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جناب آقای مهندس آسمانی مقدم
مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

خراسان جنوبی 
درگذشت پدرخانم محترم تان را خدمت جناب عالی و 

خانواده گرامی تان تسلیت عرض نموده ، برای آن عزیز
 سفر کرده علو درجات الهی را مسئلت داریم.

شرکت بنیاد بتن خراسان

جناب آقای مهندس آسمانی مقدم
مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی 

ضایعه درگذشت پدرخانم گرامی تان را خدمت جناب عالی و 
خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده ، برای آن عزیز سفر کرده 

علو درجات الهی را مسئلت داریم.

شرکت راهسازی نوید گستر زهان

در اجرای ماده 164 قانون و آیین نامه مربوط به انتخابات اعضای هیئت حل اختالف مصوب 
87/9/2 به اطالع کارفرمایان )صنایع و حرف( استان خراسان جنوبی که متقاضی عضویت در 
هیئت مذکور می باشند، می رساند: از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 15 روز به مدیریت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند واقع در خیابان پاسداران - بین پاسداران 22 
و 24 مراجعه و فرم ثبت نام را تکمیل و مدارک مربوطه ذیل را ارائه نمایند. ضمنا داوطلب 
نمایندگی مدارک موید کارفرما بودن یا عضویت در هیئت را هنگام ثبت نام همراه داشته 
باشد. )از هر کارگاه فقط یک نفر را می توان برای عضویت در هیئت حل اختالف انتخاب 

و معرفی نمود(
شرایط عضویت:

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران 2- داشتن سن حداقل 30 سال تمام 3- تاهل 4- داشتن 
حداقل مدرک کارشناسی و چهار سال سابقه کار تحت شمول قانون کار 5- شمول قانون 
کار جمهوری اسالمی ایران 6- مقررات مرتبط به گواهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

تبصره: 
نمایندگان کارفرمایان که فاقد مدرک کارشناسی می باشند به شرط داشتن حداقل مدرک 
 گواهینامه پایان دوره متوسطه و دو دوره )چهار سال( عضویت در مراجع حل اختالف 

می توانند به عضویت هیئت حل اختالف درآیند. 

روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ثبت نام کارفرمایان در هیئت حل اختالف استان

جناب آقای مهندس علی اصغر آسمانی مقدم
مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خراسان جنوبی

درگذشت پدرخانم گرامی تان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 
از درگاه احدیت برای آن عزیز سفر کرده غفران و رحمت واسعه الهی و برای شما و سایر بازماندگان 

صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نماییم. 

خانواده خانی نژاد

جناب آقای دکتر مروج الشریعه
استاندار فرهیخته و با تدبیر خراسان جنوبی

 جناب آقای مهندس علوی 
معاون محترم و مجرب هماهنگی امور عمرانی استاندار  

جناب آقای دکتر اخالقی پور 
مدیرعامل ارزشمند و فرهیخته 

 سازمان همیاری شهرداری های استان
از این که با هوشمندی خود، فرصت حضور و معرفی صنایع غذایی استان را در 
نوروزگاه ایران در مشهد مقدس فراهم نمودید، صمیمانه قدردانی می کنیم. 

این حضور پررنگ قوت قلبی شد تا همچنان این مسیر را در جای جای ایران عزیز 
پیگیر بوده و با حمایت های شما بزرگواران حتی در عرصه های منطقه ای

 و جهانی  نیز حضور یابیم.
طلیعه این بهار  بر شما و همت شما فرخنده باد

انجمن صنایع غذایی استان خراسان جنوبی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر مروج الشریعه 
استاندار محترم خراسان جنوبی 

برادر ارجمند جناب آقای دکتر اخالقی پور 
 مدیر عامل محترم سازمان همیاری شهرداری های استان 

برادر ارجمند جناب آقای دکتر حسینی        
    مشاور محترم مالی، سرمایه گذاری و امور بانکی استاندار  

برادر ارجمند جناب آقای خوش آیند            
مدیر کل محترم آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی 

برادر ارجمند جناب آقای کامرانی فرد            
 معاون محترم پشتیبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

  بدینوسیله مراتب تقدیر و سپاس خویش را برای تالش های صادقانه و پیگیری مجدانه 
شما بزرگواران در برپایی نمایشگاه نوروزگاه ایران در مشهد مقدس که فرصتي ارزشمند 
براي معرفی جاذبه های گردشگری، صنایع دستی، سوغات و حمایت از تولیدات استانی 

در راستای تحقق شعار سال 1397را فراهم آورد، اعالم مي داریم
امید است با اتکاء به الطاف واسعه الهي شاهد استمرار توفیق  خدمت شما به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی و مردم شریف استان خراسان جنوبی باشیم.

جمعی از غرفه داران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس مردانی
مدیر محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

سرکار خانم مهندس پاکدل
رئیس محترم ناحیه مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

واحدهای محترم بازرگانی، مهندسی، HSE و سامانه هوشمند سوخت
 منطقه خراسان جنوبی

بدینوسیله از زحمات بی شائبه و مجدانه شما بزرگواران در روزهای پایانی سال 96 
در امر راه اندازی جایگاه سوخت مجتمع خاطره

 که موجب آسایش مسافران نوروزی استان خصوصا اهالی منطقه گردید
  صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم

بهروزی و توفیقات روز افزون شما 
بزرگواران را از درگاه حق تعالی 

آرزومندیم.

مدیریت و پرسنل 
جایگاه سوخت خاطره 

فقط اوست که می ماند
با کوچ تو من دوباره تنها ماندم   دیدار تو را دیده به فردا ماندم
چون صاعقه از مقابل چشمانم   رفتی و من از نگاه تو جا ماندم

پدر مظلوم مان حاج سید محمد علی عندلیب 

به ابدیت پیوست. پیکر بی جان عندلیب مهربانی را ساعت
 30: ۱6 امروز یکشنبه 9۷/۱/۱9 از محل هیئت حسینی 
)خیابان انقالب( تا بهارستان ابدی اش بدرقه خواهیم کرد. 
نیز در سومین روز ارتحال طاقت سوزش روز سه شنبه 

9۷/۱/2۱ از ساعت ۱۷ الی ۱8 در محل هیئت حسینی سوگ نشین ماتم فقدان آن عزیز 
درگذشته خواهیم بود. با همراهی و همنوایی خود التیام بال و پر شکسته ی مان باشید.

خاندان عندلیب و بستگان

به یک نفر خانم حدود 40 تا ۵0 ساله جهت نگهداری از یک زوج 
مسن در تهران نیازمندیم.

لطفا با شماره 09۱۵30۷۱۱89 -  44۵22۷6۷ - 02۱ تماس فرمایید

به مناسبت درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان حاج عبدالکریم خلقی
پدر خانم آقای مهندس آسمانی مقدم ، 

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 9۷/۱/۱9 از ساعت ۱۷ الی ۱8 
در محل مسجد امام جعفرصادق )ع( بیرجند )واقع در فلکه 
اول سجادشهر( منعقد می باشد، حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و 
 تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. ضمنا مجلس زنانه همزمان در همان محل برگزار می شود

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی
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حذف یک میلیون بیمه شده غیرفعال

ایسنا- طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران با تاکید بر اینکه رویکرد سازمان بیمه سالمت در سال جدید حرکت به سمت سازمان الکترونیک، 
مدیریت هزینه ها و ارتقای کیفی وکمی خدمات است، گفت: بررسی همپوشانی هنگام مراجعه متقاضیان به مراکز درمانی از دیگر فعالیت های این سازمان در سال 

گذشته بوده که موفق بوده است؛ به طوری که با اجرای این طرح یک میلیون بیمه شده غیرفعال که همپوشانی با دیگر سازمان های بیمه گر داشتند، حذف شدند.

همه راه ها به راه
 ختم می شوند
*امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( وضعیت  این جاده  با توجه به 

سابقه و آوازه بلند دیگر راه های استان ،این سوال را 
در ذهنم ایجاد کرد که چگونه می توان با وجود چنین 
زیرساخت هایی،انتظار توسعه استان را از منظرهای 
گونه گون داشته باشیم.  راه ها از دیر بازمهمترین ابزار  
توسعه مناطق وکشور ها بوده است .  به طور مثال 
شاخص ترین کارها در دوره هخامنشیان،توسعه راه ها 
و ایجاد راه های جدید بوده است.اگر به تاریخ کشور 
نیز نگاهی بیاندازیم،هر دوره ای که راه ها در ان امن 
وخوب بوده شاهد  درخشش در توسعه کشور بوده ایم.
   اکنون نیز رشد صنعتی ، تجاری ، اقتصادی و 
گردشگری یک منطقه با راه های مناسب چندین برابر 
می شود و دروازه های پیشرفت به روی  ان گشوده 
خواهد شد.بنا براین راه های ارتباطی به عنوان شریان 
نقاط مهم به یکدیگر دارای اهمیت  اتصال  اصلی 
یک  توسعه  برای  که  ای  گونه  به  هستند؛  فراوان 
منطقه، می بایست راه مواصالتی ظرفیت و گنجایش 
و کشش الزم برای تحمل ترافیک واتصال به سایر 
مناطق را داشته باشد.در این باره برای توسعه مناسب 
شهرها  به ویژه در اطراف معابر برون شهری که شکل 
دهنده ساختار اجتماعی هر شهر است، تدوین یک 
برنامه بلند مدت ضروری است. یکی از مهم ترین 
مشکالت موجود در حوزه راه استان،ما اما فرسودگی  
بعضی مسیرها با توجه به گذر زمان و متعاقب آن 
کاهش ایمنی و خروج از وضع استاندارد است که البته 
در این بین گاه نبود  استانداردهای الزم  در برخی 
مسیرها مزید بر علت شده و بر این مشکالت می 
افزاید. همچنین در برخی گذرها با توجه به اینکه 
سال ها از آخرین اصالح و ترمیم اساسی جاده می 
گذرد، الزم است اعتبارات ویژه ای به منظور اصالح 
و بازسازی وتعریض راهها اختصاص یابد.باید اعتراف 
کرد راه ارتباطی تعداد زیادی روستاها فارغ از اینکه 
از شاخص های الزم برای جذب گردشگر برخوردار 
نیست، از استاندارد خوبی نیز بهره نمی برد. این در 
حالی است که راه ارتباطی  از ضروریاتی است که 
زمینه حضور سرمایه گذاران را فراهم می کند و در 
صورت قصور در این حوزه، توسعه منطقه با اشکال 
روبرو خواهد شد.به عنوان مثال از جاده ماهیرود روزانه 
صدها کامیون   گذر می کنند و این راه با توجه به 
استقبال کشور همسایه ونزدیکی ان به قلب افغانستان 
در عمل کارکرد ترانزیتی ویژه ای پیدا کرده است  اما 
واقعیت این است راه ماهیرود در واقع چیزی بیشتر از 
یک راه روستایی نیست .عرض کم راه ،نقاط پر خطر 
متعدد،وترافیک سنگین   از جمله نواقص اشکار این راه 
است ودر حدی ازار دهنده که بیشتررانندگان ترجیح می 
دهند مسیرهای طوالنی تر اما کم خطر تر را بپیمایند 
وگذرشان به این دیار نیفتد  بسیاری از انها حتی حاضرند 
در هر سفر مبالغ قابل توجهی پول بپردازند تا این راه  
بهسازی یا دو بانده شود . متاسفانه در سایر راه های 
استان نیز وضع  اگر بدتر نباشد،بهتر نیست! با درک 
اهمیت این موضوع  به نظر می رسد مجموعه مسوالن  
برای ایجاد خیزشی در حوزه راههای استان با جلب 
حمایت مسووالن کشور بایدقدم پیش نهند واین همه 
ففط از اداره راه وشهر سازی ساخته نیست وباید تمام 
نمایندگان مجلس واستانداری و...پای کار بیایند چون از 
این واقعییت نمی توان غفلت  کرد که مسیر توسعه الزاما 

از راه های خوب ومناسب می گذرد.

وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی
 به شبکه بانکی ابالغ شد 

بانک  از روابط عمومی  نقل  به  خبرگزاری میزان 
قانون   ۱۶ تبصره  ”الف“  بند  بانک  این  مرکزی، 
براساس  که  را  کشور  کل   ۱۳۹۷ سال  بودجه 
برای  ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیالت  مبلغ  آن 
میلیون   ۱۵  ،۱۳۹۷ سال  در  زوج ها  از  هریک 
تومان تعیین شده است را به شبکه بانکی ابالغ 
از قانون بودجه سال جاری آمده  کرد.در این بند 
است: ”به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک 
است  موظف  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی 
کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم 
کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در 
الحسنه  قرض  سپرده  و  جاری  انداز،  پس  اختیار 
الحسنه  قرض  تسهیالت  پرداخت  در  بانک ها 
مشارکت کرده و تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. تسهیالت 
در  زوج ها  از  هریک  برای  ازدواج  الحسنه  قرض 
با دوره  سال ۱۳۹۷ یکصد و پنجاه میلیون ریال 

بازپرداخت پنجساله می باشد. “

جزئیات ثبت نام در طرح جریمه 
غیبت سربازی در سال ۹۷

ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس  فارس- 
کل نیروهای مسلح گفت: شیوه نامه اجرایی جریمه 
از  فروردین   آخر  تا  در سال ۹۷  غایب  مشموالن 
نظام  سازمان  به  مسلح  نیروهای  ستادکل  سوی 
وظیفه عمومی ناجا ابالغ خواهد شد.سردار موسی 
کمالی در خصوص آخرین وضعیت ثبت نام جریمه 
اظهار   ۹۷ سال  در  سربازی  غایب  مشموالن 
سوی  از  بودجه  قانون  ابالغ  به  توجه  با  داشت: 
شیوه نامه  فروردین ماه  آخر  تا  ان شاءاهلل  دولت، 
اجرایی جریمه مشموالن غایب از سوی ستاد کل 
عمومی  وظیفه  نظام  سازمان  به  مسلح  نیروهای 
انسانی  اداره سرمایه  ابالغ خواهد شد.رئیس  ناجا 
سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص شیوه 
پرداخت جریمه غیبت سربازی اعالم کرد: کماکان 
پرداخت جریمه  برای  اقساطی  نقدی و  دو روش 
قابل اجراست؛ در روش اول، فرد می تواند جریمه 
را به صورت نقدی پرداخت کرده و تقاضای کارت 
و  اشاره  دوم  روش  به  کمالی  کند.سردار  معافیت 
اقساطی جریمه مشموالن  پرداخت  تصریح کرد: 
باید  روش  این  در  است؛  دستورکار  در  نیز  غایب 
به  و  شود  تسویه  سال ۹۷  پایان  تا  جریمه  مبلغ 
طور معمول بعد از پرداخت یک سوم مبلغ جریمه، 
کارت  صدور  تقاضای  می تواند  غایب  مشمول 
نیروهای  ستادکل  ارشد  مقام  کند.این  معافیت 
جریمه  مبلغ  که  مطلب  این  بر  تأکید  با  مسلح 
جریمه  مبلغ  همانند   ۹۷ سال  در  سربازی  غیبت 
در سال ۹۶ است، گفت: آنهایی که سال گذشته 
واجد شرایط بوده و اقدام نکردند، امسال بر مبلغ 
جریمه شان ۱0 درصد افزوده می شود.رئیس اداره 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه 
خاطرنشان کرد: افراد متأهل از ۵ درصد تخفیف 
برخوردارند؛ همچنین به ازای هر فرزند نیز ۵ درصد 

تخفیف جریمه اختصاص می یابد.

سرمقاله

آموزش و پرورش بیش از
 ۱۷ هزار نفر استخدام می کند 

میزان - رئیس مرکز برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش 
با اشاره جذب ۱۷ هزار و ۳00 نیرو در آموزش و پرورش از طریق آزمون، 
توزیع  آماده  پرورش  و  آموزش  استخدامی  آزمون  دفترچه  اظهارکرد: 
می باشد، اما به دلیل هماهنگی هایی که باید بادستگاه های دیگر و سازمان 
امور اداری و استخدامی صورت گیرد، تا پایان فروردین این دفترچه منتشر 
شود.وی ادامه داد: بین ۱۵ تا ۲0 روز مهلت برای ثبت نام متقاضیان داده 
می شود و بعد از انجام آزمون، دو برابر ظرفیت مورد نظر اعالم شده و پس 

از آن مراحل دیگر این آزمون استخدامی انجام می شود.

زمان برگزاری امتحانات نهایی تغییر می کند؟

و  آموزش  وزارت  سنجش  مرکز  رئیس  عمادی  عبدالرسول  ایسنا- 
پرورش در پاسخ به اینکه آیا به علت تقارن ماه رمضان با زمان برگزاری 
دارد  نهایی وجود  امتحانات  زمان  امکان جابه جایی  امتحانات خردادماه، 
اجازه  و  کنیم  برگزار  را  امتحانات  قانون  طبق  باید  کرد:  اظهار  خیر؟  یا 
جابه جایی زمانی امتحانات نهایی را نداریم.وی افزود: راه حل جایگزینی 
امتحانات را یک ماه زودتر و در  ندارد و نمی توانیم  امر وجود  این  برای 
اردیبهشت برگزار کنیم زیرا تدریس کتب درسی تا آن زمان به اتمام نمی 
تا  و  اول خرداد ماه شروع  از  نهایی سال تحصیلی جاری  رسد.امتحانات 

۲۷ ام این ماه ادامه خواهد داشت.

نماینده مجلس: آب، برق و گاز
 تمام مدارس رایگان است

فارس- محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس اظهار 
داشت: مدیران واحدهای آموزشی قباًل با پرداخت هزینه آب، برق و گاز 
طبق الگوی مصرف مدارس خیلی مشکل داشتند و سرانه مدارس را نیز 
پرداخت نمی کردند اما از سال ۹۷، آب، برق و گاز برای تمام مدارس 
شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  است.نماینده  رایگان  کشور 
اسالمی گفت: شرکت های دولتی مانند بانک ها و شرکت های دولتی 
پرورش  و  آموزش   به  را  خودشان  هزینه های  درصد  یک  باید  سودده 

بدهند که حدود ۶ هزار میلیارد تومان می شود.

اصغرزاده: اصالح طلبان محتاج زلزله درونی اند

ابراهیم اصغرزاده گفت: گفتمان اصالح طلبی همواره 
به  عنوان بدیل و برای تحول مثبت در جامعه و نیل 
به توسعه سیاسی و دموکراسی و تحکیم جامعه مدنی 
در یک جامعه ی فراانقالبی مطرح شده است. پس از 
بیست سال ولی امروز این گفتمان به زمین سخت و 
غیر قابل اصالح برخورده و از این رو با زوال مقبولیت و بحران نفوذ روبه رو شده 
است که باعث می شود کارآمدی آن برای پیشبرد اصالحات با تردید مواجه گردد.

مطهری: ناامید کردن مردم به صالح کشور نیست

علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسالمی 
برخی  از  انتخابات  از  بعد  روحانی  که  است  معتقد 
شعارهای انتخاباتی عقب نشینی کرده و در انتخاب 
اعضای کابینه هم چرخش داشته که باعث ایجاد 
نوعی ناامیدی در حامیانش شده است. وی همچنین 
افزود: به نظر من استحکام نظام در حد قابل قبولی است و ناامید کردن مردم و 

آیه یاس خواندن به صالح کشور نیست.

احمدی نژاد اگر غیرت داشت به دشمن سرویس نمی داد

نظر  به  گوید:  زادسر،می  علی  حجت االسالم 
بنده اطفای شهوت بی حد و حصر شهرت طلبی 
چون  بودن  اخبار  صدر  در  حس  و  نژاد  احمدی 
بود.  همین  هدفش  مهمترین  ریاستش،  زمان 
این موجود عجیب و به شدت دنبال بازگشت به 
قدرت است، اگر فقط یک ارزن عرق ملی و غیرت ایرانی داشت این 

همه آشپزخانه دشمنان را سرویس نمی داد.

برخی دست ها می خواهند سند 2030 را اجرا کنند

آیت ا... مکارم شیرازی از مراجع تقلید در دیدار رئیس 
سازمان اوقاف و امور خیریه با تقدیر از گسترش 
فعالیت های قرآنی در کشور گفت: اخیرا شنیده شده 
که مسأله تعلیمات قرآنی در کتب درسی کاهش 
سند  می خواهند  دست هایی  اگر  است،  کرده  پیدا 
۲0۳0 را اعمال کنند باید هوشیار باشیم و مقابله کنیم، نباید اجازه داد 

مسائل قرآنی در دروس مدارس کاهش پیدا کند.  

مسئولین از حرف زدن با هم نترسند

آیت ا... سید رحیم توکل عضو خبرگان رهبری با بیان 
این که مردم مشکالت اقتصادی زیادی دارند و در این 
زمینه حق با مردم است، گفت: گفت و گو در سطح 
ملی بین سران نظام عالی است. مسئولین دور هم 
جمع شوند از حرف زدن با هم نترسند و بینی و بین 
اهلل نقائص را ببینند و با هم به دنبال حل آن ها بروند. در حال حاضر ما مسیر 

بعضی از افراد را در جهت حل مشکالت مردم نمی بینیم.

 سردمداران آل سعود گرفتار جهل سیاسی اند

رفتار  گفت:  زمین  ایران  اسالمی  حزب  دبیرکل   
سیاسی  جهل  دهنده  نشان  سعود  آل  سردمداران 
آنان است که با بی خردی دست به اقداماتی غیر 
انسانی می زنند.ابوالقاسم رئوفیان با اشاره به کشتار 
نامشروع  رژیم  سوی  از  فلسطین  مظلوم  مردم 
صهیونیستی در »راهپیمایی بازگشت«، اظهار کرد: هیچ قلم و زبانی قادر 

نیستند جنایات های رژیم کودک کش صهیونیستی را به تصویر بکشند.

واعظی  محمود  با  ایران  روزنامه 
رئیس دفتر رئیس جمهور مصاحبه 
است.واعظی  داده  انجام  ای 
گفت:آقای رئیس جمهورهمواره یک 

استراتژی را در ذهن خود داشته و 
دنبال می کردند. ایشان معتقد است 
نیروهای شایسته، چه  از همه  باید 
چه  و  اصولگرا  چه  اصالح طلب، 

مستقل و معتدل تا جایی که تندروی 
کابینه  و  دولت  در  باشند،  نداشته 
استفاده کرد. اساساً رئیس جمهوری 
برپایه همین ایده در سال ۹۲ به مردم 

قول دادند که کابینه من کابینه ای از 
یک جریان خاص نخواهد بود و از 
رأی  من  به  که  جریان هایی  همه 
می دهند و نیز جریان هایی که اصول 

این فکر را قبول دارند، در کابینه و 
افزود:  وی  می کنم.  استفاده  دولت 
تفکر اصالح طلبی به آقای روحانی 
میان  زمان  آن  در  زیرا  داد،  رأی 
نامزدهای موجود، ایشان را به خود 
نزدیک تر می دیدند. اگر چه جریان 
اصالح طلب،  تشکیالتی  و  حزبی 
داشتند.وی  را  خود  نامزد  ابتدا  از 
ادامه داد: یک نکته را هم فراموش 
ایرانی  میلیون ها  باالخره  نکنید، 
سایر  و  تلگرام  از  حاضر  حال  در 
و  استفاده  دنیا  روز  پیام رسان های 
طریق  از  را  خود  ارتباطی  نیازهای 
آن رفع می کنند. هزاران شغل هم 
در این بستر شکل گرفته و معیشت 
افراد زیادی وابسته به آن است. ما 
که نمی توانیم به خواست و تشخیص 
باشیم. بی اعتنا  مردم  انتخاب  و 

نظام  به  زنی  اتهام  درباره  ایمانی 
توسط اصالح طلبان اظهار داشت: 
تا  هستند  درصدد  طلبان  اصالح 
سمتی  به  را  جامعه  ذهنی  فضای 
هدایت کنند که گویا آقای نجفی 
از  گیری  وکناره  استعفا  به  مجبور 
افکار  یعنی  است,  خود  مسوولیت 
عمومی را همانند سالهای گذشته 
به این سمت هدایت می کنند که 
برخی دست های پشت پرده مانع 
شده  شهر  مدیریت  کار  انجام  از 
اند, در حالی که این موضوع باید 
به خوبی روشن شود که چه کسی 
نوشتن  به  مجبور  را  نجفی  اقای 
استعفا کرده است؟ اگر واقعا دست 
های پشت پرده ای مانع انجام کار 
می  طلبان  اصالح  از  ما  هستند، 
افشای  به  با صراحت  خواهیم که 

وافراد  نهاد  کدام  که  بپردازند  آن 
اند!  شده  شهردار  کار  انجام  مانع 
در غیراین صورت به بیان موضوع 
اصلی بپردازند چرا که نمی توانند 

استعفای  موضوع  این  از  بیش 
آقای نجفی را در ابهام نگاه داشته 
دیگران  گردن  به  را  آن  هزینه  و 
نشان شد:  خاطر  ایمانی  بیاندازند. 

طلبان  اصالح  دستاورد  مهمترین 
خطاب  مسوول  و  فرافکنی  از 
در  ندادن  هزینه  دیگران؛  کردن 
است.  ضعیفشان  های  مدیریت 

 « کلمه  تا  کنند  می  تالش  آنها 
جا  مردم  ذهن  در  را  نگذاشتند« 
نخواستند  ای  عده  که  بیاندازند 

ونگذاشتند که ما کار کنیم!

تفکر اصالح طلبی به روحانی رأی داد
ایمانی : اصالح طلبان می خواهند کلمه ی 
»نگذاشتند« را در ذهن مردم جا بیاندازند؟!

محمود واعظی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 950063 محکوم آقای محمد یوسف پور و مهدی بزرگ محکومند به 
پرداخت مبلغ 764/680/000 ریال بابت باقیمانده محکوم به در حق محکوم له آقای محمد حسین صحرانورد و با توجه به توقیف 
پالک ثبتی به شماره 366 فرعی از 1832 اصلی بخش 2 بیرجند به میزان 19448 مترمربع واقع در مسیر جاده بیرجند به خوسف 

روبروی شرکت کویرتایر جنب چاه کشاورزی گودال شن دهنه کر دیمه زار معرفی که قیمت هر مترمربع 35000 ریال کارشناسی 
شده است که قیمت کل 19448 مترمربع به مبلغ 680/680/000 ریال2- پالک ثبتی به شماره 28 فرعی از 1768 اصلی بخش 2 
بیرجند به میزان 4200 سهم از پالک فوق متعلق به محکوم علیه آقای مهدی بزرگ واقع در اراضی شمال غرب روستای امیرآباد 
که حسب نظریه کارشناسی قیمت هر مترمربع 20/000 ریال و قیمت 4200 مترمربع به مبلغ 840/000/000 ریال کارشناسی 

شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 97/02/03 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 

پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده )نوبت اول(
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند در نظر دارد: دو غرفه متعلق 
به خود واقع در پایانه مسافربری را به مدت دو سال به شرح ذیل طبق آیین نامه مالی 
شهرداری تهران تسری یافته به مراکز استان ها از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره 
واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند از تاریخ 1397/1/19 برای دریافت شرایط و 
اسناد مزایده به سایت www.utmo.birjand.ir مراجعه و پس از تکمیل حداکثر تا 
پایان وقت اداری 97/1/28 به آدرس خراسان جنوبی- بیرجند - میدان ابوذر- شهرداری 

بیرجند - اداره حراست تحویل نمایند. 
غرفه جنب تعاونی یک برای خرازی 

غرفه شماره 15/1 برای عرضه خواربار و ارزاق عمومی )سوپرمارکت(
 1- پیشنهاد دهندگان می بایست معادل 5 درصد قیمت پایه سالیانه را برای هر مورد ،
به حساب  واریز  یا  و  بانکی  یا چک تضمینی  بانکی  نامه  به صورت ضمانت  جداگانه 
0111375984000 نزد بانک ملی شعبه آزادی به نام سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 

مسافر شهرداری بیرجند بابت سپرده شرکت در مزایده ارائه نمایند.
2- قیمت پایه در اسناد مزایده ذکر گردیده است. 

3- کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برندگان مزایده بوده و به تناسب اخذ خواهد شد. 
4-  سپرده نفرات اول و دوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع سازمان 

مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند ضبط خواهد شد.
5- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار می باشد. 
6- جلسه کمیسیون معامالت راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1397/1/29 در محل 

سالن اجتماعات شهرداری بیرجند تشکیل خواهد شد. 
7- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده ذکر گردیده است. 

8- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری بیرجند مراجعه نموده یا با شماره 5-32338034 تماس حاصل نمایند.

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

)اطالعیه(
قابل توجه هم استانی های واجد شرایط

نمایندگی مکتب القرآن خراسان جنوبی در نظر دارد: نسبت به برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی )ویژه مربیان 
پیش دبستانی، طرح مکتب القرآن( از میان خواهران با شرایط و معیارهای ذیل اقدام نماید.

معیارها و شرایط پذیرش مربیان آزاد:
1- معتقد و مقید به دستورات دین مبین اسالم، داشتن پوشش و حجاب برتر )چادر( و حسن شهرت شخصی 

و خانوادگی در محل
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، قانون اساسی و اصل والیت فقیه

3- تسلط به روخوانی و روان خوانی قرآن و آشنایی با تجوید )در حد کتاب حلیه القرآن 2( و داشتن عالقه 
و انگیزه الزم برای انجام کارهای فرهنگی به ویژه قرآنی و فعالیت در زمینه قرآن و سیره اهل بیت عصمت و 

طهارت علیهم السالم
4- برخورداری از سالمت جسمی  و روانی و توانایی الزم برای کار با نوآموزان دوره پیش دبستانی

5- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر، با اولویت رشته های علوم قرآنی، معارف اسالمی، علوم حوزوی، 
علوم تربیتی، روان شناسی، آموزش ابتدایی و کودکیاری

6- حداکثر سن پذیریش داوطلبان با مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر 28 سال می باشد.
7- از داوطلبان، عالوه بر معیارها و شرایط فوق، به صورت کتبی و شفاهی امتحان و مصاحبه به عمل آمده و 
پس از انجام تحقیقات الزم و با در نظر گرفتن همه ابعاد، افراد اولویت بندی و جهت شرکت در دوره آموزشی 

پذیرش می شوند. 
8- پذیرش، ویژه خواهران می باشد که در صورت تایید و پذیرش نهایی ، پس از شرکت و موفقیت در دوره 

آموزشی گواهینامه پایان دوره 120 ساعته به نام آنان صادر خواهد شد.
ضمنا ادارات و ارگان ها و مدارس غیر دولتی در صورتی که مایلند این طرح را اجرا نمایند، می توانند با عقد 

قرارداد مربیان خود را جهت آموزش معرفی و با 20 درصد تخفیف ثبت نام نمایند. 
مدارک مورد نیاز که می باید توسط داوطلبان ارائه شود، عبارتند از: 

الف( تقاضای کتبی با ذکر آدرس دقیق پستی و شماره تلفن )ثابت و همراه( ب( رضایت نامه ولی یا همسر  
هـ ( تصویر گواهینامه دوره قرآنی   و( دو قطعه عکس پشت نویسی شده   ز( فیش واریزی وجه شرکت در 
دوره به شماره حساب 52934 بانک تجارت شعبه مدرس بیرجند به مبلغ 2/000/000 ریال )دارندگان گزینش 

آموزش و پرورش از اولویت جذب برخوردار خواهند بود.  ج( یک عدد پوشه حاوی مدارک فوق الذکر
 نمایندگی مکتب القرآن خراسان جنوبی

تذکرات مهم: 
مدت ثبت نام از تاریخ 97/01/20 لغایت 97/02/10 بوده و در صورت حد نصاب شرکت کنندگان تشکیل 

خواهد شد. هزینه های تمام شده در دوره آموزشی، شامل حق التدریس و عوامل اجرایی می باشد.
مکتب القرآن تعهدی در قبال استخدام و جذب متقاضیان دوره ندارد.

مدت زمان دوره 12 روز کامل می باشد. تاریخ شروع کالس ها اول تیرماه 97 متعاقبا اعالم خواهد شد.
آدرس: سایت اداری، بلوار مهر، مقابل دانشگاه صنعتی، جنب مسجد حضرت اباالفضل)علیه السالم(، 

مکتب القرآن       32326۷4۵ - 32326۵۹4 - 0۹۱۵۵6۱۷46۱ - 0۹۱۵6۷00۱22

جناب سرهنگ صادقی فر
فرماندهی محترم انتظامی شهرستان خوسف

با تبریک ماه مبارک رجب برخود الزم می دانم از زحمات و پیگیری های 
جناب سروان رفیعی رئیس پلیس آگاهی خوسف و پرسنل محترم زیر مجموعه

 بابت دستگیری سارقین پمپ بنزین ماژان )جایگاه اختصاصی مهدی»نوروزی«( تشکر و قدردانی نمایم.
جایگاه اختصاصی مهدی )نوروزی(

خانواده های محترم سنایی فر و ضیاء 
با نهایت تأسف و اندوه درگذشت دایی عزیزم

 را خدمت شما بزرگواران صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه 
باریتعالی برای آن شادروان رحمت و مغفرت الهی و برای شما عزیزان 

صبر و شکیبایی آرزومندم.

آزاده غالمرضا ضیاء



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه * 19 فروردین 1397* شماره 4038

بازپس گیری 142هکتار اراضی ملی از دست متخلفان
صدا و سیما- 142 هکتار از اراضی ملی خراسان جنوبی سال گذشته از متصرفان خلع ید و باز پس گیری شد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان با اشاره به 
تشکیل 145 فقره پرونده در این زمینه گفت: بیشترین اراضی خلع ید با 66 هکتار مربوط به شهرستان بیرجند بوده است. به گفته نصرآبادی سال 95، 299 هکتار از راضی 
پارک ملی خلع ید شده بود. وی افزود: هزار و 664 هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان هم سال گذشته رفع تصرف شد که نسبت به سال قبل از آن 3 برابر افزایش داشت. برای  شهرداری  است  تاسف  بسیار  جای 

بانوان از دانش اموزان مدارس نفری هزار وپانصد 
همین  مریزاد  دست  واقعا  میکنه  مطالبه  تومان 
هم  مدارس  زباله  اوری  جمع  ای  بر  که  مونده 
تقاضای پول کنند.واقعا ما به کجا می رویم جالب 
داریم. مصوبه  فرمودند  خصوص  این  در  اینکه 

ایشون  به  نکنه  درد  شهر  شوری  اعضای  دست 
وتدبیر  بشینند  تو شورای شهر  بروند  دادیم  رای 
کنند چطوری از مردم پول بگیرن،با این حساب 
ورودیه  ها  پارک  تمام  در  نزدیک  درآینده  حتما 
بسیاری  اسفالت  برای  که  گرفت.االن  خواهند 
هستن  خواهان  را  مردم  مشارکت  ها  کوچه  از 
مسکونی  عوارض  ها،  بودجه  پس  پرسید  باید 
ارزش  مالیات  های  پول  وکار،  عوارض کسب   ،
صدها  کرایه   ، وساز  ساخت  عوارض   ، افزوده 
شهرداری  به  متعلق  شهر  سطح  واماکن  مغازه 
کردن  پر  رو  شهر  که  تبلیغاتی  تابلوهای  پول   ،
دانش  از  که  نیست  کم  میلیونی  ها  قبر  پول  تا 
اموزان وفرزندان خودشون که به صورت اردوئی 
بانوان  ویژه  که  درپارکی  انهم  مربیان  زیرنظر 
طلب  پول  تفریح   ساعتی  برای  کردند  درست 
شهرداری  درامد  کسب  نوع  این  کنند،باید  می 
بیرجند را در گینس به نامشان ثبت کنند.مامنتظر 
هستیم در اینده برای تردد ما هم درپیاده رو ها 
پول دریافت کنند،هیچ بعید نیست.لطفا بنویسید 
درامد  کسب  های  شیوه  در  بیرجند  شهرداری 
وتشویقی  بشن  نمونه  باز  شاید  زد  رکورد  جدید 
به ایشون بدن حتما لطفا چاپ کنید اگه توجیهی 
برای  دارند  چنینی  این  های  پول  دریافت  برای 

شهروندان بگویند
ارسالی به تلگرام آوا

تکمیل بیمارستان نیمه تمام  شهر خوسف حق مسلم 
 مردم مظلوم و محروم و اولویت اول عمرانی  منطقه

 می باشد  خیلی زود دیر می شود.
ارسالی به تلگرام آوا

سیاسی  معاون  و  استاندار  آقای  اطالع  به  لطفًا 
با گذشت حدود  مود  که  شهر  برسانید  استاندار 
یکسال تنها شهری است که بدون بخشدار اداره 

می شود و تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
ارسالی به تلگرام آوا

از  که  عزیزی  دوست  آن  خدمت  سالم، 
دستفروشان میوه ابتدای بازار سرپوش دفاع می 
کردند می گوییم اوال هیچکس قصد قطع روزی 
کسی را ندارد بلکه درخواست ما فقط انتقال این 
دستفروشان میوه از این محل به مکان دیگری 
را  سرپوش  بازار  ابتدای  افراد  این  چون  است 
بصورت بسیار زشت و نامطلوبی در آورده اند تا 
جاییکه اعتراض مسافران و گردشگران را بدنبال 
نسبت  ها  آن  میوه  قیمت  دوما   . است  داشته 
مثل  شهر  روز سطح  بازارهای  از  آن  کیفیت  به 
دستفروشان،  این  چون  نیست  کمتر  و...  غفاری 
میوه را مستقیما وارد نمی کنند بلکه میوه های 
در  هم  آن   ، امانت  بصورت  را  بار  میدان  مانده 

شرایط کامال غیر بهداشتی می فروشند.
903...285
 سالم ، برای جلوگیری از ازدحام بیش از حد مردم

در ماه رمضان در جاده سالمت میراث فرهنگی و 
 اداره اوقاف تدابیری اتخاذ فرمایند تا درب باغ های

رحیم آباد، شوکت آباد،امیرآباد )در اختیار دانشکده 
کشاورزی(،ارگ کاله فرنگی،باغ معصومیه پایین 
از  بعد  شهر  تاریخی  و  طبیعی  مکانهای  سایر  و 
باشد،  باز  مردم  تفریح  و  پذیرایی  جهت  افطار 
و  وشهرسازی  راه  بیرجند،  دانشگاه  همچنین 
مشترک  اقدام  یک  در  توانند  می  شهرداری 
را  بیرجند  دانشگاه  تا  نارنج  چهارراه   حدفاصل 
میراث  فرمایند،  زیباسازی  و  سازی  رو  پیاده 
 فرهنگی هم نسبت به رسیدگی به باغ شوکت آباد

و اقدام در جهت ثبت جهانی آن تالش نماید.
ارسالی به تلگرام آوا

همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند هر قدر 
 کار برای شناساندن شهدا وسیره و زندگی آن ها 
وکنگره  است  کم  بدهیم  انجام  جوان  نسل  به 
قابل  و  بزرگ  کار  استان  وسرداران  شهدا 
شورای  ریاست  از  من  سوال  اما  است  تقدیری 
فرمودند  که  بودجه  2میلیارد  این  که  اینه  شهر 
یافته  اختصاص  یا  شهرداری  عمومی  بودجه  از 
وامور  شهید  بنیاد  شهدا  مختص  نهادهای  از 
برعهده  امور  این  معموال  که  است  ایثارگران 
اگه  ولی  تقدیره  قابل  که  دومه  راه  از  اگه  دارند 
وضع  این  با  داره  جا  که  شهرداریه  بودجه  از 
جند بیر  شهرداری  توانایی  ضعف  و  ای   بودجه 

شهر  افتادگی  عقب  و  کاری  تعهدات  انجام  در 
نسبت به سایر مراکز استان با کمک نمایندگان 
از  فقیه  ولی  محترم  نماینده  و  استاندار  استان 
به  نسبت  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  طریق 
جذب بودجه کافی از بنیاد شهید وامور ایثارگران 

کشور اقدام نمایند
915...423

جناب شهردار اگر وقت کردید الاقل دستور بدید 
وضع شهربازی پارک شهدای گمنام که در کنار 
استانداری واقع گردیده است سروسامانی بدهند 

مخصوصا کف آن مثل پارک آزادگان بشود.
915...251

شب  برای  تا  دارم  درخواست  شهر  مسئوالن  از 
های بیرجند برنامه های فرهنگی و مناسبی برای 
همشهریانشان خودشان برنامه ریزی کنند زیرا همه 
اقوام ما که از نقاط مختلف به دیدن استان آمده 
بودند واقعا شب های بیرجند را از نظر آب و هوایی 
بکر دانستند و واقعا جا دارد تا مردم را با تشویق به 
حضور در پارک ها و برنامه های شهری خودشان 
از خانه هایشان خارج و روحیه ای عوض نمایند
910...277

هم  من  رود،  می  اینجا  از  می کند  ازدواج  که  »هر 
نوجوان  علیرضا،  را  این  شهر!«  روم  می  شدم  بزرگتر 
13 ساله ای می گوید که تا کالسه ششم را خوانده و 

بعد هم ترک تحصیل ...
به گزارش شبستان؛ در اولین روزهای سال و در ایامی 
که خیلی از خانواده ها برای مسافرت و گردش به مناطق 
هستند  می روند،  کشور  هوای  و  آب  خوش  و  مختلف 
و تالش می کنند  زده  و کویر  به دشت  جوانانی که دل 
تا لحظات خوش آغاز بهار خود را با کودکان و مردم آن 
عزمی  با  جهادی  دانشجویان  این  کنند.  سپری  مناطق 
با هدف خدمت  تنها  نیت،  با خلوص  و  راسخ و جهادی 
البته خودسازی پا به عرصه کار و تالش در  به مردم و 
و  دورافتاده  روستاهای  بی علف،  و  خشک  کوه های  دل 
محروم نهبندان نهادند. دانشجویان جهادی دانشگاه پیام 
نور بیرجند سال گذشته با حضور در روستای »لخشک« 
نهبندان اقدام به ساخت حسینیه برای مردم روستا کردند 
تکمیل  منظور  به  نوروزی  تعطیالت  در  امسال  حاال  و 
به  جهادی  گروه  از  بازدید  برای  رفتند.  اینجا  به  پروژه 
به  باید  دانشجویی خراسان جنوبی  بسیج  همراه مسئول 
سمت روستای لخشک برویم، بیرجند تا لخشک حدود 3 
ساعتی راه است، تا نزدیکی نهبندان وضعیت جاده خوب 
است؛ اما همین که وارد فرعی می شویم، محرومیت این 
منطقه رخ می نماید، جاده های باریک و پر پیچ و خم با 
چاله های ریز و درشت و دست اندازهای فراوان، به حدی 

که بیشتر از 30 کیلومتر سرعت نمی توان حرکت کرد.
معدن  چند  کنار  از  باید  »لخشک«  به  رسیدن  برای 
بزرگ سنگ و البته وسط یکی از معادن بزرگتر سنگ مرمر 
عبور کنیم، دیدن این همه معادن زیبا و ظرفیت های بی 

شمار سنگی استان، حس غرور به انسان می د هد.

معادنی که تنها خاکش
به چشم روستائیان می رود!

جاده خاکی می شود و بدتر؛ برای رسیدن به »لخشک« 
و  میان کوههای سنگی  از  را  کیلومتری  چند  باید  هنوز 
باران  فصل  در  که  ای  رودخانه  وسط  از  البته  و  خشک 
در صورت  می تواند  منطقه  بودن  کوهستانی  به  توجه  با 
به  روستا  از  مردم  آمد  و  رفت  افتادن سیل کوچک،  راه 
بیرون را برای مدتی قطع کند، عبور می کنیم. چشمانم 
بدنبال کارگاه و مکانی می گردد که سنگ های مرمر در 
آن تبدیل و یا فراوری بشوند، اما انگار خبری از کارخانه و 
کارگاه نیست؛ جز چند تن از کارگران که به نظر می رسد 
نگهبان باشند کسی نیست . شاید به تعطیالت عید رفتند، 
می چرخند؛  ذهنم  در  سوال ها  این  هنوز  هم...!!!  شاید 
سنگ هایی که از کوههای استان، مانند کیک تولد این 
چنین زیبا برش خورده اند، در کجا فراوری می شوند؟ چند 
نفر از مردم منطقه و اهالی روستاهای اطراف در مناطق 
مشغول کارند؟ اصال این معادن با چند درصد ظرفیت خود 
بیشتر  واقعیت ها  به جلوتر می رویم  کار می کند؟ هر چه 
نمایان می شود. باالخره وارد »لخشک« می شویم، گروه 
جهادی دانشجویان دانشگاه پیام نور بیرجند اینجا مشغول 
ساخت سرویس بهداشتی برای حسینیه ای که خود همین 

گروه تابستان و نوروز سال قبل ساخته اند، هستند.
هم  آن  می رسد  نظر  به  کوچکی  روستای  لخشک 
شدید  گرمای  که  کوه هایی  میان  در  و  دره  وسط  در 
خورشید در تابستان نقره داغشان کرده است، جمعیت 
گذشته  در  اهالی  شغل  و  است  خانوار   15 روستا 
دامداری بوده؛ اما در حال حاضر خشکسالی این شغل 
روستا  جوان های  اهالی  گفته  به  و  گرفته  مردم  از  را 

بدلیل بیکاری و بی آبی از روستا کوچ کرده اند.

هیچ حرفی برای پاسخ دادن نمی ماند!

»هر که ازدواج می کند از اینجا میرود، من هم بزرگتر 
شدم می روم شهر!؟« این را علیرضا می گوید. نوجوان 
13 ساله ای تا کالس ششم را خوانده و بعد هم ترک 
تحصیل، می پرسم دوست داری ادامه تحصیل بدهی؟ 
پاسخ  اشاره  و  ایما  با  و  می دهد  تکان  را   شانه هایش 
مشکالت  می رسد  نظر  به  دانم!«  دهد:»نمی  می 
است.  نداده  او  به  را  بیشتر  تحصیل  اجازه  اقتصادی 
بچه های اینجا خیلی با افرادی که نمی شناسند صحبت 
علیرضا  با  کردن  صحبت  دقیقه  چند  از  بعد  نمی کنند، 
باالخره چند کلمه ای صحبت می کند، او می گوید: اینجا 
برای  حتی  ما  روستای  مردم  کند،  می  بی داد  بی کاری 
 4 های  ظرف  با  باید  و  دارند  مشکل  خود  خوردن  آب 
لیتری و 10 لیتری به ته رودخانه بروند و در آنجا چشمه 
کوچکی است که می توان از آن آب برداشت کرد، آب 
بیاورند، ماشین آبرسانی هم هفته ای یک تانکر می آورد 
می ریزد،  دارد  قرار  روستا  وسط  که  تانکری  داخل  و 
گوشی موبایل آنتن دهی ندارد، مردم بیکارند، برای چه 

باید بمانیم؟!! هیچ حرفی برای پاسخ دادن نمی ماند... 
مردم روستاهای محروم و دورافتاده نهبندان مردمانی 
و  گرم  طبیعت  هستند،  صبور  و  قانع  کوش،  سخت 
خشک اینجا به آنها صبوری و سخت کوشی را آموخته 
است، اینجا زن و مرد در کنار یکدیگر کارهای خانه و 
خانه های  دهند،  انجام  را  دارند،  که  اندکی  دام  چرای 
و  خشت  و  گنبدی  سقف های  با  است  سنگ  از  مردم 

اتاقک های  هم  آنها  حمام  و  بهداشتی  سرویس  گلی، 
کوچکی و دایره ای به شکل کپر است، اما از سنگ و 
خشت که در داخل آن با چراغ یا گاز آبگرم می کنند و 
خودشان را می شویند، از میله های چهار و پنج متری که 
بر باالی برخی خانه ها نصب شده، مشخص است که 

تلویزیون هم خیلی اینجا آنتن دهی ندارد. 
تازه  حسینیه  همان  داخل  جهادگران  اقامت  محل 
اسکان  آن  در  و  کرده  فرش  را  ای  گوشه  است،  ساز 
گروه  اعضای  است،  فرش  بی  حسینیه  مابقی  دارند، 
از  یکی  امامت  به  جماعت  نماز  خواندن  حال  در 
از  بعد  شود،  می  تمام  که  نماز  هستند،  دانشجویان 
نهاری  و  شود  می  پهن  سفره  احوالپرسی  و  خداقوت 
که توسط یکی از اعضای گروه طبخ شده است، روی 
سفره  می آید، ساده و مختصر. آشپز که از دانشجویان 
تمجید  و  تعریف  با  تا  دارد  تالش  است،  گروه  باسابقه 
ها  بچه  از  یکی  ببرد،  باالتر  را  مزه  خود،  غذاهای  از 
دانشجوی  نشویم؟«  درد  گوید:»شکم  می  شوخی  به 
جاها  اون  به  کار  نه  دهد:»  می  پاسخ  خنده  با   آشپز 
و  شوخی  ُکشه!!!«  می  مستقیم  من  غذای  ِکشه،  نمی 
خنده بین اعضای گروه غذا خوردن را سخت می کند، 
آشپز  رمضانی،  حسین  شود.  می  خوانده  سفره  دعای 
آمده  جهادی  اردوی  بار   5 تاکنون  گوید:  می  گروه 
آیم، سعی  اردوی جهادی می  به   ام، من هر دفعه که 
البته  کنم،  آشپز  خود  کنار  در  را  نفر  یک  که  کنم  می 
و  بودم  نماز  پیش  من  سوخت،  غذایم  هم  دفعه  یک 

وقتی نماز تمام شد و رفتم سر وقت غذا سوخته بود.

  خدمات جهادگران
از اقدامات دولت بیشتر شد

به گفته رمضانی قرار است در »لخشک« ابتدا سرویس 
بهداشتی حسینیه و بعد از این پروژه هم غسالخانه ساخته 

شود، دانشجویان جهادگر تنها مزد و اجر کار خود را در 
افزاید:»  دانند، رمضانی می  دعای خیر مردم روستا می 
دوست دارم، تا جایی که توان دارم به کاهش محرومیت 
کمک کنم، روستاهای محروم مکان مقدسی است چراکه 
مردمان این روستا با این مشکالت فراوان اینجا زندگی 
احساس  زندگی خودم  در  را  مردم  این  دعای  کنند.  می 

کردم، دفعات بعدی هم خواهم آمد.«
امکانات دولتی تنها برق نصیبشان  از  این روستا  مردم 
چند  ساخت  با  جهادگر  دانشجویان  حاال  و  است  شده 
پروژه از جمله حسینیه و سرویس بهداشتی، کمی فضای 
حال  در  گروه جهادی  اعضای  دهند،  می  تغییر  را  روستا 
بررسی مشکل آب خوردن مردم هستند که بتوانند با اتخاذ 
تدابیری، آب را از چشمه ته رودخانه به وسط روستا بیاورند 
تا کمی از مشکالت مردم حل شود که البته این پروژه با 
توجه به اینکه دولت هفته ای یک تانکر آب برای مردم 
روستا می آورد به نظر می رسد، برای دولت هم خیلی به 
صرفه باشد اما به گفته مسئول گروه جهادی تاکنون هیچ 

دستگاه دولتی حاضر به کمک نشده است.
است  حقوق  رشته  دانشجوی  رضایی،  علیرضا   
تجربه  را  جهادی  اردوی  مرتبه  اولین  برای   و 
می کند، آن هم در دورترین روستا و در جایی که حتی 
گوشی همراه هم توان آنتن دهی ندارد و برای برقراری 
را به سمت کوهی که در سمت  نیم ساعتی  باید  تماس 
راست روستا قرار دارد، پیاده روی بکند تا به نوک قله برسد.

او خدمت به مردم به خصوص مردم این منطقه که از 

امکانات بی بهره اند را باالترین عبادت می داند و می گوید: 
تفریح و سرگرمی و مسافرت همیشه است؛ اما این اردوها 
سالی یکی دو بار بیشتر برگزار نمی شود لذا تصمیم گرفتم 
تعطیالت خود را با این مردم تقسیم کنم. به نظر من بهتر 
است هر دانشجو حداقل یک مرتبه و یا حتی شده چند روز به 
اردوی جهادی بیایند و شرایط را درک و تجربه کنند، کسی 
که یک مرتبه بیاید خیلی چیزها از جمله مسئولیت پذیری 

را یاد می گیرد و قطعا یک حسی در او شکل می گیرد که 
دوست دارد مجدد تجربه کند.

بعد از ساعتی استراحت نوبت به کار می رسد، اعضای 
گروه به مکان پروژه می روند، کارها مشخص شده است، 
یکی سیمان را آماده می کند، یکی آجر می آورد، دیگری 
و خنده فضا  فرغون کشی می کند. صدای شوخی  هم 
کنار  در  هم  روستا  های  بچه  که  برد  می  سمتی  به  را 

جهادگران حضور پیدا می کنند.

خودسازی در کنار ساختن!

و  شده  آماده  سیمان  و  سنگ  با  ها  سرویس  پی 
اعضای  از  یکی  است،  ساخت  حال  در  آجر  با  دیوارها 
روزی  چهار  سه  حدود  بنا  این  پی  گوید:»  می  گروه 
زمان از ما گرفته، پیدا کردن و آوردن سنگ در چنین 
منطقه کوهستانی واقعا سخت است اما نشدنی نیست، 
ساخت  برای  الزم  آب  تامین  برای  سنگ  بر  عالوه 
دره  ته  از  باید  و  داشتیم  مشکل  خیلی  هم  سیمان 
کارهای  بر  عالوه  دانشجویان  این  آوردیم.«  می  آب 
برای  ای  مشاوره  و  فرهنگی  های  فعالیت  عمرانی، 
بچه  هدف  دارند،  مختلف  های  بخش  در  روستا  مردم 
یافته  توسعه  کمتر  مناطق  مردمان  به  کمک  تنها  ها 
است، در کنار آن خودسازی، خواندن نماز شب، دعا و 
نماز اول وقت و برگزاری حلقه های صالحین و گفتگو 

از مواردی است که دانشجوها برای خود دارند.

 هر چند که خود همین کار و تالش و خدمت به مردم 
باالترین عبادت برای دانشجوها است، اما آنها سعی دارند 
برای  را  بهره  بیشترین  عبادی،  متنوع  های  برنامه  با  تا 
به  و  باشند  داشته  دیگران  ساختن  کنار  در  خود  ساختن 
قول یکی از دانشجوها »آمده اند بسازند تا ساخته شوند.« 
در اهمیت خدمت و کمک به مردم همین بس که خداوند 
معصوم)علیهم  ائمه  و  کرده  تاکید  آن  بر  بارها  قرآن  در 

به  خدمت  بر  زیادی  آیات  و  روایات  در  هم  السالم( 
مردم تاکید دارند. امام صادق)علیه السالم( می فرماید» 
سئل رسول اهلل صلی اهلل علیه  و آله عن احب الناس الی 
شد،  سوال  خدا  رسول  از  للناس؛  الناس  انفع  قال:   اهلل؟ 
محبوب ترین مردم در پیشگاه خدا کیست؟ پیامبر فرمود: 
برساند.«  مردم  به  را  و خدمت  سود  بیشترین  که  کسی 

)بحاراألنوار، ج73، ص339(
 پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( هم در این خصوص 
فلیس  المسلمین  بامور  الیهتم  اصبح  من  فرمودند:» 
بمسلم؛ کسی که صبح کند و به مسائل مسلمانان همت 

نگمارد، مسلمان نیست.« )بحاراالنوار، ج74، ص337(
 بچه ها برایشان تفاوتی ندارد که در روستا کار چه باشد، 
عمرانی یا دیگر کارها، مردم روستا هر مشکلی داشته باشند، 
خالصانه برایشان انجام می دهند، دانشجویان جهادگر در 
این 10 روزی که در اردو هستند، تالش می کنند تا این 
سفر برایشان خاطرات جذابی را داشته باشد، هر چند دوری 
از خانواده آن هم در مکانی که حتی گوشی همراه هم به 
اما  باشد  تواند سخت  برای هر جوانی می  آید،  نمی  کار 

فضای شاد اردو جایگزین مناسبی برای دلتنگی ها است.
دانشجویی  بسیج  مسئول  صالحی  ابوذر  گفته  به 
خراسان جنوبی در تعطیالت نوروزی امسال بیش از 55 
دانشجو از دانشگاههای نهبندان، فردوس، پیام نور و ابن 
البته  که  شدند.  اعزام  جهادی  اردوی  به  بیرجند  حسام 
بیشترین اعزام گروه های جهادی دانشجویی به مناطق 

محروم، در تابستان صورت می گیرد.

جهادگرانی که طعم خدمت خالصانه را به مردم می چشانند
روایت سفری به عمق محرومیت؛ 

عکس ها: شریفی نیا

قابل توجه مودیان محترم مالیات  بر ارزش افزوده:
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال  1396 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا پایان 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی )مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526(فروردین ماه سال جاری می باشد. 
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دستگاه ردیاب زیر آبی تولید شد
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استاد مهدی اسماعیلی مود
 صاحب استعدادی فوق العاده وصف ناپذیر 

سال  در  مود  اسماعیلی  مهدی  استاد   - ور  پیشه 
مرکزی  بخش  توابع  از  مود  روستای  در   1344
تحصیالت  از  پس  گشود.  جهان  به  چشم  بیرجند 
از  جدی  طور  به  را  خوشنویسی  متوسطه،  و  ابتدایی 
انجمن خوشنویسان  تاسیس  با  1365 هم زمان  سال 
و  کرد  آغاز  بین  نیک  پرویز  استاد  نظر  زیر  بیرجند 
کشور  خوشنویسی  بزرگ  استادان  محضر  از  سپس 
کسب  حیدری  و  افلسفی  کابلی،  آن  استاد  جمله  از 
«افسونگری  کتاب  مقدمه  در  کابلی  کرد.استاد  فیض 
بي  جواني   » است:  آورده  اسماعیلی  استاد  قلم» 
العاده  فوق  استعدادهاي  با  که  وآرام  ونجیب  تکلف 
اشتیاق  با  که  سالهاست  ناپذیر  وصف  وشوقي  وشور 
ارتباط  و  الزم  هاي  باهوشمندي  و  نویسد  مي  تمام 
مهارت  فراگیري  و  بسیار  هاي  تجربه  وکسب  مدام 
اندوخته هاي گذشته  تکمیل  به  و نظري  هاي عملي 
نگذشت  چیزي  رایج  شیوه  با  هماهنگ  و  پرداخت 
متنوع  آثاري  و  شد   ابتکار  و  سلیقه  صاحب  خود  که 
کیفیت  و  خلق  حسن   . نمود  ارائه  دلپذیر  و  دلچسب 
هیات  عضویت  به  که  رسید  بدانجا  تا  وي  هنري 
ایران  خوشنویسان  انجمن  شکسته  خط  تشخیص 
اندازه  در  قطعه  تا  سطر  از  او  هاي  نوشته  یافت  را 
قلم  در  مالحتي  و  شیریني  از  وجلي  خفي  هاي 
برخور  تنظیم  و  ترکیب  در  خاصي  وحدت  و  راني 
مکرر  و  موزون  و  پیچ  پر  هاي  گردش  و  است  دار 

وجود  زاللي  از  روشني  ي  سایه  سطرها   در  کلمات 
.مهدی  نماید  مي  تجلي  قلمش  افسونگري  در  را  او 
نزد  ای  مکاتبه  را  ممتاز  دوره  که  مود  اسماعیلی 
حیدری  آقای  کشور  نویسی  شکسته  برجسته  هنرمند 
فوق  دوره  در  بعدها  وی  ی  گفته  به  بود،  گذرانده 
با  و  یافتیم  را  ایشان  گزاری  خدمت  توفیق  ممتاز 
و  کمی  کارآیی  شدیم.  آشنا  بیشتر  وی  آثار  و  نام 
اخیر  ساله  چند  در  که  رسید  بدانجا  تا  ایشان  کیفی 
شد  ارزشمندی  خدمات  منشاء  بیرجند  شهرستان  در 
گماشت.  همت  بسیاری  هنرآموزان  تربیت  در  و 
با  که  کرد  برگزار  متعددی  انفرادی  های  نمایشگاه 
کشور  سراسری  مسابقات  در  و  گشت،  همراه  توفیق 
می  برگزار  تهران  در  گوناگون  های  مناسب  به  که 
هم  و  آورد  می  دست  به  را  اول  رتبه  همواره  شد 
افتخار  چون هم دالن دیگر خود در  خطبه خراسان 
موجب  وی  هنری  کیفیت  و  خلق  بود.حسن  آفرین 
شکسته  خط  تشخیص  هیئت  عضویت  به  که  شد 
تاکنون  مود  اسماعیلی  استاد  یابد.از  راه  ایران  انجمن 
خوشنویسان  انجمن  بروشورهای  در  اثر  چندین 
منتشر  اسالم  جهان  خوشنویسی  وجشنواره  ایران 
شده است که از آن جمله می توان به چاپ آثار وی 
چنین  هم  ایران  و  کویت  خوشنویسان  درجشنواره 
ایران،  خوشنویسان  امروز،  تا  آغاز  از  های  کتاب  در 

برد. نام  کشور  بسیجیان  آثار  منتخب 

مود اسماعیلی  استاد  شده  منتشر  آثار 
تحریری  خط  آموزش  و  بار   6 با  قلم  افسونگری 
استاد  شده  منتشر  آثار  از  نیز  چاپ  تجدید  بار   5 با 
استان  برجسته  هنرمند  این  باشد.  می  مود  اسماعیلی 
به  موفق  خوشنویسی  بزرگ  جشنواره   18 در  تاکنون 
است.برپایی  شده  کشوری  برگزیده  اول  مقام  کسب 
  ، پاکستان  در   ( که  کشور  از  خارج  در  نمایشگاه   5
است  کرده  ثبت  اش  هنری  کارنامه  در  بنگالدش 
فعالیت  به  توجه  با  مود  اسماعیلی  مهدی  .استاد 
خوشنویسی  زمینه  در  تاکنون  که  شاخصی  های 
استادی  نامه  گواهی  کسب  به  موفق  است  داشته 
شد  ایران  خوشنویسان  انجمن  ارزشیابی  شورای  از 
بین  در  وی  واالی  جایگاه  گر  نشان  امر  این  که 
کسب  امید  است.به  کشور  خوشنویس  هنرمندان 
متواضع  هنرمند  این  پیش  از  بیش  های  موفقیت 
از  استان  فرهنگی  مسئوالن  قدرشناسی  و  بیرجندی 

جنوبی. خراسان  هنرمندان 
پاکستان     الهور   1- کشور:  از  خارج  هاي   نمایشگاه 
 3- فرهنگي  مجتمع    2- هنر،  دانشگاه   ،    1383
گالري   4-  ،1383 پاکستان   الهور  الحمرا   هنري 
هنري دانشگاه پنجاب الهور پاکستان  1383،    -5  
بنگالدش - داکا    1384،   -6 قطر “دوحه “     1384

 : اسالم  در کتاب خوشنویسان جهان  آثار  وی  چاپ 
ایران در دو مرحله  کویت- 

قلم  افسونگري   - شکسته  خط  آموزش  کتاب  مولف 
بار تجدید چاپ   6 استاد کابلي    با مقدمه 

مولف کتاب آموزشي خط تحریري - 5 بار تجدید چاپ
 : دیگر موفقیت های وی 

فجر    خوشنویسي  جشنواره  شکسته   خط  اول  نفر   -
اول خط شکسته  جشنواره طریق  نفر   -، تهران(    (
خط  اول  نفر   -  ،) تهران   (    ) دوره   3  ( جاوید 
شکسته جشنواره امام رضا )ع(  ) یزد(، نفر اول خط 
نفر   ،) )تهران  )ع(  علي  امام  سال  جشنواره  شکسته 
انتظار)  سراسري  جشنواره  اولین  شکسته  خط  اول 
مکتوب  آثار  جشنواره  شکسته  خط  اول  تهران(،نفر 
اول خط شکسته جشنواره  نفر   - )تهران(،  رضا  امام 
اول جشنواره هنري  -نفر   ،) )ساري  بسیجیان کشور 
-نفر  )مشهد(،  آزاد   دانشگاه   9 منطقه  اساتید 
برگزیده  (،نفر  )کاشمر  قرآني  علوم  جشنواره  اول 
جاوید   طریق   - یاسین  خوشنویسي  هاي  جشنواره 

امام رضا )ع(. انتظار - 

هزینه تفریح پولدار های ایرانی، چند برابر بی پول هاست؟

اطالعیه وزارت ارتباطات بعد از حمله سایبری جمعه شب

دانستنی ها

انسان ها در گذشته، رنگ 
آبی را تشخیص نمی دادند!

ایسنا- قدرت بینایی انسان، باورنکردنی است. بیشتر 
انسان ها، قابلیت دیدن حدود یک میلیون رنگ را 
دارند؛ با این حال هنوز واقعا مشخص نیست همه 
انسان ها رنگ ها را به طور یکسان درک کنند اما 
شواهدی هم مبنی بر این موضوع وجود دارد که 
انسان ها در واقع در گذشته، رنگ آبی را نمی دیده اند.

این شواهد به سال 1800 بازمی گردد؛ هنگامی که 
 )William Gladstone(”ویلیام گلدستون“
- که بعدها نخست وزیر انگلستان شد- فهمید که 
هومر در کتاب “ادیسه”، اقیانوس را به رنگ شرابی 
اما  تیره و رنگ های عجیب دیگر توصیف کرده 
از لغت آبی استفاده نکرده است.در واقع، نخستین 
ملتی که واژه ای برای رنگ آبی داشت، مصریان 
بودند. به نظر می رسد از آن زمان به بعد، آگاهی 
در مورد رنگ در جوامع امروزی گسترش یافت.
پژوهش های انجام شده نشان می دهد احتماال 
آبی  رنگ  برای  واژه ای  که  زمانی  تا  ما،  اجداد 
نداشتند، آن را تشخیص نمی داده اند و یا به طور 

دقیق تر، هرگز آن را نمی دیده اند.

رژیم غذایی غافلگیر کننده 
گالدیاتورها

مخوفی  مبارزان  باستان  دنیای  در  گالدیاتورها 
بودند که یا باید می کشتند و یا کشته می شدند. به 
همین دلیل، در طول زندگی به سالمت و شرایط 
جسمانی خود توجه زیادی می کردند تا بتوانند از 

نبردهای خونین زنده بیرون بیایند.اشاید تصور کنید 
که این جنگجویان فقط گوشت می خوردند؛ اما 
حقیقت این نیست. بسیاری از آنها گیاهخوار بوده 
اند و در رژیم غذایی خود به میزان قابل توجهی 
میوه های خشک شده، آرد جو، لوبیا و دانه های 
گیاهی می خوردند. اغلب آنها چنین موادی را با 
نوعی سرکه و خاکستر برخی گیاهان در هم می 
آمیختند و به عنوان نوشیدنی برای بازیابی انرژی 
شناسان  کردند.تاریخ  می  استفاده  رفته  دست  از 
و متخصصان تغذیه تأکید می کنند هر چند این 
جسمی  توانایی  اما  بودند  گیاهخوار  جنگجویان 
عصر  ورزشکاران  از  بسیاری  از  و  داشتند  باالیی 

جدید درشت اندام تر بودند.

ادعایی جدید و جالب در 
مورد موجودات فرازمینی

ایسنا-محققان دانشگاه “کاردیف” نشان دادند که 
موجودات  تمام  حیات  برای  “فسفر”  عنصر  وجود 
ضروری است و بدون این عنصر، موجودات فضایی 
فرازمینی”  داشت.“زیست  نخواهند  خارجی  وجود 
زمین  کره  از  غیر  جاهای  در  زیست  شکل های 
ماورای  تمدن  آیا  که  مسئله  این  همواره  و  است 
زمینی وجود دارد، موضوع مهمی برای دانشمندان 
و عموم مردم بوده است. بر همین اساس مطالعات 
اخیر محققان دانشگاه “کاردیف” نشان داده است که 
وجود موجودات فضایی بدون وجود عنصر” فسفر” 
عنصر  شش  از  بود.“فسفر”یکی  خواهد  مشکل 
اساسی است که وجود موجودات به آن بستگی دارد.

فناوری اطالعات

ورود اپراتورهای تلفن همراه 
به حوزه پیام رسان

با  رسانه ای  کنسرسیوم  خبرنگاران-یک  باشگاه 
برخی  کشور،  همراه  تلفن  اپراتورهای  مشارکت 
نرم افزاری  شرکت  یک  و  خصوصی  بانک های 
حوزه  در  خارجی  فناوری  دانش  صاحب  و  معتبر 
ایجاد  و  توسعه  هدف  با  اجتماعی  رسانه های 
زیرساخت های رسانه ای اجتماعی در کشور شکل 
خصوص  این  در  پروژه  این  است.مدیر  گرفته 
ایجاد  و  توسعه  هدف  با  کنسرسیوم  این  گفت: 
زیرساخت های رسانه های اجتماعی خدمات محور، 
امن و بدون محدودیت راه اندازی شده است و در 
»آی  پیام رسان  از  پشتیبانی  و  حمایت  راستا  این 
کنسرسیوم  این  محصول  اولین  عنوان  به  گپ« 
در دستور کار قرار گرفته است.وی در ادامه افزود: 
راهبرد این کنسرسیوم توسعه و ارائه خدمات مبتنی 
بر مکان در قالب رسانه اجتماعی و با هدف رفع 
نیازمندی های مردم و مخاطبین است. طراحی و 
ارائه خدمات بانکی، بیمه ای، ارزش افزوده موبایل، 
سالمت و تجارت الکترونیکی از جمله خدماتی است 
که توسط این کنسرسیوم هدفگذاری شده است.  

نامساعد  اوضاع  دلیل  به  اخیر،  سال  چند  در  تابناک- 
درآمد خانوارها، سهم تفریح در سبد هزینه ای خانوارها 
پولدار  خانوارهای  در  هم  کاهش  این  و  یافته  کاهش 
شود.  می  دیده  ایرانی  پول  بی  خانوارهای  در  هم  و 
پرسشی که در این بین مطرح است، اینکه هزینه تفریح 

پولدارهای ایرانی چند برابر بی پول هاست؟
از  بسیاری  گفته  به  که  است  مواردی  جمله  از  تفریح 
بسیار  افراد  وری  بهره  روی  تواند  می  کارشناسان، 
تأثیرگذار باشد. متأسفانه به گواه آمار و به دلیل اوضاع 
سبد  در  تفریح  هزینه  سهم  خانوارها،  درآمد  نامساعد 
هزینه ای خانوارها طی دهه اخیرکاهش یافته و هزینه 
این بخش به سمت موارد ضروری تر  به  های مربوط 
چون هزینه خوراکی های و آشامیدنی ها سرازیر شده 
هزینه  کل  از  تفریح  هزینه  سهم  عکس2  است.نمودار 
این  دهد.  می  نشان  را  اخیر  دهه  در  خانوارها  ساالنه 
آمارها از گزارش های بودجه خانوار در مناطق شهری 
بانک مرکزی استخراج شده است. همان گونه که دیده 
می شود، در حالی که در سال 1386 سهم هزینه تفریح 
از کل هزینه های خانوارهای شهری 2.7 درصد بوده، 
این سهم در سال 1395 به 2 درصد کاهش یافته است.

بیشترین میزان سهم هزینه تفریح از کل هزینه ساالنه 
خانوار مربوط به سال های 1388 و 1389 است که این 

کمترین  است.  بوده  درصد   2.9 ها  سال  این  در  سهم 
نیز  خانوار  ساالنه  هزینه  کل  از  تفریح  هزینه  سهم 
مربوط به دو سال 1394 و 1395 می باشد که در این 
از  تفریح  است.سهم  بوده  2 درصد  این سهم  ها،  سال 

حاضر  شهری  خانوارهای  برای  هم  ساالنه  هزینه  کل 
و  هستند  جامعه  قشر  ترین  ضعیف  که  اول  دهک  در 
در دهک دهم که  خانوارهای شهری حاضر  برای  هم 
ثروتمندترین قشر جامعه می باشند، کاهش یافته است. 

همان گونه که از نمودار عکس3 پیداست سهم هزینه 
تفریح از کل هزینه ساالنه خانوارهای حاضر در دهک 
اول در سال 1386 حدود 1.2 درصد بوده که این سهم 
در سال 1395 به 0.6 درصد کاهش یافته است؛ یعنی 

خانوارهای  ساالنه  هزینه  کل  از  تفریح  هزینه  سهم 
است.  شده  نصف  سال  ده  طی  اول  دهک  در  حاضر 
دهک  در  حاضر  خانوارهای  برای  سهم  این  همچنین 
دهم از 2.8 درصد در سال 1386 به 2.3 درصد در سال 

1395 کاهش یافته است.حال با توجه به نمودارها، این 
تفریح دهک  پرسش مطرح می شود که نسبت هزینه 
دهم به دهک اول طی این ده سال چه تغییری نموده 
و اینکه این نسبت در سال 1395 چقدر بوده است؟در 
تفریحات  برای  دهم  که دهک  ای  هزینه   1386 سال 
خود در یک سال کرده، حدود 869 هزار و 884 تومان 
یک  برای  هزینه  این  که  است  حالی  در  این  و  بوده 
خانوار حاضر در دهک اول حدود 26 هزار و 253 تومان 
در  خانوار حاضر  1386 یک  در سال  یعنی  است.  بوده 
از یک خانوار حاضر  برابر بیشتر  دهک دهم حدود 33 
در دهک اول در یک سال برای تفریحات خود هزینه 
کرده است.در سال 1395 این هزینه برای یک خانوار 
و  هزار   907 و  میلیون   2 حدود  دهم  دهک  در  حاضر 
834 تومان بوده و برای یک خانوار حاضر در دهک اول 
حدود 57 هزار و 909 تومان بوده است. یعنی در سال 
1395 یک خانوار حاضر در دهک دهم حدود 50 برابر 
بیشتر از یک خانوار حاضر در دهک اول در یک سال 
که  گونه  است.همان  کرده  هزینه  خود  تفریحات  برای 
دیده می شود یک خانوار پولدار حدود 50 برابر بیشتر از 
یک خانوار بی پول در سال 1395 برای تفریحات خود 
از  )یعنی  ده سال  نسبت طی  این  و  است  هزینه کرده 

1386 تا 1395( بیشتر هم شده است.

از  پس  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  مهر- 
برگزاری جلسه بررسی اضطراری درباره حمله سایبری 

گسترده جمعه شب، اطالعیه ای صادر کرد.
به وقوع جمله سایبری جمعه شب موارد ذیل  با توجه 

جهت تنویر افکار عمومی اعالم می شود:
1- جمعه هفدهم فروردین ماه حدود ساعت 21 برخی 
داخل  داده  مراکز  در  شده  میزبانی  های  سرویس  از 

کشور از دسترس خارج شدند.
2-پس از اطالع، تیم اقدام سریع تشکیل و موضوع به 
سرعت بررسی و مشخص شد حمله سایبری به برخی 
پذیر  آسیب  که  سیسکو  ظرفیت  کم  ها  روترسوئیچ  از 
تنظیم  حالت  به  روترها  این  و  گرفته  صورت  اند  بوده 

کارخانه ای بازگشته اند.
3-حمله مذکور ظاهرا به بیش از 200 هزار روتر سوئیچ 
بوده  گسترده  ای  حمله  و  گرفته  صورت  دنیا  کل  در 
است، در کشور ما حدود 3500 روتر سوئیج مور حمله 
استان  فقره   170 تهران،  در  فقره   550 که  شده  واقع 
سمنان، 88 فقره استان اصفهان بوده و بیشترین آسیب 
و  ایزایران  رسپینا،  در شرکتهای  تعداد  نقطه  از  پذیری 
شاتل رخ داده است. لیکن اختالل تعداد کمی روتر در 
دسترس  از  را  پرکاربردی  های  سرویس  مراکز  برخی 

خارج کرد.
همه  تالش  و  سریع  واکنش  گروههای  تشکیل  با   -4
اقدمات  سرعت  به  شرکتها  همه  فعاالن  و  متخصصان 
اجرایی آغاز شد و با توجه به اینکه برای فعالیت مجدد 
اقدام  با  بود  کارشناسان  فیزیکی  به حضور  نیاز  روترها 
به موقع تاساعت 12 شب بیش از 95 درصد شبکه به 

حالت اولیه برگشت
در  الزم  های  بینی  پیش  به  توجه  با  5-خوشبختانه 
هیچ  دچار  زیرساخت  شبکه  کشور  ارتباطی  زیرساخت 
اختاللی نشد و کمترین اختالل نیز در سه اپراتور تلفن 

همراه و مراکز داده شرکت های پارس آنالین و تبیان 
گزارش شد.

6- در خصوص منشا حمله از طریق مراکز بین المللی 
به  توجه  با  لیکن  گرفت.  خواهد  صورت  الزم  پیگیری 
اینکه در این حمله از پرچم کشور آمریکا و شعاری در 
استفاده  کشور  این  انتخابات  در  دخالت  عدم  خصوص 
شده و همچنین زمان وقوع حمله که جمعه شب بوده 
است به نظر می رسد منشاء حمله از منطقه خاورمیانه 

نبوده است.

7- شرکت سیسکو 10 روز پیش موضوع آسیب پذیری 
به  لیکن  بود.  کرده  اعالم  را  مذکور  های  سوئیچ  روتر 
ایام  در  های خصوصی  شرکت  از  بسیاری  اینکه  دلیل 
فریز  حالت  در  را  خود  شبکه  تنظیمات  تغییر  تعطیالت 

رسانی  اطالع  عدم  همچنین  و  کنند  می  نگهداری 
شرکتها  این  به  هشدار  عدم  و  ماهر«  »مرکز  تاکیدی 
آسیب  به  منجر  خود  شبکه  تنظیمات  بروزرسانی  برای 

پذیری شبکه این شرکتها شد.
دانشگاه  آپای  مرکز  ماهر،  مرکز  اعالم  براساس   -8
همدان پیش از وقوع حمله موضوع را در دست تحلیل 
و پایش داشته و منتظر تکمیل پایش تجهیزات کشور 
حمله  نهایی  گزارش  تکمیل  از  قبل  متاسفانه  که  بوده 

مذکور اتفاق افتاد.

سازمان  ظاهرا  حمله  این  در  است  مشخص  آنچه   -9
نقاط مثبتی همچون واکنش سریع،  برغم وجود  یافته، 
عدم تاثیر پذیری هسته شبکه ملی اطالعات در شرکت 
سه  شبکه  جدی  اختالل  عدم  زیرساخت،  ارتباطات 
متاسفانه  FCPها،  از  برخی  و  همراه  تلفن  اپراتور 
ضعف اطالع رسانی به موقع توسط مرکز ماهر و عدم 
سرویس  و  داده  مراکز  در  مناسب  بندی  پیکره  وجود 
داده،  این مراکز  فناوری اطالعات مستقر در  دهندگان 
اساس  همین  بر  شد.  حمله  این  عوارض  تشدید  باعث 
اصالحات الزم در مجموعه های مرتبط و نیز تذکرات 

الزم به بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.

حضور وزیر در بخش خبری ساعت 14
خبری  بخش  در  حضور  با  ارتباطات  وزیر  جهرمی، 
جمعه  حمله  پیرامون  را  نکاتی  یک  شبکه   14 ساعت 

شب بیان کرد.
نوع  و  نگرفته  صورت  اطالعات  سرقت  حمله  این  در 
شب  حمله  در  است.  بوده  خدمات دهی  منع  حمله، 
و  گرفت  قرار  هدف  سیسکو  شرکت  روترهای  گذشته 

به تنظیمات کارخانه ای بازگردانده شد.
درصد   2 شب،  جمعه  اینترنتی  حمله  بزرگی  لحاظ  به 
علت  به  شرکت ها  است.برخی  بوده  ما  کشور  سهم 
نکردند.  توجه  امنیتی  موضوع  این  به  نوروز  تعطیالت 
مرکز ماهر باید این اخطار را به صورت ویژه و با درجه 
اهمیت باال به شرکت ها ارسال می کرد.ظرف 2 ساعت 
توانستیم با همکاری شرکت های درگیر همه چیز را به 

حالت طبیعی برگردانیم.

گوناگون

نظر دولت در مورد تلگرام 
و پیام رسان داخلی از زبان 

رئیس دفتر رئیس جمهور

روزنامه ایران با محمود واعظی رئیس دفتر رئیس 
در  وی  است.  داده  انجام  ای  مصاحبه  جمهور 
بخشی از سخنان خود، به نظر دولت درمورد تلگرام 

و جایگزینی پیام رسان بومی اشاره کرد و گفت:
در  را  نظرشان  کاماًل شفاف  رئیس جمهور  آقای 
از  حمایت  به  معتقد  حتماً  دولت  گفتند.  باره  این 
از دولت  نه االن، که  بومی است.  پیام رسان های 
ارتباطات  وزارت  در  بنده  که  زمانی  و  یازدهم 
مسئولیت داشتم، قویاً این رویکرد را دنبال کردیم، 
بر  تأکید  با  همزمان  مسیر  همین  در  هم  االن 
تکمیل شبکه ملی اطالعات حرکت می کنیم. البته 
همان طوری که آقای رئیس  جمهور گفتند، هدف 
دولت از این حمایت فیلترینگ یا ایجاد محدودیت 
استفاده  مورد  و  پرمخاطب  پیام رسان های  برای 
عمومی مردم نیست، هدف این است که انحصار 
نرم افزارهای خارجی از بین برود. به طور طبیعی 
کاربر  میلیون ها  اطالعات  ندارد  دوست  دولت 
رد  پیام رسان خارجی  بستر یک  در  ایرانی، صرفاً 
و بدل شود، از همین رو به جد تالش می کند تا 
با تقویت نرم افزارهای بومی و ارائه سرویس های 
باکیفیت از سوی این پیام رسان ها، بیشترین حجم 
پیام رسان های  به  بتدریج  مردم  حضور  تراکم 
خدمات  کیفیت  افزایش  با  شود.  منتقل  ایرانی 
سراغ  بتدریج  مردم  حتماً  ایرانی  پیام رسان های 
این نرم افزارها خواهند رفت. همان طوری که در 
از این  یکی دو سال گذشته هم منحنی استفاده 
رقبای  کردن  فیلتر  با  بوده.  صعودی  نرم افزارها 
خارجی احتمااًل عکس چیزی که مد نظر ماست رخ 
می دهد. مردم معمواًل وقتی احساس اجبار کنند، 
قدرت  دادن  داده  نشان  تجربه  می کنند.  مقاومت 
انتخاب به مردم در کنار آموزش و فرهنگ سازی 
این  می دهد.  جواب  قیم مآبانه  رفتارهای  از  بهتر 
برای خود پیام رسان های بومی هم خوب نیست که 
ما رقبای قوی را فیلتر کنیم و میدان را دربست در 
اختیار آنها قرار بدهیم، کیفیت و پیشرفت همیشه 

در فضای رقابتی به دست می آید.

روسیه در یک قدمی 
فیلترینگ تلگرام

ایسنا-گزارش های منتشر شده حاکی از آن است 
در  اینترنت  بر  نظارت  و  رگوالتوری  سازمان  که 
روسیه با تحویل الیحه ای به دادگاه عالی مسکو 
، قصد دارد پیام رسان تلگرام را در صورت عدم 
و  فیلتر  وقت  اسرع  در  کشور،  این  با  همکاری 
بر سر  بحث  که  کند.مدت هاست  اعالم  مسدود 
فیلترینگ اپلیکیشن پیام رسان محبوب و پرطرفدار 
مطرح  روسیه  جمله  از  کشورها  برخی  در  تلگرام 
شده و باال گرفته است. اما از آنجایی که این اقدام 
امروزی  جوامع  در  بسیاری  مخالفان  و  منتقدان 
دارد، تاکنون فیلترینگ این پیام رسان آبی رنگ 

به تعویق افتاده است.

علمی

روبات ایرانی جایگزین
 آتش نشان ها می شود

آخرین خبر-درحاشیه سیزدهمین دوره مسابقات 
روبو کاپ آزاد ایران از روبات اطفای حریق نیز 
دمای  با  آتش  به محدوده  وارد شدن  قابلیت  با 
شد  رونمایی   ، سانتی گراد  درجه  هزار  تا   700
روبات  طرح  مجری  مشفقی،  محمد  گفته  به   .
عمده  خطر   19 کلی  طور  به  ؛  حریق  اطفای 
روبات  این  که  دارد  وجود  نشان ها  آتش  برای 
چراکه  است؛  مخاطرات  این  با  مواجهه  به  قادر 
مشکالت زیستی برای آن ایجاد نخواهد شد و 

می تواند جایگزین آتش نشانان شود.

ساخت گجت پوشیدنی که 
افکار شما را می خواند

برای  جدیدی  دستگاه  تازگی  به  ترنجی- 
افراد به کمک آن  خوانش مغز ساخته شده که 
کنند.  تایپ  رایانه  در  را  افکارشان  توانند  می 

است. درصد   90 دستگاه  این  عملکرد  صحت 
به  گرفته  نام   AlterEgo که  دستگاه  این 
هوشمند  های  دستگاه  با  ارتباط  برقراری  جای 
به  و  کند  ترجمه می  را  کاربر  افکار  در سکوت 
او قدرتی خارق العاده می دهد. هنگامیکه افراد 
بیاورند،  زبان  به  را  جمله  گیرند  می  تصمیم 
می  صورت  های  عضله  به  سیگنالی  آنها  مغز 
کالمی  فرد  آنکه  بدون  حتی  روند  این  فرستد. 
مذکور  شود.دستگاه  می  انجام  بیاورد  زبان  بر 
حسگرهایی دارد که 7 بخش کلیدی صورت در 
گونه، فک و چانه را رصد می کنند و می تواند 

کلمات را شناسایی کنند.
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چگونه بدون احساس گناه »نه« بگوییم

زمانی که دیگران از ما تقاضای چیزی را می کنند، جواب 
رد دادن و یا به بیان بهتر، “نه” گفتن سخت ترین کار 
ممکن است. امکان دارد به خاطر نشکستن دل طرف 
مقابل و ناراحت نشدن او به درخواستش جواب مثبت دهید 

و کاری را که می خواهد انجام دهید.
به  شما  که  زمانی  شود:  می  زمان  مدیریت  باعث   .1
درخواستی بله می گویید باید زمان انجام آن را در برنامه 
خود قرار دهید و همین مساله در مدیریت زندگی تان تاثیر 
می گذارد. در حقیقت، نه گقتن در مدیریت زمان نیز حائز 
اهمیت است؛ زیرا به شما کمک می کند زمانتان را به 
کارهایی که برایتان مهم است و باعث نزدیک شدن به 

هدفتان می شود، اختصاص دهید.
2. از عالقه شما محافظت می کند: گفتن نه به شما کمک 
می کند روی زندگی و اولویت های خودتان تمرکز کنید، 
به جای اینکه وقتان را برای انجام کارهایی که باعث 
رضایت دیگران می شود، سپری کنید. نه گفتن تاثیر خوبی 

را روی انجام کارهایی که به آن عالقه دارید می گذارد 
باعث  مرز  ایجاد  افراد:  میان  مرز  کردن  مشخص   .3 
می شود که دیگران بدانند شما چه کارهایی را انجام 
می دهید و چه کارهایی را انجام نمی دهید و همچنین 
برای  گیری  تصمیم  عهده  از  شما  شوند  می  متوجه 

کارهای خودتان بر می آیید.
همین حاال نه بگویید: به جای گفتن بله و سپس ناامید 
کردن افراد و موفق نشدن در انجام کارهایشان، در همان 

لحظه که از شما در خواست می کنند نه بگویید.
با نه گفتن روراست باشید: از گفتن کلمات »شاید« پرهیز 
کنید. بیشتر افراد از نه گفتن بیشتر از شاید استقبال می 
کنند زیرا عبارت احتمالی » شاید« نامشخص بودن را 

نشان می دهد و باعث احساس انرژی زدایی می شود.

فقط دروغ نگو

می گویند کسی بود که اعمال زشت گوناگونی از قبیل 
دزدی، شرب خمر را انجام می داد، او که از شیوه زندگیش 
راضی نبود، عزمش را جزم نمود و به سراغ انسان فرزانه 
ای رفت و از او کمک خواست. آن مرد فرزانه فقط یک 
درخواست از مرد کرد و گفت: هر کار خواستی انجام بده 
فقط تحت هیچ شرایطی قول بده دروغ نگویی.آن مرد 
هم قبول کرد و رفت. مطابق عادت قصد دزدی نمود، 
همسرش پرسید: مرد، این موقع از شب کجا می روی، 
نتوانست چیزی بگوید، بنابراین منصرف شد. فردای آن 
روز از فشار زندگی، راهش را به سمت میخانه کج نمود، 
در راه یکی از دوستانش او را دید و پرسید: کجا می روی؟ 
به او نیز نتوانست راست بگوید، برای او نیز بهانه ای آورد 
و به خانه باز گشت. خیانت کردن به همسر نیز که ذاتًا 
از اول تا آخر، یک دروغ بود پس آن را نیز کنار گذاشت. 
انسان صادقی  را  روز همسرش که شوهر خود  آن   از 
می یافت روز به روز به او عالقه مندتر می شد و بیشتر 
محبت می کرد درست مانند اوایل ازدواجشان. از آن روز 
به بعد بدون اینکه دلیلش را بداند، درآمدش بیشتر شده 
بود. مهمترین چیزی که باورش برای خود او هم دشوار 
بود..به راستی او آدم دیگری شده بود یا به عبارت دیگر 

تازه، آدم شده بود.

من چیزی نیستم که فکر می کنم هستم، و من چیزی 
نیستم که تو فکر می کنی من هستم. من چیزی هستم 

که فکر می کنم تو فکر می کنی من هستم.

خوب است که موفقیت را جشن بگیریم، 
ولی مهم تر این است 

که از شکست درس بگیریم.

تو چو شمعی و جهان از تو چو روز
من چو پروانه جانباز امشب
همچو پروانه به پای افتادم
سر ازین بیش میفراز امشب

گاهی اوقات وقتی که نوآوری می کنی، دچار اشتباه 
می شوی. بهتر است که آن اشتباهات را سریعا بپذیری 

و سعی کنی به بقیه نوآوری های خود ادامه دهی.

تو نباید به ابزار ایمان داشته باشی. ابزار فقط ابزار 
هستند، ممکن است کار کنند یا نکنند. مهم اینست 

که به مردم ایمان داری یا نه.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و اگر از آنان بپرسی آسمانها و زمین را چه کسی آفریده قطعا خواهند گفت آنها را همان 
قادر دانا آفریده است. سوره الزخرف/ آیه 9

حدیث روز  

دانشمندان، چراغهای زمین، جانشینان پیامبران، وارثان من و وارثان پیامبرانند.
رسول خدا )ص(

سبک زندگی

شغلی را که واقعا دوست دارید بیابید
من تقریبا پانزده سال از عمرم را در شغل مدیریت غیرانتفاعی 
صرف کردم و بیشتر در حوزه بازاریابی و بودجه بندی فعالیت 
داشتم. من در کارم بسیار خوب بودم و مردم نیز درباره من 
همین نظر را داشتند. انجام وظایفم برای من بسیار راحت بود 
و درآمد کافی برای زندگی داشتم اما من کارم را قلبا دوست 
نداشتم. امیدوارم که شما منظورم را اشتباه برداشت نکنید. من 
در دوران کاری ام چیزهای زیادی یاد گرفتم و با انسان های 
بسیار خوبی همکاری داشتم اما قلبا به انسان هایی که از 
شغلشان لذت می بردند حسادت می کردم و آرزو می کردم 

که مانند آن ها باشم.
 باالخره خودم را برای آن روز آماده کردم. پشتوانه مالی مناسبی 
برای خودم در طی سال ها جمع آوری کردم و با داشتن این 
حاشیه امنیت کسب و کار خودم را راه اندازی کردم. با تمام 
پستی و بلندی هایی که در راهم وجود داشته است، امروز با 
اعتماد به نفس کامل می گویم که از تصمیمی که گرفتم کامال 
راضی هستم. کنفسیوس فیلسوف مشهور چینی می گوید: اگر 
کاری را که عاشقش هستید به عنوان شغل برگزینید دیگر هیچ 
روز کاری در طول زندگی نخواهیدداشت. این توصیه ای بسیار 
ناب است اما عملی کردن آن به سادگی ممکن نیست چرا که 
فهم این که انسان قلبا به چه کاری عالقه دارد و تبدیل این 
عالقه به شغلی مناسب بسیار دشوار است. در اینجا برنامه ای 
گام به گام برای تشخیص تمایالت قلبی و تبدیل آن به شغلی 

مناسب را به شما پیشنهاد می دهیم.

 1. تصور کنید اگر کودک بودید
 چه شغلی انتخاب می کردید

 اغلب احساسات حقیقی ما در دوران کودکی ظهور می کنند 
که فشارهای زندگی در دوران بعدی باعث می شوند ما این 
احساسات را فراموش کنیم. بنابراین سعی کنید عالیق قلبی 
خود را در دوران قبل از ورود به سختی های زندگی به یاد 
آورید. بازگشت و برقراری تماس با آن غرایز گامی مهم برای 

شناخت تمایالت درونی شما است.
2. حذف پول از معادله زندگی

 اگر پول در زندگی تان اهمیت نداشت چکار می کردید؟ 
به مسافرت می رفتید؟ تمام وقتتان را به خانواده سپری می 
کردید؟ آیا یک سازمان خیریه برای حمایت از فقرا راه اندازی 
می کردید؟ البته پول نمی تواند نادیده گرفته شود. اما اجازه 
ندهید که فشارهای مالی انتخاب های شما را تعیین کند. 
سرانجام شغل شما بایستی امنیت مالی را برای شما به ارمغان 
آورد. اما اگر امنیت مالی به انگیزه اصلی تبدیل شود بعید است 

که شما در نهایت به شغلی که دوست دارید، دست بیابید.
3. از دوستانتان راهنمایی بگیرید

 برخی مواقع فرد به تنهایی قضاوت خوبی درباره عالیق 
واقعی اش ندارد. از افرادی که با شما بسیار صمیمی هستند، 
بپرسید که از دیدگاه آن ها شما چه زمان هایی و در حین 
انجام چه کارهایی بسیار شاد به نظر می رسید. ممکن است 

از شنیدن جواب آن ها شگفت زده شوید.

4. یک بروشور از دروس دانشگاهی را مطالعه کنید
 کمی از وقتی آزاد خود را صرف مطالعه و فهم این که به 
چه زمینه های درسی عالقه دارید، بکنید. اگر می توانستید 
در دانشگاه تحصیل کرده و یا تدریس کنید، چه رشته ای را 
انتخاب می کردید؟ از کدام رشته ها در حد مرگ تنفر دارید؟ 
انجام این کار شما را به سمت تشخیص عالقه حقیقی تان و 

دستیابی به آن راهنمای می کند.
5. قهرمان زندگی خود را شناسایی کنید

 از میان همه کسانی که می شناسید )چه نزدیک و چه دور( 
از بازیگر مورد عالقه تان گرفته تا پزشکی که به آن مراجعه 
می کنید. با داشتن فهم دقیقی از وظایف آن ها دوست دارید 
که شغل کدامیک را تقلید کنید؟ تالش کنید بفهمید که 

چطور به این جایگاه رسیده است؟ 
خبره  انجامشان  در  که  کارهایی  میان  از   .6
هستید، فکر می کنید از کدامش بیشترین لذت 

را می برید؟
 بعد از این که این نکات را مرور کردید، به کارهایی که به 
خوبی بلد هستید، فکر کنید. تمرکز خود را عالقه داشتن به 
کاری توام با خوب بودن در انجام آن قرار دهید. لیستی از این 
کارها تهیه کنید و براساس اولویت سه یا چهار مورد را روی 
یک کاغذ بنویسید. این کاغذ را به همراه داشته باشید و هر از 

گاهی آن را مرور کنید.
زمانی که تصمیم راسخ برای کاری که دوست دارید، گرفتید، 

عجله نکنید و بدانید که تبدیل این عالقه به شغلی مناسب و 
قابل ترقی گامی بلند است. در اینجا چهار مرحله برای شروع 

تغییر را ذکر می کنیم:
با یک مشاور شغلی مشورت کنید

 مشاورین شغلی به دیگران کمک می کنند تاب فهمند که از 
یک کسب و کار دقیقا چه انتظاری باید داشت و تمام حواس 
فرد را بر جزییات کار متمرکز می کنند و همچنین می توانند 
ایده هایی را برای یافتن شغل متناسب با عالیق و روحیات 

هر فرد به وی پیشنهاد دهند.
اهرم رسانه های اجتماعی

 بیش از هر زمان ما توسط شبکه های اجتماعی احاطه شده 
ایم. وقتی که شما متوجه شدید چه شغلی را دوست دارید، 
به سراغ شبکه های اجتماعی بروید، فیس بوک، توییتر و 
اینستاگرام را بگردید و با افرادی که عالیق مشترکی با شما 
را  ارتباط برقرار کنید. نوشته های صفحات مجازی  دارند 
مطالعه کنید و سعی کنید متوجه شوید که عالقه حقیقی شما 

برای انجام دادن چیست؟
شروع به پس انداز کنید

 زمانی که قاطعانه تصمیم به قدم گذاشتن در مسیر جدید 
گرفتید، شروع به پس انداز کنید. هر قدر که شما ذخیره پس 
انداز بیشتری در بانک داشته باشید، مشکالت مالی کمتری در 
آینده پیش روی شما خواهدبود و با ترس کمتری شغل قبل 

خود را رها کرده و پا در مسیر جدید می گذارید.
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ویتکایماوهبتر14
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حمل بار و اثاثیه منزل با کادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

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

09157213571 - صالحی منش

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
نصب و سرویس کولر آبیص

لوله کشی ، برق کشی، تعمیر آبگرمکن
نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر

 نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633902
 در اسرع وقت و تضمینی

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

شرکت پخش مواد غذایی به یک تحصیلدار آقا 
با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم  

با ضامن  کارمند نیازمند است.
 ساعت تماس: 9 تا 14      09368975977

به 4 نفر آقا با روابط عمومی باال جهت کار 
در سفره خانه سنتی قلعه و رستوران 
نوید نیازمندیم.    09150051239

به دو نفر خانم جهت کار در گلخانه
 به صورت پاره وقت )روزمزد( 

با سرویس رفت و آمد نیازمندیم.
آدرس: مجتمع گلخانه ای خوسف

09155610164

فست فود واقع در خیابان معلم
 برای تکمیل پرسنل خود به دو نفر 
خانم و آقا جهت سالن داری و یک 

نفر خانم جهت صندوق داری
 با سابقه کار نیازمند است.  

32430008-09120561060  

به دو همکار خانم و پیک موتوری 
جهت کار در رستوران نیازمندیم.

  09155616181
بیست متری خلیل طهماسبی 

نبش نوربخش

شرکت سامان صدر آب برای تکمیل کادر اداری خود به یک 
حسابدار با چهارسال سابقه کاری مفید بیمه ای و ترجیحا
 کار در شرکت های پیمانکاری و مشاور نیازمند است.

05632455224 -05632455503 
آدرس: خیابان 7 تیر- 7 تیر 7 - پالک 30

یک مجموعه فروش جهت تکمیل کادر 
خود در سال جدید به افراد ذیل 

نیازمند است: 
صندوق دار 2 نفر )آقا(

 مسلط به کامپیوتر و فن بیان خوب
فروشنده 2 نفر )آقا( دارای سابقه 

کار مرتبط و مسلط به فروش 
و فن بیان خوب 

 عالقه مندان به  همکاری  می توانند
  از  ساعت 8 الی 12 با شماره 

09037080144 تماس  حاصل  نمایند.

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

تجربه کنید.   09158668002

سوپر مارکت در خیابان فردوسی )معلم(
 با تمامی امکانات و موقعیت عالی به فروش
 می رسد. با خودرو هم معاوضه می شود

09151606989

شتر مرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش

 جوجه در سنین مختلف
09151609429
09157269528

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 

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

التــــاری
14:301820شروع سانس
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روند افزایش قد فقط تا زمانی ادامه دارد که رشد فرد کامل نشده و 
صفحات رشد استخوان ها هنوز باز باشد. بعد از تمام شدن دوران بلوغ 
یا حداکثر 2 سال بعد از آن، به تدریج صفحات رشد استخوان ها بسته 
می شوند و دیگر به هیچ وجه، با هیچ دارو یا وسیله ای امکان افزایش 
در  فقط  که  اعمال جراحی  از طریق  مگر  ندارد،  وجود  فرد  برای  قد 
بعضی موارد خاص انجام می شود. این ادعا که بعد از بلوغ می توان با 

استفاده از داروها و دمپایی های خاص شاهد افزایش قد بود، یک ادعای 
محال است.داروهایی که در حال حاضر برای افزایش قد تبلیغ می شوند 
بیشتر حاوی ترکیبات کلسیم هستند. کلسیم برای حفظ سالمت بدن و 
استخوان ها الزم و ضروری است و به طور طبیعی از طریق رژیم غذایی، 
با مصرف منظم لبنیات تامین می شود. افرادی که دچار کمبود دریافت 
کلسیم  هستند، الزم است از مکمل های کلسیم استفاده کنند. اگرچه 

مصرف مکمل کلسیم به حفظ سالمت استخوان ها کمک می کند، هیچ 
نقشی در افزایش قد بعد از دوران بلوغ ندارد، اما مصرف آن قبل از بلوغ 
به رشد کافی کمک می کند. البته در مورد کودکان نیز باید توجه داشت 
مصرف بیش از حد کلسیم نه تنها باعث رشد قد بیشتر از حد انتظار 
نمی شود، بلکه خطر رسوب کلسیم در کلیه ها و تشکیل سنگ کلیه را 

افزایش می دهد.

داروی افزایش قد؛ دروغ یا حقیقت؟

9 نشانه خاموش ابتال به ام اس 

زیر،  عالئم  از  کدام  هر  مشاهده  درصورت 
برای تشخیص ام اس با پزشک تان حتمًا در 
تماس باشید: ۱- مشاهده رنگ ها به شکل 
چشم  حرکات  با  معمواًل  )بیمار  آلود  غبار 
احساس درد می کند و رنگ ها را به شکل 
دردناک  ادرار  دفع   -2 بیند(  می  آلود  غبار 

در  )داشتن ضعف  تعادل  دادن  دست  از   -۳
یک یا هر دو پا( ۴- احساس سوزن سوزن 
دلیلی(  هیچ  بدون  و  ناگهانی  طور  شدن)به 
۵- سرگیجه بی دلیل ۶- ناتوانی در احساس 
تغییرات دما )به طوری که حتی تغییر دمای 
یک لیوان داغ قهوه یا چای را حس نکنید( 
بی  و  افسردگی   -۸ عضالت  گرفتگی   -۷

حالی ۹- کاهش سطح حافظه

 هدیه سیگار به سیگاری ها !!

و  افزایش چین  موها 2-  دادن  از دست   -۱
مروارید  آب  به  ابتال   -۳ پوست  چروک 
۴- ضایعات شنوایی ۵- زخم معده ۶- سرطان 
پوست ۷- پوسیدگی دندان ۸- بیماریهای قلبی 
۹- ناتوانی جنسی در مردان ۱0- تغییر رنگ 
جنین  سقط  و  رحم  سرطان   -۱۱ انگشتان 

زا  از ۴0 عنصر سرطان  )بیش  ۱2- سرطان 
در دود سیگار وجود دارد که احتمال سرطان 
ریه 22 مرتبه بیشتر از افراد غیر سیگاری است 
انواع سرطان های  به  مبتال شدن  احتمال  و 
دیگر چون زبان، دهان، غدد، بزاق و حلق )۶ 
 ۱0 2۷ برابر(، گلو )۱2 برابر(، مری )۸ تا  تا 
برابر(، حنجره )۱0 تا ۱۸ برابر(، کلیه )۵ برابر( 

لوزالمعده )2 تا ۵ برابر( وجود دارد.

چرا زیاد عرق می کنیم؟

باعث  گرم  هوای  هوا:  رطوبت  و  گرما   -۱
شروع فعالیت غدد عرق می شود 2- عصبانی 
های  هورمون  عصبانیت  هنگام  شدن: 
استرس زا آزاد می شوند که موجب افزایش 
ضربان قلب و فشار خون شده و دمای بدن 
این عرق  برند ۳- ورزش کردن:  باال می  را 

مایعات، خوب  به شرط مصرف آب و  کردن 
است ۴- تحت استرس و فشار عصبی بودن 
۵- تب ۶- بیمار شدن دلیلی برای عرق کردن 
۷- قهوه: در صبح نوشیدن، می تواند شما را 
غذاهای  گردد ۸-  تعریق  باعث  و  کند  بیدار 
الکل  زیاد  مصرف   -۱0 یائسگی   -۹ تند 
۱۱- عوارض جانبی برخی داروها ۱2- سیگار 
کشیدن ۱۳- عاشق شدن ۱۴- بارداریبالطبع 

برای رفع بی خوابی
 چه نوع دمنوشی مفید است؟

۱- دمنوش رازیانه: مفید برای دستگاه گوارش 
آرام کردن معده و کاهش اشتهای آخر شب 
2- دمنوش سنبل الطیب: بدلیل عطر و طعم 
تند، مفید برای بی خوابی ۳- دمنوش  نسبتاً 
اسطوخودوس: عالوه بر خواص گوارشی، تنها 

استشمام عطر این گیاه قبل از خواب میزان 
افزایش می دهد  را  آرام(  خواب عمیق )موج 
۴- دمنوش بابونه: عالوه بر آرام بخش بودن 
باعث رفع استرس و تقویت دستگاه ایمنی بدن 
فشار  کاهش  لیمو:  به  دمنوش  شود ۵-  می 
عصبی، استرس و اضطراب که ترکیب آن با 
نعناع آن را به یک نوشیدنی نشاط آور تبدیل 

کرده و مجاری تنفسی را پاکسازی می کند.

راه هایی برای حفاظت بدن
 در برابر گرما

ورزش   -2 بنوشید  آب  کافی  میزان  به   -۱
صبحگاهی را فراموش نکنید ۳- همین حاال 
غذایی حذف  رژیم  از  را  فرآوری شده  غذای 
کنید ۴- برای خواب بهتر، تمرین یوگا را آغاز 
آنتی  و  فیبر  حاوی  غذایی  مواد  از   -۵ کنید 

اکسیدان استفاده کنید ۶- سرگرمی های خود 
را افزایش و سعی کنید به هر روش ممکن از 
استرس دوری کنید ۷- با افراد شاد معاشرت 
کنید ۸- مراقب پوست خود باشید و از کرم 
ضد آفتاب و کاله استفاده کنید ۹- با عینک 
اشعه  کنید.  مراقبت  خود  چشمان  از  آفتابی 
ماورای بنفش عالوه بر ایجاد چروک اطراف 

چشم، سبب بروز آب مروارید می شود.

یادداشت

حمایت از کاالی ایرانی 
فراتر از شعار سال
*احمدی

به نظر می رسد ناکارآمدی اقتصادی که منجر به برخی منازعات 
باید چالش اساسی و زیربنایی در  را  اجتماعی در سال گذشته شد 
جامعه امروز ایران دانست. بیماری اقتصادی برای تمام شهروندان 
آسیب  از  بسیاری  بستر  خود  که  شده  تبدیل  عینی  چالش  یک  به 
های اجتماعی شده است.اما شعار سال که حمایت از کاالی ایرانی 
از  نظر  صرف  استراتژی  این  کند،  می  دنبال  را  هدفی  چه  است. 
یک  واقع  در  و  راهبرد  اما  امسال  برای  آن  گونه ی  شعار  ماهیت 
دوام  بخواهد  که  ملتی  و  هرکشور  برای  است.  اجتماعی  مانیفست 
کمر  تواند  می  است،  زاینده  و  جوشان  که  اقتصادی  چون  بیاورد، 
برای  اجتماعی  رفاه  در  را  ها  استاندارد  از  حداقلی  و  کند  راست 
کند  محقق  تواند  می  را  مهم  این  که  آنچه  بسازد.  شهروندان 
مجال  این  در  آنها  به همه  پرداختن  که  است  متنوعی  های  حوزه 
زاویه هویت  از  مقوله صرفا  این  به  نگارنده  لذا  نیست  پذیر  امکان 
در  پیش برنده  عامل  و  محرکه  موتور  ملی  نگرد.هویت  می  ملی 
رسیدن به آرمان ها و فتح بسیاری از سنگرهای کلیدی در دولت 
و ملت هاست. حال اگر  فقط به یک تقسیم بندی از ناسیونالیسم 
است(  ملی  هویت  اصلی  دهنده  شکل  )ناسیونالیسم  کنیم،  بسنده 
شود.در  می  تقسیم  عقالنی  و  احساسی  وجه  دو  به  ناسیونالیسم 
را  قومی  های  نماد  و  مظاهر  بیشتر  ناسیونالیسم  احساسی  وجه 
هویت  لذا  دهد  می  تقلیل  حد  دراین  را  خود  و  کند  می  تکریم 
و  نوروز  مثل  کنند  می  خالصه  مناسک  برخی  انجام  در  را  ملی 
مراسمات آن که خیلی هیجانی و احساسی است. اما وجه عقالنی 
آن  های  انتخاب  بیشتر  و  دارد  تر  عمیق  نگاهی  زیستن  به  که 
ملی  هویت  معرفی  در  کرد  خواهد  کاربردی  عقالنیت  براساس 
عقل  ملی  هویت  کند.  می  تعریف  خود  برای  دیگری  کارکردهای 
پرداخت.جامعه  خواهد  تر  وسیع  مراتب  به  ملی  منافع  به  گرایانه 
تا  و  برد  می  سر  به  حسی  هویت  چارچوب  در  فعال  ایرانی  امروز 
با  و مذهبی  ملی  تمام وجوه  در  را  و غم خود  تمام هم  زمانی که 
داشت،  نخواهد  را  بحرانها  از  گذر  توان  زده  گره  مناسکی  زیست 
توجه  بر  مبنی  اسالمی  انقالب  فرزانه  رهبر  که  راهبردی  شعاری 
بر  ایرانیان  سوی  از  وطنی  کاالی  ترجیح  یعنی  ایرانی  کاالی  به 
منجر  انتخاب عقالنی که  یعنی  انتخاب کردند،  ایرانی  غیر  کاالی 
امروز  شد.جامعه  خواهد  کشور  داخل  در  سرمایه  و  ثروت  تولید  به 
های  الیه  از  گذر  با  و  کند  درک  را  گیری  جهت  این  باید  ایرانی 
بیاورد.  دوام  تا  آورد  روی  عقالنی  رفتارهای  به  احساسی  هویت 
است. عقالنی  رفتار  یک  ایرانی  تولید  از  پشتیبانی  و  حمایت 

                                      تیم والیبال دبیرستان شوکتی بیرجند مسابقات قهرمانی آموزشگاه ها - سال 1348 جواد تکنو
ایستاده از راست آقایان: عبدالحسین ناصری رئیس دبیرستان شوکتی. مرحوم رضا قضایی . مرحوم حسین خوشرو . زمانی . 
اصغر عباس نیا.کاظم غنی دبیر ورزش،نشسته ازراست آقایان : مهدی مهربان .علی نصیری. حسین بقایی-گردآورنده : اصغری

قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند 
افتخار دارد به منظور رفع نیازهای ضروری و توانمندی و کمک به 
 معیشت خانواده های بی سرپرست ،ایتام،محسنین،معلولین

سالمندان،بیماران صعب العالج و تامین جهیزیه خانواده های 
نیازمند با همیاری و کمک افراد نیک اندیش و سخاوتمند 

جامعه )پزشکان نیکوکار،خیرین محترم،شرکت ها و ...( 
گام برداشته و تالش می نماید. همراهی شما عزیزان را در 

این مسیر زیبا ارج می نهیم.
چشم انتظار یاری سبزتان هستیم

شماره حساب مرکز نزد بانک رفاه : 107713410
شماره کارت مجازی: 5894-6315-1389-7785
پرداخت از طریق تلفن همراه: کد 4503#*8877*

شماره تماس:
09151639086-09155613413-32347323 

آدرس: خیابان غفاری- بیست متری جرجانی
 جنب مسجد محمدرسول ا... )ص(

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند
قال رسول ا... )ص( : نیکوکاری انسان را از مرگ های ناگوار در امان نگاه می دارد.

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
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اخطاریه هواشناسی برای وقوع رواناب در خراسان جنوبی

هواشناسی در خصوص احتمال وقوع رواناب در خراسان جنوبی هشدار داد.کارشناس هواشناسی گفت: بارش های پراکنده که از عصر دیروز در استان آغاز شده عصر امروز تقویت می شود 
ضمن اینکه وزش باد شدید لحظه ای همراه با گرد و خاک هم تا دوشنبه در استان ادامه خواهد داشت. رضا برهانی افزود: با توجه به ماهیت رگباری بارش ها، از اواخر وقت امروز تا عصر فردا 
در شهرستانهای طبس، سرایان، خوسف، درمیان و بیرجند تا روز دوشنبه در سربیشه، درمیان و نهبندان احتمال وقوع رواناب و سیالبی شدن رودخانه های فصلی به شکل محدود وجود دارد.

* مهلت شرکت در اولین جشنواره فضای سبز خانگی 
شهرداری بیرجند تا 25 فروردین تمدید شد.

* مرمت آب انبار تاریخی حاج عبدالرسول با همکاری 
شهرداری و شورای اسالمی شهر سرایان به پایان 

رسید.
از موزه های  ایام نوروز  * 33 هزار و 816 نفر در 

خراسان جنوبی بازدید کردند.
* مدیرکل دامپزشکی استان از کشف و ضبط بیش 
از 2 تن فرآورده خام دامی غیربهداشتی در استان خبر 
داد و گفت: 3 مرکز متخلف به تعزیرات معرفی شدند

* 200 مقاله علمی به دومین همایش ملی پژوهشهای 
نوین در علوم دامی ارسال شده است.

*مدیر کمیته امداد درمیان گفت: 249 طرح اشتغالزایی 
با پرداخت 36 میلیارد و 380 میلیون ریال تسهیالت 
سال گذشته برای مددجویان این شهرستان اجرا شد.

*هزار و 152 تن ماهی گرمابی و سردابی در خراسان 
جنوبی تولید شد.

*فروش صنایع دستی خراسان جنوبی در ایام نوروز 
حدود دو برابر افزایش یافت.

اخبار کوتاه

حوادث استان
رخ به رخ دو دستگاه کامیون 
در محور 5 کیلومتری خوسف

کیلومتری   5 در  کامیون  خودروی  دستگاه  دو 
به  رخ  صورت  به  خوسف  شهرستان  به  نرسیده 
رخ با یکدیگر برخورد کردند و حادثه آفریدند . در 
این حادثه راننده یکی از کامیون ها جان خود را 
از دست داده است  سرهنگ حسن شجاعی نسب 
معاون عملیات پلیس خراسان جنوبی گفت:بالگرد 
انتقال  جهت  امدادی  نیروهای  و  نجات  و  امداد 
مصدومان به محل حادثه اعزام شده اند.  سرهنگ 
راه خراسان جنوبی  پلیس  رئیس  حسین رضایی 
حادثه  محل  در  راه  پلیس  گفت:کارشناسان  نیز 
حضور دارند و در حال بررسی علت حادثه هستند 

که متعاقبا اعالم خواهد شد. 

بیش از 7۹۸ هزار زائر بقاع متبرکه 
خراسان جنوبی زیارت کردند

خراسان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  سرپرست 
جنوبی با بیان اینکه در طرح آرامش بهاری امسال 
در  گفت:  یافتند  اسکان  زائر  نفر  و 821  هزار   128
این مدت ۷98 هزار و 111 زائر بقاع متبرکه خراسان 
جنوبی را زیارت کردند.حجت االسالم پرویز بخشی پو در 
نشست خبری اظهار کرد: با توجه به فرمایش رهبری 
و  تاکید نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف، طرح 
آرامش بهاری از 25 اسفند سال گذشته آغاز و تا 15 
فروردین اجرا شد.وی افزود: این طرح در ایامی برگزار 
شد که همه تعطیل بودند و همکاران اعم از خادمان، 
هیئت امنا و بازرسان در آمادگی کامل بوده و در همه 
ایام پای کار بودند و این طرح با رضایت کامل برگزار 
شد.وی افزود: طرح آرامش بهاری در 60 بقعه برگزار 
شد و در برخی بقاع که قرار نبود طرح اجرا شود اما 
به صورت خودجوش خیمه های معرفتی برگزار شد. 

معرفی 41 مرکز متخلف تهیه و توزیع 
مواد غذایی به مراجع قضایی

41 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی در خراسان جنوبی 
مراجع  به  و  شناسایی  نوروزی  سالمت  طرح  در 
قضایی معرفی شدند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند گفت: این مراکز متخلف در بازرسی 
بیش از 16 هزار و 148 مرکز تهیه و توزیع مواد 
اینکه  بیان  با  اند.مهدیزاده  شده  شناسایی  غذایی 
از  بازرسی صورت گرفته، 315 مورد  تعداد  این  از 
مراکز و اماکن بین راهی بوده است افزود: 100 مورد 
اخطاریه هم برای برخی از مراکز صادر شده و دو تا 
از مراکز متخلف پلمپ و تعطیل شد.وی از38۷ مورد 
نمونه برداری مواد غذایی و بیش از 4 هزار و 696 

مورد سنجش با تجهیزات پرتابل خبرداد.

دومین همایش ملی پژوهش های نوین 
در علوم دامی به میزبانی دانشکده 

کشاورزی بیرجند برگزار می شود

دبیر دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم 
دامی با بیان اینکه 200 مقاله به دبیرخانه ارسال شده 
است گفت: دومین همایش ملی پژوهش های نوین 
در علوم دامی در 22 فردوین ماه به میزبانی دانشکده 
کشاورزی بیرجند برگزار می شود. سیداحسان غیاثی 
ظهر امروز در نشست خبری اظهار داشت: نخستین 
در  دامی  علوم  نوین  پژوهش های  ملی  همایش 
بیرجند  کشاورزی  دانشکده  در  سال 94  خردادماه 
برگزار شده و بعد از نتایح موفق آن همایش مقرر 
شد دومین همایش ملی پژوهش های نوین علوم 
دامی در 22 فردوین ماه امسال به میزبانی دانشکده 
کشاورزی بیرجند برگزار شود. وی افزود: از مهمترین 
کنار  در  صنعت  حضور  همایش  برگزاری  اهداف 
دانشگاه، استفاده از علوم نوین در عرصه تولید است.  

صدور 1۹0فقره جواز تاسیس صنعتی 
در خراسان جنوبی

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  حسینی-رئیس 
خراسان جنوبی از صدور 190 جواز تاسیس صنعتی 
داد.داود  خبر   96 سال  طی  جنوبی  خراسان  در 
شهرکی افزود این جواز تاسیس ها با حجم سرمایه 
گذاری مورد نیاز حدود ۷ هزار و۷62 میلیارد ریال و 
پیش بینی اشتغالزایی 3 هزار و859نفر صادر شده 
در  تاسیس های صادره  افزود جواز  است.شهرکی 
سال 96 از لحاظ تعداد 14 درصد  ،از لحاظ سرمایه 
گذاری 25 درصد   واز لحاظ اشتغال پیش بینی شده 

45 درصد نسبت به سال 95 رشد داشته است. 

تازه های ورزشی استان

برگزاری آخرین دوره مسابقات دارت 
انتخابی برترین دارتر

آخرین دوره مسابقات دارت انتخابی برترین دارتر 
سال 96 “با حضور 48 دارتر در دو بخش آقایان 
و بانوان،به صورت گروهی و حذفی برگزار و نفرات 
برتر معرفی شدند. نفرات برتر این دوره از مسابقات:

در گروه آقایان ،مقام اول :  مهدی وکیل زاده مقام 
دوم : جواد زیدری  ،مقام سوم مشترک :  علیرضا 
فروتن  پوریا علی آبادی  و در گروه خانم ها،مقام 
اول : حمیده گلمکانی  مقام سوم مشترک :   منصوره 

توسلی کسب کردند

بیست و یکمین دوره مسابقات جام نوروز 
در شهر سه قلعه

بیست و یکمین دوره مسابقات جام نوروز در شهر 
طهرانی  شهید  فوتسال  تیم  قهرمانی  با  قلعه  سه 
مقدم سرایان به پایان رسید.مسابقات فوتسال جام 
نوروز 9۷ شهرسه قلعه با شرکت 12 تیم از شهر های 
سرایان، سه قلعه و آیسک و تیم هایی از شهرستان 
تختی  پهلوان  جهان  ورزشی  سالن  در  فردوس، 
برگزار شد. پس از ده روز رقابت در روز پایانی تیم 
فوتسال شهید طهرانی مقدم سرایان با نتیجه 2 بر 1 
تیم جرثقیل مجتبی از شهر میزبان را شکست داد و 

فاتح این دوره مسابقات شد. 

7 هزار مسافر میهمان فرودگاه های استان

۱۵۰ عنوان برنامه در هفته هنر انقالب اسالمی در خراسان جنوبی اجرا می شود

اقامت گردشگران در بیرجند ۲۳ درصد افزایش یافت

۱۱میلیارد ریال تسهیالت مشاغل خانگی در استان پرداخت شد

آغاز مرحله دوم طرح 
واکسیناسیون فلج اطفال
مرحله دوم اجرای طرح واکسیناسیون فلج اطفال 
بهداشتی  شد.معاون  آغاز  جنوبی  خراسان  در 
طرح  گفت:این  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
نهبندان،  شامل  استان  شرقی  مرز  شهرستانهای 
مهاجران  تمامی  و  زیرکوه  و  درمیان  سربیشه، 
اردوگاهها  از  خارج  و  اردوگاهها  در  که  خارجی 
دهد. می  پوشش  را  دارند  اقامت  شهرستانها  در 
مهدیزاده با بیان اینکه در مرحله اول اجرای این 
ایمن  پوشش  زیر  کودک   28 و  هزار   22 طرح 
سازی فلج اطفال قرار گرفتند افزود: با توجه به آمار 
جمعیتی استان که حدود 21 هزار و 633 کودک 
بوده است اجرای طرح در نوبت اول پوشش صد و 
یک درصدی در خراسان جنوبی داشته است.وی با 
بیان اینکه افزایش این تعداد به دلیل مهمان بودن 
و یا مهاجرت افراد به استان است گفت: مرحله دوم 
طرح واکسیناسیون فلج اطفال تا 21 فروردین در 
استان ادامه دارد و تمامی متولدان 5 اسفند 91 تا 21 
فروردین 9۷ زیر پوشش این طرح قرار می گیرند.

 مردم از زنده گیری نوزادان 
حیوانات وحشی اجتناب کنند

خراسان  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
جنوبی از آغاز زاد و ولد حیات وحش در استان خبر 
حیوانات  نوزادان  زنده گیری  از  مردم  گفت:  و  داد 
وحشی اجتناب کنند. پرویز آرامنش در جمع کارکنان 
محیط زیست شهرستان سربیشه اظهار کرد: هرساله 
با شروع فصل بهار زاد و ولد حیوانات وحشی آغاز 
می شود و زیر چتر حمایت و حفاظت ماموران یگان 
حفاظت محیط زیست به زندگی خود ادامه می دهند.
حیوانات  نوزادان  زنده گیری  رواج  به  اشاره  با  وی 
وحشی در فصل زاد و ولد و فصل بهار اظهار کرد: 
در این فصل از سال برخی افراد سودجو و متخلف 
اقدام به زنده گیری نوزادان حیوانات وحشی می کنند 
که لطمات جبران ناپذیری به طبیعت وارد می کند.

کمبود فضای آموزشی در مناطق 
روستایی و عشایری دستگردان

پرورش  و  آموزش  خبرنگاران جوان-مدیر  باشگاه 
مناطق  در  آموزشی  فضای  کمبود  از  دستگردان 
علی  داد.  خبر  دستگردان  عشایری  و  روستایی 
غالمی در آستانه برگزاری بیستمین جشنواره خیرین 
مدرسه ساز با اشاره به اینکه در مناطق عشایری 
آموزشی  فضای  کمبود  با  بخش  این  روستایی  و 
به  خواست  ساز  مدرسه  خیرین  هستیم،از  روبرو 
نیازهای آموزشی این منطقه توجه ویژه کنند.وی با 
بیان اینکه در شهر دستگران خانواده های محروم 
زیادی وجود دارند،گفت:با توجه به خشکسالی های 
متوالی در کل منطقه و کمبود اعتبارات دولتی الزم 
است خیرین مدرسه ساز مشارکت الزم در عرصه 
غذایی دانش آموزان شبانه روزی نیز داشته باشند.

کاهش 14 درصدی سرقت ها، 
ایام نوروز در خراسان جنوبی
سرقت ها در خراسان جنوبی، نوروز امسال نسبت به 
مدت مشابه پارسال 14 درصد کاهش داشت. رئیس 
اداره مبارزه با سرقت نیروی انتظامی استان گفت: 
تقویت گشت های محسوس و نامحسوس پلیس، 
اطالع رسانی صدا و سیما در خصوص هشدارهای 
پلیسی و رعات نکات ایمنی از سوی مردم از علل 
کاهش سرقت بوده است. سرگرد آخوندی به افزایش 
18 درصدی کشفیات در این مدت هم اشاره کرد 
و افزود: سرقت ها مربوط به اماکن خصوصی مانند 
لوازم و قطعات  یا  باغات و  انبارها، مزارع و  منازل، 
داخل خودرو بوده است.وی همچنین از دستگیری باند 
سارق غیر بومی در فردوس خبر داد و گفت: 10 درصد 
سارقان خراسان جنوبی در این مدت غیر بومی بودند.

در دیدار پیشکسوتان ورزش استان با نماینده ولی فقیه عنوان شد: 

درخواست مردم برای سفر رهبر انقالب به استان پیگیری می شود
گفت:  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
سفر  جهت  جنوبی  خراسان  مردم  درخواست 
مقام معظم رهبری به استان را چندین مرتبه 
به آیت ا... گلپایگانی مسئول دفتر مقام معظم 
محقق  امیدواریم  که  کردم  مطرح  رهبری 
پیشکسوتان  دیدار  در  عبادی  ا...  آیت  شود. 
ورزش شهرستان بیرجند اظهار کرد: سال 9۷ 
با یاد و نام امیرالمومنان علی بن ابیطالب علیه 
السالم شروع شد و پایان می یابد و امیدواریم 
سالی سرشار از خیر و برکت باشد.وی با بیان 
زورخانه ای  و  باستانی  ورزش  جایگاه  اینکه 
استثنایی است، گفت: این ورزش بسیار لذت 
است  معنوی  ارزش  و  فرهنگ  دارای  بخش 
و همچنین با هدفمندی هر نوع از حرکاتش 
انسان را نسبت به نعمت های که خداوند داده 
خراسان  در  فقیه  ولی  کند.نماینده  می  آگاه 
کنیم  تربیت  را  بدن  اگر  داد:  ادامه  جنوبی 
می دهد  نشان  خود  از  بسیاری  انعطاف های 
درحالی که بدن ابزار است و انسان در جهت 
اندیشه، عقل، عرفان و سیرالی ا... یک موجودی 
نامتناهی است.آیت ا... عبادی با اشاره به اینکه 
ورزش های باستانی و رزمی در جهت تربیت 
بدن نقش دارد، گفت: در رزمایش ها اگر فردی 
جان خود را از دست بدهد شهید است و ارزش 
به  میدان  در  که  است  شهیدی  از  بیشتر  او 
رزمایش حالت  است چرا که  رسیده  شهادت 
سالن  نبود  خصوص  در  دارد.وی  پیشگیرانه 

برای برگزای مسابقات ورزش باستانی تاکید 
قائل  ای  ویژه  ارزش  ورزش  این  برای  کرد: 
زمینه  در  پیگیری  و  کمک  هر  از  و  هستم 
احداث سالن ورزش باستانی کوتاهی نخواهم 
در  فقیه در خراسان جنوبی  کرد.نماینده ولی 
پاسخ به درخواست پیشکسوتان ورزش باستانی 

برای دیدار با مقام معظم رهبری تصریح کرد: 
سفر  جهت  جنوبی  خراسان  مردم  درخواست 
مقام معظم رهبری به استان را چندین مرتبه 
به آیت ا... گلپایگانی مسئول دفتر مقام معظم 
رهبری مطرح کردم که امیدواریم محقق شود.

میزبانی  مانع  مناسب  سالن  نبود 
مسابقات ورزش زورخانه ای می شود

و  پهلوانی  ورزش های  هیئت  رئیس 
اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  زورخانه ای 
زورخانه ای  سالن  جنوبی  خراسان  استان 
بزرگی برای میزبانی و برگزاری مسابقات و 

اردوهای ملی ندارد، اظهار امیدواری کرد: این 
رفع شود. پیگیری مسئوالن  با  بزرگ  خالء 
سید علی اکبر محمدی، سرپرست اداره کل 
ورزش و جوانان خراسان جنوبی در این مراسم 
با اشاره به اهمیت ورزش و تاثیر آن در جسم 

فرهنگ  زمینه  در  باید  گفت:  انسان،  روح  و 
سازی به سمتی حرکت کنیم تا ورزش های 
همگانی و باستانی و بومی و محلی را بیشتر 
در جامعه نهادینه کنیم.وی با بیان اینکه در 
سال های گذشته نیازسنجی درستی در برخی 
کمبود  خالء  اکنون  و  نشده  انجام  مناطق 

سالن ورزشی باستانی مناسب برای برگزاری 
مسابقات ایجاد شده است که امیدواریم این 
برنامه  و  گری  مطالبه  و  پشتکار  با  مشکل 
ورزش  کل  اداره  شود.سرپرست  رفع  ریزی 
اعتبارات  داد:  ادامه  خراسان جنوبی  جوانان  و 

همکاری  و  مدیریت  با  باید  اما  دارد  وجود 
دستگاه های اجرایی این اعتبارات برای استان 
جذب شود.سید حسین اصغری، مسئول کانون 
پیشکسوتان ورزش شهرستان بیرجند نیز بیان 
به  بیرجند  ورزشی  های  فعالیت  سابقه  کرد: 
سال 1293 برمی گردد.مهدی قمری، رئیس 
زورخانه ای  و  پهلوانی  ورزش های  هیئت 
سال  اینکه  به  اشاره  با  هم  جنوبی  خراسان 
سراسر  استان  ای  زورخانه  ورزش  برای   96
موفقیت بود، گفت: جامعه ورزش زورخانه ای 
60 مدال برای استان به ارمغان آورند و 2 نفر 
از ملی پوشان استان در مسابقات کشورهای 
فیلیپین و باکو مقام کسب کردند.به گفته وی 
استان خراسان جنوبی 9 نفر ملی پوش ورزش 
باستانی دارد و استان در سال 96 در رنکینگ 
فدارسیون رتبه پنجم کشور را به دست آورده 
خراسان  استان  اینکه  بیان  با  است.قمری 
جنوبی سالن زورخانه ای بزرگی برای میزبانی 
ندارد،  ملی  اردوهای  و  مسابقات  برگزاری  و 
پیگیری  با  بزرگ  خالء  با  امیدواریم  افزود: 
ورزش  اختیار  در  سالنی  و  رفع  مسئوالن 
هیئت  گیرد.رئیس  قرار  استان  زورخانه ای 
خراسان  زورخانه ای  و  پهلوانی  ورزش های 
ورزشکاران  کرد:  تاکید  پایان  در  جنوبی 
بتوانند  تا  دارند  درخواست  استان  زورخانه ای 
این  اسالمی  انقالب  رهبر معظم  در محضر 

ورزش باستانی را اجرا کنند.

کاری-هادی سالمی مدیر کل فرودگاه های 
استان خراسان جنوبی گفت: از 25 اسفند ماه 
پایان سیزدهم فروردین ماه  تا  سال گذشته 
سال جاری 81 پرواز در ایام نوروز در فرودگاه 
گردیده  انجام  جنوبی   خراسان  استان  های 
است.سالمی افزود در 40 پرواز ورودی تعداد 
3540 مسافر و در 41 پرواز خروجی 3489 

مسافر  نفر   ۷029 تعداد  مجموع  در  مسافرو 
مدت  طی  در  استان  این  های  فرودگاه  از 
فرودگاه  کل  اند.مدیر  نموده  تردد  شده  یاد 
کرد  اضافه  جنوبی  خراسان  استان  های 
سال  به  نسبت  استان  این  پروازهای  تعداد 
افزایش  و تعداد مسافرین  گذشته ۷ درصد 
به سال  نسبت  استان  به  و خروجی  ورودی 

گذشته 5/3 درصد کاهش داشته است وی 
تعدادی  لغو  را  تعداد مسافرین  علت کاهش 
ایران  هواپیمایی  های  شرکت  پروازهای  از 
ایام  در  ناوگان  دلیل کمبود  به  ماهان  و  ایر 
مورد  در  سالمی  دانست.هادی  شده  یاد 
در  گفت:  استان  های  فرودگاه  های  پرواز 
های  فرودگاه   139۷ سال  تابستانی  برنامه 

استان تغییر خاصی نداشته ایم و تنها پرواز 
زاهدان-بیرجند-زاهدان از فرودگاه بیرجند تا 
اطالع ثانوی به علت کمبود مسافر در مسیر 
یاد شده باطل اعالم گردیده است .وی افزود 
شرکت  تمامی  با  گذشته  های  سال  همانند 
حال  در  کشور  در  فعال  هواپیمایی  های 
افزایش پروازها در مسیرهای  مذاکره جهت 

پرتردد و مورد درخواست هم استانیهای عزیز 
هستیم سالمی اضافه کرد: همانطور که بارها 
اعالم گردیده افزایش و تداوم پروازها در گرو 
همکاری و حمایت استان و همچنین استقبال 
هم استانی ها از پرواز ها می باشد امید است 
بتوانیم در سال جدید باز هم شاهد افزایش 

پروازها در فرودگاه های استان باشیم.

امین جم- رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی 
گفت: مقرر شد 150 برنامه در هفته هنر انقالب 
برگزار  جنوبی  خراسان  استان  در  اسالمی 
شود. مجید کریمیان در نشست خبری اظهار 
کرد: متاسفانه شاهد هستیم فضای فرهنگی 
دغدغه های  به  توجه  با  کشور  اجتماعی  و 
همه  با  نظام  دلسوزان  و  رهبری  معظم  مقام 
ظرفیت های خوبی که دارد، وضع مناسبی ندارد. 
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل الزم است 
ارتباط هنرمندان با تولید آثار ارزشی در خط مقدم 
مبارزه با تهاجم فرهنگی نقش قابل توجهی را 
در تقویت این آثار ایفا کند و در این مسیر برای  
توسعه تفکر انقالبی هفته هنر انقالب اسالمی 
خراسان  هنری  حوزه  رئیس  باشد.  پررنگ تر 
جنوبی یادآور شد: 20 فروردین سالروز شهادت 

سید مرتضی آوینی روز هنر انقالب اسالمی نام 
دارد و  این هفته هم به  همین عنوان نامگذاری 
این  برنامه های  دیگر  از  است.کریمیان  شده 
هفته را دیدار هنرمندان با نماینده ولی فقیه در 
خراسان جنوبی، افتتاح نمایشگاه سبک زندگی، 
شب خاطره شهدای مهاجر و مدافع حرم، میثاق 
با شهدا، میثاق با والیت، حضور پرشور در نماز 
شریف  قدس  آزادی  وحدت  نشست  و  جمعه 
را اعالم کرد.کریمیان اظهار داشت: تجلیل از 
گرامیداشت  فریم،  نمایش  اجرای  فیلمسازان، 
اجرای  آوینی،  سیدمرتضی  شهادت  سالروز 
تئاتر، اکران فیلم، نمایشگاه آثار هنری دانش 
آموزان، تجلیل از دانش آموزان هنرمند از دیگر 
جنوبی  خراسان  در  انقالب  هفته  برنامه های 

خواهد بود.

طرح آمایش هنری در خراسان جنوبی 
اجرا می شود

گفت:  جنوبی  خراسان  هنری  حوزه  رئیس 

همزمان با فرارسیدن هفته هنر انقالب اسالمی، 

اجرای طرح آمایش هنری انقالب با رویکرد 
در  آموزش هنرمندان  و  شناسایی، ساماندهی 

استان آغاز می شود.

ما  این سوال خبرنگار  به  پاسخ  در  کریمیان 

مولفه های  از  یکی  اینکه هنر  به  توجه  »با 
های  است،برنامه  اجتماعی  نشاط  اصلی 
حوزه هنری برای این موضوع در طول سال 
برنامه  از  یکی  کرد:پارسال  چیست؟«،اظهار 
های خوبی که انجام دادیم،یادواره طنز دفاع 
مقدس بود.اول دهه کرامت در یکی از پارک 
های شهر که چهار هزار نفر مخاطب بود. وی 
با بیان اینکه نشست های ادبی ما هفتگی در 
سال نزدیک چهار نشست تخصصی برگزار 
هم  موسیقی  حوزه  داد:در  ادامه   ، کنیم  می 
مختلف  های  نماهنگ  و  سرود  اجراهای 
های  برنامه  داریم  اعتقاد  دارد.ما  حضور 
متمرکز صرفا نیاز نیست.یعنی ما کمک کنیم 
به هنرمند که تولید محتوا کند و این محتوا در 

برنامه های عمومی عرضه شود.

افزایش  از  بیرجند  شهرستان  فرماندار 
این  در  گردشگران  اقامت  درصدی   23
شهرستان خبر داد و گفت: بیش از 63 هزار 
شهر  در  شده  پیش بینی  نوروزگاه های  از  نفر 
جمع  در  ناصری  علی  کردند.  دیدن  بیرجند 
اظهار  بیرجند  شهرستان  فرمانداری  کارکنان 
اقامت  افزایش 23 درصدی  با  داشت: امسال 

گردشگران در مرکز استان تعداد اقامت ثبت 
و  مدارس  مهمانپذیرها،  هتل ها،  در  شده 
کمپ های موقت به بیش از 1۷ هزار و ۷21 
نفر رسید.وی گفت: از 28 اسفند تا سیزدهم 
فروردین، بیش از 44 هزار نفر از آثار تاریخی 
و موزه های بیرجند دیدن کردند.فرماندار بیرجند 
بیان کرد: در ایام نوروز 52 غرفه فروش نوروزی 

فعال بود که حدود 920 میلیون ریال فروش 
برآوردهای  اساس  بر  گفت:  داشتند.ناصری 
انجام شده بیش از 63 هزار نفر از نوروزگاه های 
پیش بینی شده در شهر بیرجند دیدن کردند.

وی به بیش از 110 مورد بازرسی و گشت های 
کنترلی در اماکن گردشگری شهر در ایام نوروز 
اشاره کرد و افزود: ادارات عضو ستاد سفرهای 

ایام نوروز در  نوروزی 12۷ طرح و برنامه در 
شهرستان بیرجند اجرا کردند.فرماندار بیرجند 
اظهار کرد: فاز اول ترمیم عمارت کاله فرنگی 
و  رسید  پایان  به  نوروز  ایام  آغاز  با  همزمان 
گردشگران ضمن بازدید از این بنای تاریخی 
نمایشگاه  عنوان  با  که  عکسی  نمایشگاه  از 
کردند. دیدن  بود  شده  برگزار  سیاسی  تاریخ 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
از پرداخت 11 میلیارد ریال تسهیالت مشاغل 
خانگی در بخش کشاورزی استان طی سال 
گذشته خبر داد.هاشم ولی پور مطلق در گفت و 
گو با خبرنگار مهر با اشاره به تسهیالت مشاغل 
داشت:  اظهار  کشاورزی،  بخش  در  خانگی 
این تسهیالت به دو صورت بوده که هم به 
عنوان مشاغل مستقل و هم به عنوان مشاغل 

پشتیبان پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه در مشاغل مستقل تنها برای 
یک نفر شغل ایجاد می شود، بیان کرد: مشاغل 

پشتیبان نیز برای چند نفر شغل ایجاد کرده و 
یا چند شغل ایجاد شده را پشتیبانی می کند.

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
جنوبی از معرفی 1۷5 طرح برای دریافت این 
تسهیالت خبر داد و گفت: مبلغ این طرح ها 
سه میلیارد تومان بوده که به بانک های عامل 

معرفی شده است.

پرداخت ۱۸ میلیارد تومان
تسهیالت طرح رونق تولید

ولی پور مطلق با بیان اینکه در حال حاضر 

داشت: همچنین تاکنون بالغ بر یک میلیارد ۷00 میلیون تومان مصوب شده است، عنوان از این تعداد 66 طرح به مبلغ یک میلیارد و 
و 160 میلیون تومان به 109 طرح پرداخت 
شده است.وی همچنین به تسهیالت کارگروه 
رونق تولید در سال 96 اشاره کرد و گفت: در 
تاکنون 106 طرح در بخش  نیز  این بخش 
کشاورزی برای دریافت این تسهیالت معرفی 
کشاورزی  جهاد  سازمان  است.رئیس  شده 
خراسان جنوبی، تسهیالت مورد نیاز این طرح 
ها را بالغ بر ۷1 میلیارد تومان عنوان کرد و 
افزود: تاکنون به 19 طرح به مبلغ 18 میلیارد 

تومان تسهیالت پرداخت شده است.
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