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امروز یک
»َمرد« می آید  

     شهید تهرانی مقدم وصیت کرده بود 
بر روی سنگ قبرش بنویسند:» اینجا 
مدفن کسیست که می خواست اسرائیل 
را نابود کند« و چه خوب نوشتند! من 
هر روز که می گذرد، دلم با این نوای 
آسمانی شهید آوینی بیشتر انس و اوج 
می گیرد که : »هر کس می خواهد 
ما را بشناسد داستان کربال رابخواند.« 
و کربال داستانی ندارد، واقعیتی دارد 
همیشه اوج  به  و  زمان  فراخنای   به 

زنده ی تاریخ و به قهرمانی شیرمردان 
و شیرزنان الیق...)ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* هرم پور

7پوشش 71 درصدی ثبت احوال در صدور کارت ملی هوشمند7ورودی مهرشهر باید تعیین تکلیف شود 3گام های  بنیاد مسکن برای خانه دار شدن کم درآمدها 

شورای اداری استان
در میدان تولید داخلی

شهید هم استانی مدافع حرم
امروز در بیرجند تشییع می شود

مراسم تشییع مرتضی بصیری پور شهید مدافع حرم امروز ساعت ۹ صبح از هیئت ابوالفضلی بیرجند به 
سمت گلزار شهدای این شهر برگزار می شود. شهید بصیری پور در  حمله هوایی رژیم صهیونیستی به پایگاه 
هوایی تیفور سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد. در این حمله هوایی 6 نفر از مدافعان حرم نیز از کشور 
ایران بودند که به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.شهید حامد رضایی از شهر تهران، ...)ادامه در صفحه 7 (

ابتکار مسووالن خراسان جنوبی در سال حمایت از کاالی ایرانی ؛

صفحه  7

عکس : اکبری

امروز 22 فروردین 97 همه با هم
 در تشییع اولین شهید مدافع حرم استان خراسان جنوبی 

پور بصیری  مرتضی  شهید 
 راس ساعت 9 صبح از محل هیئت ابوالفضلی بیرجند به سمت مزار شهدا شرکت می نماییم.

پایگاه مقاومت بسیج روزنامه آوای خراسان جنوبی

جناب آقـای حاجی پور
مدیرکل محترم ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت والده مکرمه 
را حضور جناب عالی و خاندان محترم تسلیت عرض نموده 

تسکین آالم فراق آن عزیز سفر کرده جز صبر و شکیبایی نیست، ضمن ابراز همدردی 
از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه مومنه طلب مغفرت و آمرزش 
و برای شما و تمامی بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت می نماییم.

رئیس و کارکنان اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 
رئیس و کارکنان اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

 رئیس و کارکنان ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

بسم ا... الرحمن الرحیم
ِمَن الُْمْؤِمِنیَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا ا... َعلَْیِه َفِمْنُهم مَّن َقَضینَْحَبُه 

لُوا تَْبِدیًل  وَ ِمْنُهم مَّن یَنَتِظُر وَ َما بَدَّ

خبر شهادت 

ر شهید مرتضی بصیری پور   ستوان یکم پاسدا
فرزند شایسته خطه مکتبی و والیی خراسان جنوبی در دفاع از حرم 
اهل بیت )علیهم الّسلم( موجب تأثر و از طرفی نیز موجی از غرور و 
افتخار را در دل  هایمان گذاشت. شهادت آقا مرتضای عزیز به عنوان 
اولین شهید مدافع حرم اهل بیت )علیهم الّسلم( در استان خراسان 

جنوبی، نشان دهنده ترجیح دادن روحیه ی جهاد و شهادت 
در نسل جوانان مخلص، متدین و والیی است.

اینجانب مجددا به عنوان خادم مردم شریف استان خراسان جنوبي 
عروج سرافرازانه شهید مرتضي بصیري پور که در دفاع از حرم اهل 
بیت )علیهم الّسلم( و مبارزه با تروریست های تکفیری صهیونیستی 

جانش را نثار نمود، به محضر حضرت بقیه ا... االعظم )ارواحناله الفداء(، 
رهبر معظم انقلب اسلمي، خانواده هاي معظم شهدا، 

همرزمان شهید و به ویژه خانواده و بستگان محترم تبریک و تسلیت 
عرض می نمایم، از خداوند رحمان علو درجات برای آن شهید بزرگوار 

و صبر و اجر جزیل برای خانواده گرامی ایشان مسئلت دارم. 
والسلم علی عباد ا... الصالحین 

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند
سید علیرضا عبادی    21 فروردین 1397

پیام تبریک و تسلیت نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی
 در خصوص شهادت مدافع حرم 
پاسدار شهید مرتضی بصیری پور 

با نهایت تأسف و تألم درگذشت

 مرحومه حاجیه معصومه زود خیزی 
»همسر شادروان ولی گرامیان بازنشسته نیروی انتظامی«

 را به اطلع عموم همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع آن مرحومه امروز چهارشنبه 
97/1/22 ساعت 16 الی 17 از محل بهشت متقین انجام می گردد. ضمناً مراسم

 سومین روز درگذشت آن عزیز سفرکرده جمعه 97/1/24 از ساعت 9 الی 10 صبح در 
محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 

خانواده های: زودخیزی، نوروزی و سایر بستگان

روابط عمومی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه خراسان جنوبی

قابل توجه کلیه ادارات ، موسسات و شرکت ها
یک واحد ساختمان حاشیه طالقانی رهن و اجاره 

داده می شود. )در صورت نیاز پارکینگ هم دارد(
09155622318

با خرید پوشاک از بــارکــد
 در میهمانی و جمع دوستان خود خاص باشید

تنوع کار، کیفیت و شیک پوشی را 
با ما دنبال نمایید.

پوشاک بارکد - ابتدای خیابان فردوسی

متخصص گرامی جناب آقای دکتر محمود  زردست
موسس و مدیر آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا

دریافت لوح تقدیر از باالترین مقام اجرایی دولت در استان، نشانگر 
ارائه خدمات با کیفیت جناب عالی می باشد که رضایتمندی مردم 

از مراجعه به  آزمایشگاه کامال پیشرفته و استاندارد شفا و پاسخگویی 
 سریع و دقیق در کنار تکریم شما و مجموعه همکاران تان

 از مراجعین با ایجاد فضا و امکانات عالی قابل ستایش است، این 
موفقیت را حضور شما تبریک گفته و برایتان تداوم خدمات ارزنده 

به مردم را از ایزد منان مسئلت داریم.
خانواده بخشی
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یورو جایگزین دالر می شود؟
ولی ا... سیف در جلسه علنی صبح روز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی وضعیت بازار ارز گفت: من پیشنهادی را 
با حضرت آقا مطرح کردم که یورو در مبادالت ارزی جایگزین دالر شود چرا که دالر نقشی در مبادالت خارجی ما 

ندارد و ایشان هم از این موضوع استقبال کردند.

امروز یک »َمرد« می آید 
*هرم پور

ندارد،  داستانی  کربال  و  اول(....  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

واقعیتی دارد به فراخنای زمان و به اوج همیشه زنده 
ی تاریخ و به قهرمانی شیرمردان و شیرزنان الیق 
حضور در جوار رحمت خدا. ای الله ی سرخ وطن!  
ای قهرمان الیق تاریخ!  ای بصیر سرخ پوش همیشه 
ی زمان! زین پس ما روزی هزار بار داستان کربال 
را خواهیم خواند تا هم مظلومیت تورا، هم بزرگی و 
عظمتت را بفهمیم. روزی هزار بار سرمشق سربازی 
ات برای وطن را از رو خواهیم نوشت تا مگر دل و 
جانمان، جانی تازه بگیرد و ندانسته هایمان را بدانیم 
و  نداشته هایمان را بدست آوریم و نگفته هایمان را

فریاد کنیم که:  عندما کٌل یرون الموَت اَحلی ِمن 
عسل خاک گلگون را نمی شویند جز با خون پاک 
کُل َمن فی الموکِب قاَل ُخذینی یا سیوف تشنگان 
عشق را از جان فدا کردن چه باک َیلَمُع الّنوَر الذی 
سّماُه مصباَح الهدی تا قیامت می درخشد این چراغ 
تابناک داوری عادل تر از تاریخ در تاریخ نیست نور 
هرگز در شب ظلمت نمی گردد هالک ای عزیز 
مصر وجود! ای یوسف بازگشته به کنعان دل! این 
وزها که نگاه سرد بی خبران از تو و حرف های سردتر 
از زمستان اندیشه های خامشان، امان از تپش خون 

در رگ های گرم انقالب هم گرفته است، تو همان
تپش دوباره ی خونی به رگ های فسرده، دمیدن 
روح آرامشی به دل های زنگار گرفته و امیدی به 
روحیه های خسته و ارمغان رهایی هستی برای پر 
و بال های بسته.ای مهربان پدر دنیا! ای  قدرشناس 
ترین همسر زمین!  ای نام آورترین فرزند روزگار!  ای 
»َمرد«!هستی ات را دادی آنهم هزاران کیلومتر دورتر 
از وطنت تا ناموس ما اینجا فقط از داعش به اندازه ی 
همان لحظه های طنز یک سریال بفهمد و عفتش را

سرسختانه  انقالب،  فردای  فرزندان  پرورش  برای 
زنان  و  مردان  های  نفس  اندازه  به  کند.  حفظ 
قدرشناس ایرانی،  قدردان انتخابت هستیم. ای فرزند 
مهربان استان!عشق، یعنی حماسه ی تو. بصیرت 
یعنی چشم های همیشه بصیر تو، یعنی »مرتضایی«

وانفسای  این  در  باشد.  ها  »بصیرت«  فرزند  که 
هر  ها،   روزمرگی  ی  فراموشخانه  در  که  زمان 
همین  در  است،  خویش  معیشت  دنبال  به  کس 
ساعتها که ناباورانه باز هم می دیدم به لبخند گلت 
در صفحات مجازی می خندیدند وافسار گسیخته، 
می نوشتند که »تو هم برای  گرفتن پول رفتی« 
و می پرسیدند »اصاًل چرا تو فرستادنت؟« با همه 
ما جواب  که  بخواب  آسوده  گویم؛   وجود می  ی 
این ابهالن بی خبر و سفسطه گران مکار زمانه و 
روبه صفتان دریوزه یگوشه و کنار کشور و بزدالن 
به گوشه ی تاریخ رمیده را در آینده ای کهنزدیک 
قهرمان  ای  عزیز!   شهید  داد.ای  خواهیم  است،  
 الیق وطن!  ای مدافع حریم حرم!ای سبز پوش!

جاوانه ی همه ی بیرق های سرخ!
امروز چهارشنبه بیست و دوم فروردین 97 بر جای 
جای پیکر نوارنی ات بوسه می زنیم و با هر بوسه به 

تو و خانواده ات، این انتخاب شایسته را تبریک می
گوییم.ای سرباز گرانمایه ی رهبر! ای آبروی همیشه 
دلهای  سرافراز خراسان جنوبی! ای سردار سربلند 
پیداست.  بهارش  از  نکوست  قدرشناس! سالی که 
ای  بهار دل های ما! کاری نداریم که  روح بلندت 
سخت  مصافی  در  یا  رفت  عرش  به  »تیفور«  در 
پهناور  های  دشت  در  پوش  ننگین  داعشیان  با 
»شام«. هر چه هست مصاف تاریخی ما با اسرائیل 
تمامی ندارد. عهد می بندیم هر لحظه و هر کجا، 
از کینه ی  از بعض و قلب هایمان  سینه هایمان 

صهیونیست ُپر بماند و هر لحظه و هر کجا، انتقام
خون پاک تو  را سخت و بی امان بگیریم. هنوز 
یاران و یاوران تو صف به صف در کنار خیبر ایستاده 
اند تا درِ قلعه ی کفر و الحاد را از جا بر کنند و بر 
سر اسرائیلیان و مزدورانشان، سهمگین فرود آورند. ما 
هنوز یادمان هست که رهبرمان گفته: » گفتم دوران 
بزن  و در رو تمام شده؛ این جور نیست که شما بگویید 
میزنیم و در می رویم؛ نخیر، پاهایتان گیر خواهد افتاد 
و ما دنبال می کنیم. این جور نیست که ملّت ایران رها 
کند کسی را که بخواهد به ملّت ایران تعّرضی بکند؛ 

ما دنبال خواهیم کرد.«

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

پرداخت غرامت بسته های 
پستی آسیب دیده

مدیر کل تجزیه و مبادالت شرکت ملی پست در 
توضیح بسته های آسیب دیده در مراحل بازرسی و 
زمان  به صاحبان آن ها گفت: در  پرداخت خسارت 
سالمت  تأیید  کنار  در  پستی  بسته های  تحویل 
محصوالت، ارزش ریالی بسته از فرد فرستنده پرسیده 
می شود که با توجه به آن این بسته ها بیمه خواهند شد تا 
اگر آسیب ببیند متعهد هستیم برابر با مبلغی که متقاضی 
اعالم کرده مبلغی را پرداخت کنیم.مدیر کل تجزیه و 
مبادالت شرکت ملی پست در توضیح مسئولیت این 
شرکت در ارسال بسته های پستی به خارج از کشور 
گفت: بنا بر تفاهم نامه اتحادیه پستی جهانی مسئولیت 
شرکت ملی پست تا زمان رسیدن بسته به مقصد و 
فرد گیرنده وجود دارد و اگر بسته ارسالی در کشور 
مقصد آسیب ببیند غرامت آن دریافت و به فرد فرستنده 
ارسالی  زمان  توضیح  در  قنبرزاده  می شود.  پرداخت 
بسته ها،تصریح کرد: این مراحل وقفه ای در ارسال 
بسته های پستی به خارج از کشور ندارد، زیرا همکاران 
پست و دوستان گمرک در فرودگاه در یک فضا هستند 
و تمام مراحل کاری در زمان کوتاهی انجام می شود.

ارسال پرونده تخلف هواپیمایی 
آسمان در حادثه یاسوج

 به قوه قضاییه

رئیس کمیسیون عمران مجلس از ارسال پرونده 
 ATR۷۲ سقوط  در  آسمان  هواپیمایی  تخلف 
آخرین  به  اشاره  با  رضایی  داد.محمدرضا  خبر 
تهران-یاسوج،  هواپیمای  سقوط  پرونده  جزییات 
گفت: در این پرونده طبق طبق بررسی های انجام 
شده اشتباه محرز از سوی خلبان انجام شده است.

وی با بیان اینکه مجموعه ای از عوامل منجر به 
سقوط هواپیمای تهران-یاسوج شده است، افزود: 
اکنون در حال بررسی زمینه ها و عواملی هستیم 
که منجر به اشتباه خلبان در این پرواز شده است.

معافیت زائران اربعین از 
پرداخت عوارض خروج از کشور

مهر- زائرین اربعین که از تاریخ 3 مهرماه 97 تا 
۲۲ آبان ماه 97 از مرزهای زمینی به مقصد کشور 
خروج  عوارض  از  می شوند  خارج  ایران  از  عراق 
معاف هستند.سیدکامل تقوی نژاد، رئیس سازمان 
پرداخت  نحوه  ای،  بخشنامه  در  مالیاتی،  امور 
عوارض مسافران حج تمتع و عتبات را اعالم کرد.
امسال،  بودجه  به  بنا  مالیاتی کشور  امور  سازمان 
قانون   4۵ ماده  موضوع  کشور  از  خروج  عوارض 
مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر از تمامی 
مرزهای کشور برای بار اول ۲ میلیون و ۲00 هزار 
ریال را ابالغ کرد.سیدکامل تقوی نژاد، رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای موضوع 
عوارض خروج از کشور را بر اساس قانون بودجه 

97 کل کشور ابالغ کرد.

دارندگان کارت پایان خدمت
 می توانند بیمه پرداز 
تامین اجتماعی شوند

ایرنا- سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد، دارندگان 
کارت پایان خدمت سربازی می توانند برای بیمه 
پردازی اختیاری در شعب این سازمان اقدام کنند 
به  توجه  شوند.با  اجتماعی  تامین  پرداز  بیمه  تا 
قانون اصالح تبصره ماده 14 قانون کار و قانون 
استفساریه آن، مدت خدمت نظام وظیفه مشموالن 
خدمتی  سابقه  عنوان  به  اجتماعی  تامین  قانون 
پذیرفته می شود و دارندگان کارت پایان خدمت 
که متقاضی بیمه اختیاری هستند می توانند نسبت 
به ادامه بیمه پردازی خود اقدام کنند. این سازمان 
اعالم کرد: بر این اساس متقاضیان ادامه بیمه به 
طور اختیاری در صورت تمایل می توانند با مراجعه 
به هریک از شعب تامین اجتماعی و ارائه کارت 
پایان خدمت، با احراز سایر شرایط مقرر نسبت به 
ارائه درخواست و انعقاد قرارداد بیمه اختیاری اقدام 
کنند. براساس این گزارش، این افراد می توانند با 
مقررات  پوشش  تحت  متعلقه  بیمه  پرداخت حق 
تامین اجتماعی قرار بگیرند و به تبع آن از تعهدات 
ازکارافتادگی،  بازنشستگی،  قانونی مربوطه شامل 
شوند.سازمان  مند  بهره  درمانی  خدمات  و  فوت 
تامین اجتماعی 4۲ میلیون بیمه شده دارد که 14 
میلیون نفر از آنها بیمه شده اصلی که بیمه پردازی 
به این سازمان را دارند و حدود سه میلیون نفر آنها 

نیز مستمری بگیران و بازنشستگان هستند.

اتصال کارت های
 بانکی روسیه و ایران

در  دوما  کمیته  رئیس  آکساکوف،  آناتولی  ایسنا، 
سیستم  داریم  انتظار  گفت:  روسیه  مالی  امور 
پرداختی میر روسیه تا حداکثر پایان سال جاری 
)کمتر از شش ماه آینده ( راه اندازی شود. اتصال 
شبکه بانکی میر به بانک های ایران این امکان 
را فراهم می کند که اتباع دو کشور بدون مشکلی 
با کارت های بانکی خود، دریافت و پرداخت های 

مالی را انجام دهند.

سرمقاله

آخرین وضعیت اعزام دانشجویان به عمره دانشجویی

باشگاه خبرنگاران- رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از آخرین وضعیت 
اعزام دانشجویان به عمره دانشجویی خبر داد.حجت االسالم محمدرضا فقیهی، 
با اشاره به آمار اعزام دانشجویان به عتبات در دوره هجدهم، گفت: از ابتدای 
این دوره از اعزام ها تا امروز 9 هزار دانشجو در قالب ۲70 کاروان دانشگاهی 
از 10 ایستگاه پروازی تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، سیستان و بلوچستان، 
تبریز، یزد، کرمان، ساری و گلستان به صورت هوایی و زمینی به عتبات عالیات 
اعزام شده اند.وی ادامه داد: اعزام های دوره هجدهم عتبات دانشگاهیان تا 16 
اردیبهشت ماه سال جاری و سه روز قبل از ماه مبارک رمضان ادامه دارد. فقیهی 
در خصوص ثبت نام نوزدهمین دوره اعزام دانشجویان به عتبات گفت: ثبت نام 
نوزدهمین دوره عتبات بعد از ماه رمضان شروع و پس از آن اعزام دانشجویان 
در این دوره آغاز می شود. رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: این 
سازمان مطیع سازمان حج و زیارت است و اگر سهمیه ای دریافت شود اعزام 

عمره دانشجویان آغاز خواهد شد.

اقدام دولت در کنترل بازار ارز مثبت است

مثبت  ارز  بازار  کنترل  در  دولت  اخیر  اقدام  اینکه  بیان  با  نعمتی  بهروز 
اقدام مثبت فکر می کنیم که دولت در تعیین  با وجود این  است، گفت: 
نرخ 4۲00 تومان برای هر دالر با عجله تصمیم گیری کرده است. باید 
تفکر و رایزنی بیشتری با مجموعه دوستان در مجلس، افراد نخبه و اتاق 
بازرگانی می کرد.وی توضیح داد: به نظر ما عددی که در بودجه برای هر 
دالر تعیین شده مناسب تر است. بهتر بود که دولت همین عدد را اعالم 
می کرد تا شبهات را رفع کند مبنی بر اینکه دولت می خواهد با این رقم 
کاهش بودجه اش را جبران کند.نعمتی در عین حال گفت که دولت نمی 
تواند هیچ پولی را خارج از خزانه جابجا کند. همه درآمدها باید از محل 
مجلس  رئیسه  هیئت  شود.سخنگوی  واریز  خزانه  حساب  به  ارز  فروش 
بازار  کنترل  برای  را  خوبی  اقدام  دولت  ما  نظر  به  گفت:  جمع بندی  در 
ارز انجام داد ولی این اقدام دیر بود. با این وجود بهتر است نرخ دالر را 

براساس رقم بودجه تعیین کند.

سرعت پرداخت وام اشتغال 
 روستایی افزایش می یابد  

اسحاق جهانگیری معاون اّول رئیس جمهور ظهر روزسه شنبه ۲1 فروردین 
در جلسه شورای عالی اشتغال، ایجاد فرصت های شغلی را از اصلی ترین 
اولویت های کاری کشور برشمرد و با بیان اینکه تثبیت شغل یکی از برنامه 
های جّدی دولت است بر ضرورت اشتغال زایی در کنار صیانت از مشاغل 
موجود تأکید کرد.معاون اّول رییس جمهور ضمن تأکید بر ضرورت سرعت 
و دقت در پرداخت تسهیالت طرح اشتغال زایی روستایی،  اظهار داشت: روند 
اجرای این طرح باید با سرعت بیشتری انجام شود و همه مکلف هستیم تا 
گره ها را از زندگی مردم باز کنیم. البته باید دقت داشته باشیم که دقت کار 
نباید فدای سرعت شود و این تسهیالت در اختیار عده ای رانت جو قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سرعت فعلی در پرداخت این تسهیالت قابل قبول نیست 
از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا هفته آینده جلسه ای در این 

خصوص برگزار و موانع موجود را برطرف کنند.

اطالعیه مهم بانک مرکزی درباره یکسان سازی نرخ ارز
ستاد  تصمیم  راستای  در  مرکزی  بانک  خبر-  آخرین 
اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز اطالعیه 
هر  توسط  نگهداری  قابل  ارز  کرد:  اعالم  و  صادر  ای 
شخص حداکثر 10 هزار یورو است و افرادی که بیش 
از این مبلغ داشته اند باید تا پایان ماه جاری نسبت به 

سپرده گذاری ارز در بانک ها اقدام کنند.
راستای  در  مرکزی،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
مبنی  دولت  اقتصادی  ستاد  گذشته  روز  تصمیم  اجرای 
برای  ریال   4۲000 بهای  با  ارز  نرخ  سازی  یکسان  بر 
اتخاذ  ارز  بازار  تثبیت  منظور  به  که  آمریکا  دالر  هر 
های  پرسش  به  پاسخگویی  هدف  با  زیر  مطالب  شد، 
شده  یاد  تصمیم  جزئیات  تبیین  و  هموطنان  احتمالی 
آماده  مرکزی  بانک  است  ذکر  به  اعالم می شود. الزم 
تمام  احتمالی  ابهامات  و  سواالت  به  پاسخگویی 
های  اطالعیه  لزوم،  صورت  در  و  است  هموطنان 

تکمیلی توسط این بانک منتشر خواهد شد.
نسبت  مرکزی  بانک   1397 فروردین   ۲1 تاریخ  از   .1

و  تجاری  قانونی  نیازهای  تمام  برای  ارز  تأمین  به 
تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات 
ریال   4۲000 دالر  هر  مبنای  بر  کشور  ارزی  مقررات  و 

اقدام می کند.
قاچاق  با  مبارزه  قانون   ۲ ماده  )خ(  بند  اساس  بر   .۲
کاال و ارز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم 
و  شده  محسوب  قاچاق  مجاز  های  صرافی  و  بانکی 
نهادهای ذیصالح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات 
جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز برخورد 

می کنند.
3. میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس 
 ۲1 تاریخ  در  مرکزی  بانک  توسط  صادره  دستورالعمل 
به  آن  معادل  یا  یورو  هزار   10 حداکثر   1397 فروردین 
از آن  بیش  میزان  بوده و در صورت کشف  ارزها  سایر 
در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد 

خواهد شد.
4. تمام اشخاصی که سابقًا اقدام به خرید ارز به صورت 

اسکناس کرده اند و در تاریخ صدور این اطالعیه بیش 
از 10 هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر 
تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده گذاری ارز در بانک 
های مزبور یا فروش آن به بانکها اقدام کنند. بر اساس 
صورت  در  مرکزی،  بانک   1396.1۲.۲6 مورخ  بخشنامه 
اساس  بر  ارزی  سود  ها،  بانک  در  ارزی  گذاری  سپرده 
پرداخت  مزبور  های  سپرده  به  مرکزی  بانک  مقررات 
خواهد شد. بازپرداخت اسکناس به سپرده گذاران ارزی 

در صورت مطالبه آنها تضمین می شود.
۵. تأمین ارز تمام واردات به کشور پس از ثبت سفارش 
انجام می شود. ثبت سفارش صرفًا با پرداخت از طریق 

مسیر بانکی مجاز است.
6. بانک ها عالوه بر انجام حواله توسط خود می توانند 
پس از تشکیل پرونده و اخذ تعهد از وارد کننده، نسبت 
نیما  ارز به صورت حواله در سامانه  به ثبت درخواست 

و همچنین حواله ارز از طریق صرافی ها اقدام کنند.
7. تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را 

به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت 
طریق  از  کنند،  می  گذاری  سپرده  یا  و  ارزی  بدهی 
سامانه نیما به بانک ها و صرافی های مجاز بفروشند.
8. ضوابط مربوط به تأمین ارز برای مسافران به خارج 
از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد در مبادی 
اطالع  آن  تمهیدات  شدن  فراهم  با  همزمان  خروجی 

رسانی خواهد شد. 

خبر خوش برای قشر کارگری
فارس- بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، در صورت اختالف 
بین کارفرما و کارگر در پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف 
ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات 
الزم جهت پرداخت حق و حقوق کارگری را به مراجع رسیدگی 
کننده ارائه کند.به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، 
در شکایات متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری در خصوص 
تسویه حساب کارفرما با کارگر آمده است که پس از خاتمه 
قرار داد کار میان کارگر و کارفرما، برخی کارگران به موجب 
سند عادی یا سند اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی 

اعالم می کنند با کارفرما تسویه حساب کرده اند و تمام حقوق 
حل  هیأت های  نموده اند.برخی  دریافت  را  خود  مزایای  و 
اختالف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استناد به 
این اسناد، تسویه حساب را محرز دانسته و شکایات بعدی 
به  و حکم  ندانسته  مسموع  این خصوص  در  را  کارگران 
رد شکایت کارگران صادر می کردند، در حالی که کارگران 
اظهار داشتند برگه تسویه حساب بنا به درخواست کارفرما 
در ابتدای کار یا حین کار و بدون دریافت حقوق و مزایا 
شعب  به  واصله  شکایت های  است.پیرو  شده  اخذ  آنها  از 

ورود  بر  مبنی  مشابه  آرای  صدور  و  اداری  عدالت  دیوان 
شکایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی 
زمان  در  مقرر کرد  آراء صادره  تأیید  با  رویه  ایجاد وحدت 
اختالف بین کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و 
حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست 
و کارفرما باید مستندات پرداخت را نیز ارائه کند.این رأی 
به استناد ماده 90 قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان 
عدالت اداری برای تمامی شعب دیوان، ادارات و اشخاص 

حقیقی و حقوقی مربوط الزم االجرا است.

سود متوفیان پس از تسویه با کارمندان تعیین تکلیف می شود

سید جعفر سبحانی در خصوص آخرین مراحل واریز سود 

سهام عدالت کارمندان گفت: سود کارمندان براساس وازیر 
سود توسط شرکت های سرمایه پذیر به تدریج به حابشان 
واریز می شود.وی در ادامه افزود: تا به امروز حدود ۲ هزار 
و ۵00 میلیارد تومان سود به حساب مشموالن واریز شده 
است، ولی سهم بخش کارمندان به علت تفاوت در سود 
و بانک های عامل به تدریج صورت می گیرد و به علت 
تغییر در اعداد و ارقام هنوز آمار دقیقی از رقم سود این 
خصوصی  سازمان  کل  رئیس  ندارد.مشاور  وجود  گروه 
سازی در توضیح مبلغ سود کارمندان گفت: سود مربوط 
بخشی  که  بوده  تومان  میلیارد   4۵0 حدود  کارمندان  به 

از آن واریز شده و مابقی افراد به تدریج واریز می شود و 
افرادی که بعد از اعالم تاریخ گروه مربوط به خود شماره 
شبا ارائه کرده اند پس از راستی آزمایی شماره شبا سود 
به حسابشان واریز خواهد شد.سبحانی تاکید کرد: در حال 
حاضر بین 39 تا 40 میلیون نفر شماره شبای خود را به 
سامانه ارائه کرده اند که بخشی از این افراد سود دریافت 
به  سود  آتی  ماه های  و  روز ها  در  دیگر  بخشی  و  کرده 

حسابشان واریز خواهد شد.
شد:  یادآور  متوفیان  سود  واریز  زمان  خصوص  در  وی 
مراحل بررسی زمان واریز سود به حساب وراث در حال 

بررسی است و احتماال پس از اتمام واریز سود کارمندان 
در مرحله نهایی زمان واریز سود متوفیان به حساب وراث 

بررسی و مشخص خواهد شد.
کرد:  عنوان  سازی  سازمان خصوصی  کل  رئیس  مشاور 
متوفیان تا مرداد ماه سال گذشته سود سهام عدالت آن ها 
افراد واریز می شود و بسته شدن  به شماره حساب خود 
حساب این افراد توسط بانک بر عهده سازمان خصوصی 
سازی نیست، زیرا امکان بررسی لحظه به لحظه حساب 
امکان  تاریخ  این  از  بعد  متوفیان  شناسایی  برای  بانکی 

پذیر نیست.
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660308001003790 - 1396/11/29 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فتحعلی بیکی  
فرزند غالمرضا  به شماره شناسنامه 9 صادره از بیرجند و شماره ملی 0652086837 نسبت به ششدانگ یک  باب منزل به مساحت 
180 مترمربع قسمتی از پالک شماره 576 فرعی از 247- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای محمد علی علیپور  تایید و محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/01/22   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/08   
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

به موجب اجرائیه کالسه پرونده 9509985617100382 صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی سربیشه آقای قاسمعلی 
رخشانی فرزند علیرضا به پرداخت مبلغ 82/594/475 ریال در حق آقایان حسن، حمید، عالیه، حسین، حبیب ا...، محمد، غالمرضا و خانم 
راضیه و فرح همگی غیاثی و مبلغ 350500 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده و در همین راستا محکوم علیه در 
قبال پرداخت محکوم به یک قطعه پالک ثبتی )مشاع( 4 فرعی از 912 اصلی بخش دو بیرجند واقع از آب و اراضی متعلقه از قنات روستای 

)مود( همت آباد معرفی و توسط کارشناس رسمی دادگستری در مجموع )12 ساعت آب و اراضی( به مبلغ 84/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده است.

مقرر گردید ملک مذکور در مورخ 97/02/09 ساعت 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری سربیشه از طریق مزایده به فروش 
برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان اعالم شده شروع و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. 10 درصد ثمن 
معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض 
مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر این صورت 10 درصد دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است 
در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و تایید توسط مقام قضایی ذیصالح اموال فوق الذکر به خریدار تحویل 
خواهد شد. در صورتی که افرادی مایل به بازدید می باشند می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده به اجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید 

مظفری- قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری سربیشهآنها فراهم گردد.

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم 1- پیمانکاری انتقال خط فاضالب آسمان گیر 2- شرکت پایتخت ابزار انرژی

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم 1- پیمانکاری انتقال خط فاضالب آسمان گیر 2- شرکت پایتخت ابزار انرژی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای عبدا... 
امیرآبادیزاده  با کد شناسایی بیمه 68920720 ادعای اشتغال در آن کارگاه ها  با عناوین شغلی کارگر ساده و سیمبان  داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی مشاغل مذکور 
را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند -  انتهای 

بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 
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تولید 985 هزار قطعه ماهی زینتی در خراسان جنوبی
صدا و سیما-  985 هزار قطعه ماهی زینتی در آکواریوم های خراسان جنوبی تولید شد. مدیر امور شیالت و آبزیان جهادکشاورزی استان گفت: این مقدار ماهی 
پارسال در مراکز پرورش ماهی زینتی استان تولید شد. محمدمهدی سعیدی از افزایش 5 درصدی تولید ماهی های زینتی پارسال نسبت به سال 95 خبر داد و افزود: 

سال95،  935هزار قطعه ماهی زینتی در استان تولید شد. به گفته وی ماهی های زینتی خراسان جنوبی در شهرستانهای بیرجند، فردوس و قاین تولید می شود.

و  غیراستاندارد  اماکن  در  اسکان  امنیتی،  مهر- مشکالت 
پرداخت هزینه های خارج از چارچوب، از مشکالت سفر با 
می شود  موجب  که  است  عتبات  به  غیرمجاز  کاروان های 
حالوت زیارت تلخ شود.  از هر ایرانی مسلمان که بپرسی 
چه آرزویی داریی، بی شک یکی از پاسخ هایش رفتن به 

سفرهای زیارتی به ویژه سفر به کربال و نجف است.
حتی اگر یک بار تجربه اقامه نماز رو به روی ایوان طالی 
نجف و یا خواندن زیارت عاشورا در بین الحرمین را داشته 
باشد، باز باشنیدن نوای هر که دارد هوس کرب و بال بسم 

اهلل، اشک می ریزد و از خداوند طلب زیارت مجدد می کند.
عشق  دهنده  نشان  که  لطیف  و  پاک  احساسات  این  اما 
ایرانی ها به اهل بیت)ع( است، گاه مورد سوء استفاده کسانی 
قرار می گیرد که می خواهند به نام کربال و زیارت عتبات  به 
سودهای مادی برسند و با تبلیغات فراوان زائر جذب کرده و 

به صورت غیرقانونی افراد را به کشور عراق می برند.
اتفاقی که بارها افتاده و هر بار برای زائران مشکالت فراوانی 
را به وجود آورده است. زائرانی که نمی دانند ورود غیر قانونی 
به کشور عراق ممکن است برایشان حبس نیز در پی داشته 
باشد. ابوالفضل نوفرستی، مدیریت حج و زیارت در این زمینه 
به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه گاه عده ای از افراد اعم از 
و  زائران  اعزام  برای  مجوزی  هیچگونه  بدون  آقا  و  خانم 

عالقمندان به زیارت عتبات اقدام می کنند.
وی اظهار کرد: این افراد از احساسات پاک مردم سوء استفاده 
هیچگونه  داشتن  بدون  و  قانونی  غیر  صورت  به  و  کرده 
مجوزی اقدام به اعزام زائر می کنند که در بسیاری از موارد 

مشکالتی را برای مردم به وجود آورده است.

سرگردانی ۲۰۰ زائر
در مرز مهران طی نوروز ۹۷

مدیریت حج و زیارت خراسان جنوبی بیان کرد:  در ایام نوروز 
امسال نیز فردی ۲۰۰ نفر از خراسان جنوبی را برای زیارت 
عتبات ثبت نام کرد، ولی زمانی که این افراد به مرز مهران 
رسیدند، دریافتند که ویزای آنان تقلبی است و فرد خاطی نیز 

هیچگونه مسئولیتی را نپذیرفت.
و  شکوائیه ها  زمینه  این  در  اینکه  به  اشاره  با  نوفرستی 
پرونده هایی تشکیل شده است، ادامه داد: هر چند از لحاظ 
حقوقی قضیه مورد بررسی قرار می گیرد ولی آسیب روحی که 

به این زائران وارد شده است را چگونه می توان جبران کرد.

وی افزود: در برخی از مواردی که افراد را به صورت غیر 
قانونی به کشور عراق برای زیارت برده اند، زائران حتی مکان 
اسکان مشخصی نداشته و بسیاری از هزینه ها را نیز خود 
زائران پرداخت کرده اند.مدیریت حج و زیارت با بیان اینکه 

بسیاری از این افراد در جلسات ویژه بانوان اقدام به تبلیغ 
و جذب زائر می کنند، گفت: حج و زیارت در همه شهرها و 
مراکز بخش ها دفتر دارد و به راحتی می توان ادعای افراد را 
مبنی بر داشتن مجوز از حج و زیارت را بررسی کرد. نوفرستی 
اظهار کرد: اگر کسی با کاروانی فاقد صالحیت قانونی به 
کشور عراق سفر کند، در صورت وقوع حوادث تروریستی، 
تصادف، فوت یکی از همراهان، دعوای منجر به ضرب و 

جرح و سایر موارد این چنینی با مشکل مواجه خواهد شد.

فریب قیمت پایین کاروان های آزاد را نخورید

تفاوت قیمت  به  با توجه  اینکه بسیاری  به  اشاره  با  وی 
کاروان های مجاز و غیر مجاز در کاروان های فاقد مجوز 
ثبت نام می کنند، یادآور شد: این افراد به این مسئله توجه 
ندارند که در طول سفر مجبور خواهند شد خود در برخی 

باال  را  آنان  موارد هزینه کنند که در نهایت هزینه سفر 
می برد. علی اکبر غالمپور، مسئول حراست حج و زیارت 
خراسان جنوبی نیز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: بر 
ایران گردی و جهان گردی مصوبه  قانون توسعه  اساس 

مجلس شورای اسالمی افرادی که نسبت به اعزام افراد 
به اماکن زیارتی خارج از کشور اقدام می کنند، باید مجوز 
خراسان جنوبی  در  کرد:  اظهار  وی  باشند.  داشته  قانونی 
33 شرکت مجوز دار در این زمینه داریم که سالیانه حدود 
۲۰ هزار زائر را به عتبات می برند.پ مسئول حراست حج 
با اشاره به فعالیت غیر قانونی  و زیارت خراسان جنوبی 
برخی از افراد در جهت اعزام زائران به عتبات، بیان کرد: 
هزار   ۲۰۰-3۰۰ امر  ابتدای  در  افراد  این  است  ممکن 
تومان کمتر از نرخ قانونی از زائر پول بگیرند اما در طول 

مسیر هزینه متفرقه زیادی اخذ می کنند.

شیوه اسکان زائر
در کاروان های غیر قانونی نامطلوب است

غالمپور ادامه داد: کاروان های مجوز دار برای هر کاروان 

38 نفره ۱۷ اتاق می گیرند که باید ۱۱ اتاق دو تخته و ۶ 
اتاق سه تخته باشد، این در حالی است که کاروان های 
غیر قانونی تنها 5 یا ۶ اتاق آن هم در هتل های از رده 
خارج می گیرند. وی افزود: کاروان های غیر قانونی قرارداد 

امنیتی ندارند و از این جهت 9۰ درصد کاروان هایی که در 
حوادث تروریستی آسیب می بینند، کاروان های غیر قانونی 
خراسان جنوبی  زیارت  و  حج  حراست  مسئول  هستند. 
تا  نمی شود،  نظارتی  هیچ  کاروان ها  قبیل  این  بر  گفت: 
شهر سامراء نیز هیچ پذیرایی از زائران صورت نمی گیرد و 

مشکالت عدیده ای برای زائران به وجود می آید.

تشکیل ۶ پرونده شکایت از متولیان 
کاروان های غیر مجاز در سال گذشته

مجاز  کاروان های  اسامی  اینکه  به  اشاره  با  غالمپور  
قابل  راحتی  به  خراسان جنوبی  در  عتبات  زیارت 
دسترسی است، اظهار کرد: طبق قانون، سازمان حج و 
اقدام  قانونی  به صورت غیر  افرادی که  از  باید  زیارت 
شد:  یادآور  وی  کند.  شکایت  می کنند،  زائر  اعزام  به 

۶ پرونده در این زمینه در دادگستری  در سال گذشته 
بسیار خوبی چون  احکام  و  خراسان جنوبی مطرح شده 
اهرم های  سایر  و  کسب  محل  تعطیلی  نقدی،  جریمه 
شیبانی،  اعراب  محمدرضا  است.  شده  صادر  بازدارنده 
معاون دادستان بیرجند نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر 
بدون  که  کسانی  قوانین  براساس  گفت:  زمینه  این  در 
مجوز قانونی اقدام به ثبت نام از افراد برای سفر عتبات 
دادستان  معاون  هستند.  مجرم  می کنند،  زائر  اعزام  و 
که  قانونی  غیر  کاروان های  این  کرد:  اظهار  بیرجند 
بر  آزاد  کاروان های  عنوان  به  آنان  از  اصطالح  در 
قانونی  مجوزهای  دنبال  به  جهت  این  از  می شود  یاد 
استانداردهای  رعایت  عدم  با  می خواهند  که  نمی روند 

الزم درآمد بیشتری کسب کنند.

کالهبرداری و تشویق به خروج غیرقانونی، 
جرائم اصلی متولیان کاروان های آزادبر

را  خود  تبلیغات،  با  گاه  افراد  این  کرد:  بیان  شیبانی 
افراد  از  متقلبانه  اقدامات  با  و  داده  جلوه  مجوز  دارای 
کالهبرداری  مصداق  که  می کنند  اخذ  را  هزینه هایی 
را  افراد  گاهی  طرفی  از  داد:  ادامه  وی  است.  جرم  و 
تشویق به خروج غیر قانونی از کشور می کنندکه جرم 
بیرجند  دادستان  معاون  می دهد.  تشکیل  را  مستقلی 
فرهنگ سازی  با  زیارت  و  حج  سازمان  شد:  یادآور 
سفر  خطرناک  عواقب  از  عمومی  اطالع رسانی  و 
این  موارد  می تواند  آن  امنیتی  پیامدهای  و  غیرقانونی 
چنینی را کاهش دهد. حال اگر عزم سفر کربال داریم، 
امنیت و رفاه ساعاتی را در  آرامش،  با  اگر می خواهیم 
زمان)عج(  امام  سرداب  در  یا  بگذرانیم،  الحرمین  بین 
دعای فرج بخوانیم و اگر دلمان به سمت ایوان طالی 
به  رسیدن  برای  است  بهتر  است  کشیده  پر  نجف 

انتخاب کنیم. خواسته مان راهی امن و قانونی را 
انتخاب  سفرمان  برای  را  قانونی  و  امن  مسیر  اگر 
نکنیم، ممکن است در مرز ایران و عراق قبل از آنکه 
و شو دهیم مجبور  در هوای کربال شست  را  روحمان 
اجابت  مرحله  به  دلمان  خواسته  و  شویم  بازگشت  به 
که  دعاهایی  التماس  و  می مانیم  ما  وقت  آن  و  نرسد. 
بر دوشمان مانده و چشم هایی که خیس از اشک هنوز 

زائر سید الشهدا)ع( نشده است.

 امین جم- بنیاد مسکن انقالب اسالمی در پی فرمان 
افتتاح  و  )ره(در ۲۱ فروردین ۱358  امام خمینی  تاریخی 
حساب ۱۰۰، در بیست و پنجم اردیبهشت ماه فعالیت خود 
آذرماه سال  هفدهم  تاریخ  در  بنیاد  کرد.اساسنامه  آغاز  را 
۱3۶۶ به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. مهم ترین 
آسیب  مناطق  بازسازی  از  عبارتند  سازمان  این  وظایف 
هادی  های  اجرای طرح  و  غیرمترقبه،تهیه  حوادث  دیده 
روستایی،اجرای طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی با 
همکاری اداره ثبت اسناد و امالک،طرح ویژه ی بهسازی 
و نوسازی مسکن روستایی،تامین مسکن روستاها و احداث 
مسکن شهری برای اقشار کم درآمد، است .در همین راستا 
گفتگوی را رئیس بنیاد مسکن شهرستان بیرجند ترتیب 
بنیاد  ادامه می خوانید:رئیس  در  را  آن  ایم که شرح  داده 
مسکن انقالب اسالمی شهرستان بیرجند با اشاره به سالروز 
تاسیس این نهاد گفت:۲۱ تا 3۱ فروردین ماه به مناسبت 
تاسیس بنیاد مسکن دهه حساب ۱۰۰ امام نامگذاری شده 
است. گل محمدی یکی از اهداف بزرگ تاسیس این نهاد 
را کمک به افراد کم درآمد فاقد مسکن دانست و افزود: 
همچنین تهیه و اجرای طرح هادی در روستاها، صدور سند 
از دیگر برنامه  مالکیت و ساخت مسکن برای محرومان 
های این نهاد مقدس انقالبی می باشد. وی با اشاره به 
تهیه و اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان بیرجند 
گفت: این اقدام مشابه اقدامات شهرداری در شهرهاست با 
این تفاوت که در شهرها هزینه کرد آن از محل عوارض 
محل  از  روستاها  در  اما  شود  می  پرداخت  شهروندان 

اعتبارات دولتی تامین می گردد. 

هزینه کرد 23 میلیارد تومانی بنیاد مسکن
بیرجند برای طرح هادی روستاها تاکنون

بیرجند  شهرستان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رئیس 
شهرستان  در  خانوار   ۲۰ باالی  روستای   ۱۶۰ درباره 
بیرجند گفت: برای  ۱4۷ روستا طرح هادی تهیه شده و 
۱۰ روستا نیز طرح آن بازنگری شده است. گل محمدی 

طرح  جمعیت،  خانوار  بیست  روستازیر   ۲۷ برای  افزود: 
اعتبار  تومان  میلیارد   ۲.۲ که  شده  تهیه  محدوده  تعیین 
هزینه شده است.وی با بیان اینکه  طرح هادی 8۶ روستا 
تا پایان سال 9۶ اجرا شده است خاطر نشان کرد: تاکنون 

هزینه  اعتبار  تومان  میلیارد   ۲3 طرح  این  اجرای  برای 
پیش  از  بیرجند همچنین  بنیاد مسکن  است.رئیس  شده 
سال  برای  اعتبار  تومان  میلیون   858 و  میلیارد   5 بینی 
پایان  تا  تخصیص  در صورت  افزود:  و  گفت  9۶ سخن 
تیر  9۷ این مبلغ برای ۷4 پروژه هزینه خواهد شد که ۶ 
پروژه آن جدید و ما بقی پروژه های نیمه تمام بوده است.

مسکن  بنیاد  اجرایی  اقدامات  درخصوص  محمدی  گل 
زیرسازی  را شاگفت:  بیرجند  اسالمی شهرستان  انقالب 

با حجم 43۰هزار متر مربع،آسفالت بیش از ۶۶4 هزار متر 
مربع،سنگ فرش ۲۰۶هزار و 8۷۰متر مربع و همچنین 
متر  هزار   ۱۰۲ از  بیش  طول  به  گذاری  جدول  عملیات 
انجام شده است.وی افزود:اجرای دیوار سنگی به حجم ۲ 

هزار و ۱۷۱مترمربع،عملیات خاکی به حجم ۱45 هزار و 
۲۶۷ مترمکعب،عملیات بازگشایی معابر به طول 5 هزار 
و  5هزار  طول  به  برق  شبکه  جابجایی  و  متر    ۷۱3 و 
انقالب اسالمی  بنیاد مسکن  اقدامات  از دیگر  9۷۰ متر 

شهرستان بیرجنداست. 

تملک و واگذاری زمین
 در 78 روستای شهرستان بیرجند

به  موفق  بیرجند  مسکن  بنیاد  همچنین   : داد  ادامه  وی 
تملک  زمین در ۷8 روستا به میزان 433هکتار شده است 
که در 44 روستا به تعداد 3۷۱۱ قطعه زمین به افراد واجد 

شرایط واگذار شده است.  

تثبیت مالکیت ؛ دستاورد بزرگ
 صدور سند در روستاها 

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی بیرجند با اشاره به صدور 
سند مالکیت در ۶9 روستا به تعداد ۷489 جلد نیز گفت: از 
صفر تا صد این مراحل توسط بنیاد مسکن با همکاری ثبت 
اسناد و امالک شهرستان بیرجند انجام می شود.گل محمدی 
تثبیت مالکیت را از مهمترین مزایای صدور سند منازل روستایی 
دانست و گفت: همچنین این اسناد برای دریافت تسهیالت نیز 

کاربرد های مفید داشته اند. 

مقاوم سازی مسکن روستایی و احداث 
مسکن ارزان قیمت از اهداف بنیاد مسکن 

وی ارایه تسهیالت ارزان قیمت به متقاضیان ساخت مسکن 
در روستاها را از دیگر برنامه های بنیاد مسکن نام برد و افزود: 
در این قالب نیز ۶ هزار و 588 نفر متقاضی تسهیالت داشته 
ایم که از این تعداد ۶۲35 نفر موفق به دریافت تسهیالت 
شده و 5۱4۰ نفر نیز تاکنون پایانکار گرفته اند. رئیس بنیاد 
مسکن شهرستان بیرجند این تسهیالت را شامل وام های ۱8 
و ۲۰ میلیون تومانی دانست و گفت: این تسهیالت با کارمزد 5 
درصد و بازپرداخت ۱5ساله به متقاضیان پرداخت می شود. گل 
محمدی همچنین ساخت مسکن ارزان قیمت برای افراد کم 
درآمد در شهرها را نیز از دیگر برنامه های بنیاد مسکن عنوان 
کرد و افزود: در این راستا نیز ۱۶43 واحد در شهر بیرجند و 
روستاهای حاشیه آن ساخته شده است که از این تعداد،۱59۱ 
واحد موجود در کوی  اکنون 5۲  واگذار شده که هم  واحد 
شهیدمفتح بیرجند و روستای چهکند آماده واگذاری به افراد 
است.وی توزیع مصالح غیر بومی و تاسیس نظام فنی روستایی 
به منظور کمک و مشاوره فنی به روستاییان در راستای احداث 
واحد های مقاوم  را از دیگر خدمات بنیاد مسکن نام برد و افزود: 
سال  گذشته کمک های خوبی به اقشار کم درآمد که قادر به 
تکمیل واحد خود نبودند در قالب تسهیالت قرض الحسنه و 

کمک های بالعوض صورت گرفته است.

تسهیالت اعطا شده توسط بنیاد مسکن
 انقالب اسالمی شهرستان بیرجند

رئیس بنیادمسکن بیرجند عنوان کرد:تعداد 4۰9 تسهیالت 
بالعوض به مبلغ بیش از یک میلیارد تومان اعطا شده 
است.گل محمدی با بیان اینکه این نهاد تسهیالت قرض 
الحسنه به متقاضیان پرداخت می کند،عنوان کرد:4345 
نیز برای کمک به تکمیل وتعمیر واحد  مورد تسهیالت 

های مسکونی و احداث حمام اعطا شده است.

وقتی حالوت زیارت در کام زائر تلخ می شود

گام های  بلند بنیاد مسکن انقالب اسالمی برای 
خانه دار شدن کم درآمدها وعمران وآبادانی روستاها

عکس : اینترنت

سالم فرجام پرواز زاهدان-بیرجند قابل پیش بینی 
بود؛ پیشنهاد میشود پرواز بیرجند-کرمان-زاهدان 
بالعکس و یا پرواز مشهد-بیرجند-کرمان بالعکس 
بیرجند- پرواز  همچنین  بفرمایید.  اندازی  راه  را 

اصفهان- اهواز بالعکس نیز جواب خواهد داد.
9۱5...384

با سالم. دوستی گفته بودن تعویض تابلوهای میادین 
 و بلوارها اسراف است، به نظر من و خیلی های

دیگر، اسراف که نبود هیچ، واقعا الزم بود و به 
زیبایی شهر کمک کرد،چون تابلوهای قبلی اصال 
تناسب و زیبایی نداشت، نکته دیگر اینکه از آهن 
کرد  استفاده  مجدد  شود  می  هم  قبل  تابلوهای 
جبران  تابلوهای جدید  های  هزینه  از  بخشی  تا 
ورودی  نامتوازن  و  زشت  تابلوهای  شود،کاش 

کوچه و خیابان ها هم تعویض شود.
9۱5...۱۶9

تشکر از آوا و اداره برق بخاطر رسیدگی به برق 
ممنون  برق  اداره  زحمات  از  ما  بعثت  شهرک 

هستیم و قدر می دانیم خسته نباشید.
9۱5...۰۶8

چرا بر نرخ نامه های سفره خانه های سنتی هیچ 
نظارتی نیست. یک پرس چلو مرغ ۱4۰۰۰تومان! 
شاید این مرغ ها هم مانند گاوهای 8۰۰۰۰۰تومانی 
 پرورش پیدا می کنند! که در این صورت این مرغ ها

را نباید خورد بلکه باید با آن ها زندگی کرد.
9۱5...۲۱۲

به  متاسفم  خودم  برای  ؛  واحترام  سالم  با 
افرادی برای شورای شهر بیرجند رای داده ام و 
شهرداری انتخاب شده که علیرغم قول خویش 
درخصوص قاطعیت در رعایت قوانین در مبحث 
ساخت و ساز ، به رغم شکایت جمعی از ساکنین 
توحید3۱ مشاهده می گردد از معیارهای ساخت 
الظاهر  علی  است.  گردیده  پوشی  چشم  ساز  و 
شورای  و  صد  ماده  کمیسیون  بزرگواران  برای 
این  با  ساختمان  سایه  که  ندارد  اهمیتی  شهر 
ارتفاع چه اثری بر روی سایر ساختمان ها دارد 

آیا با پول آفتاب را هم می شود خرید ؟
9۱5...893

معرفی  ایرانی  کاالی  از  حمایت  سال  امسال 
سال  از  ماه  یک  نزدیک  محترم  استاندار  شد 
خارجی  قاچاق  کاالهای  همچنان  و  گذشت 
معابر  خیابانها  درحاشیه  دستفروشی  بصورت 
روز بازارهای شهرهای مختلف بخصوص مرکز 
برای  بدونم  خواستم  میرسد می  بفروش  استان 

این وضع چه راهکاری دارید.
9۱5...4۲3

سالم آوا لطفا پیگیری کنید، هر سال جشنواره 
بیرجند در قاب ایران برگزار می شود، امسال نیز 
برگزار شود، فراخوان  بار هفتم قرار است  برای 
دادند و قرار است هزینه 5 روز اقامت و شام و 
نهایت  را قبول کنند،  در  نفر عکاس  ناهار ۷۰ 
اما  شوند  می  انتخاب  زیبایی  های  عکس  هم 
استفاده  جایی  در  ها  عکس  این  از  کدام  هیچ 
بعد  سال  تا  جشنواره  این  پرونده  و  شود  نمی 
را  منتخب  های  عکس  حداقل  شود،  می  بسته 
که  نکنیم  احساس  تا  دفترچه  یا  کنید  بیلبورد 

تمام این هزینه ها کامال بی فایده می شوند.
9۱5...۰95
این  شهروندان  برای  را  خبر  این  لطفا  آوا  سالم 
همه  این  وجود  با  کنید  رسانی  اطالع  استان 
در  استان  این  مردمی  و  شهری   مشکالت 
استانی  روزنامه ها به چشم میخورد و مشکالت 
و مردمی ما حل نمی شود می خواستم به اطالع 
همشهریان عزیز این استان برسانم بنده مشکلی 
درباره این شهر داشتم با وجود این همه پیامکی 
به  زیادی  های  نامه  و  کردم  منتشر  آوا  در  که 
شهرداری نوشتم مشکلی حل نشد ولی با این راه 
حاال مشکل بنده برای همیشه حل شد به عنوان 
کنم می  زندگی  استان  دراین  که  شهروند   یک 

آمدم به شهروندان این استان به اطالع برسانم که 
شهرداری به حرف یک نفر دو نفر نمی کنند بلکه 
به حرف چندین نفر بهتر جامه عمل می پوشانند 
این همه مشکالت شهروندی  کمتر شدن  برای 
به  میخواهم  شهروندان  همه  از  ما  استانی  و 
جای درج این همه مشکالت شهری در روزنامه 
خوانند نمی  مدیران  و  ندارد  سودی  هیچ  که   ها 

چندین  منطقه  آن  اهالی  از  و  بنویسند  ای  نامه 
شهر  شورای  و  شهرداری  به  و  بگیرند  امضا 
به  چطور  کنید  می  مشاهده  وقت  آن  بدهند 
کنند می  رسیدگی  شهروندان  شما   مشکالت 

شدن  بهتر  برای  شهروندان  ما  همه  باید  فقط 
استانمان و کمتر شدن این همه مشکالت دست 
به دست هم دهیم و برای هر مشکلی همه با هم 
زیر این نامه امضا کنند . با آرزوی برطرف شدن 

تمام مشکالت مردمی و استانمان.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم آوا، می خواستم از فرمانده ارشد آجا  تشکر 
و  خوب  های  برنامه  ارتش  هفته  برای  که  کنم 
مرتبی را در نظر گرفته اند،جای افتخار است که 
در این استان فرماندهی مانند قوام یوسفی داریم. 
خصوص  به  هایشان  برنامه  تمامی  در  امیدوارم 

حفظ امنیت این مردم موفق باشند.
ارسالی به تلگرام آوا

الحق که رئیس اداره کل اموراقتصادی و دارایی 
فکر  نباید  مسئواالن  که  گفتند  خوب  استان 
کنند حاال که پشت این صندلی ها نشسته اند، 
عقل کل بوده و هرچه می گویند درست است” 
این  در  مشکلی  هیچ  بود  گونه  این  اگر  مطمئنا 
استان نداشتیم و رتبه آخر را در پاسخ گویی به 
قدری  مدیران  کردیم.  نمی  رجوع کسب  ارباب 

به خود بیایند و بیشتر مردمی شوند.
ارسالی به تلگرام آوا

رفاه مسافر فدای سود مادی

به مناسبت گرامی داشت دهه حساب ۱۰۰ حضرت امام )ره(
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انتخاب- سازمان ثبت احوال آمار ازدواج و طالق سال۱۳۹۶ را منتشر کرده است. براساس این آمار تعداد 
ازدواج های ثبت شده نسبت به سال ۱۳۹۵، حدود ۸ درصد )۵۱ هزار مورد( کاهش داشته، در حالی که تعداد 

طالق ها به حدود ۱۷۵ هزار مورد رسیده که بیشترین آمار ثبت شده در تاریخ ایران است. 
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سینما و چهره ها

داعشی »به وقت شام« 
کاراکتر محبوب فضای مجازی!

 حتمًا در روزهای گذشته تبلیغات فیلم “به وقت 
شام” را از تلویزیون دیده اید و به دیالوگ کاراکتر 
داعشی فیلم در انتهای تیزر دقت و توجه کرده اید.

عجیب  محبوبیت  به  یادداشتی  در  دیلی  سینما 
و  پرداخته  مجازی  فضای  در  فیلم  این  کاراکتر 
محبوب  که  کرده  مطرح  را  سؤال  این  پایان  در 
شدن این کاراکتر در بین کاربران فضای مجازی، 
حاصل یک فیلم بد است یا تبلیغات غلط؟در این 
فیلم  بود  قرار  که  حالی  است:در  آمده  یادداشت 
ایران را در مقابل داعش  “به وقت شام” قدرت 
نتیجه کار در  و گروه های تکفیری نشان بدهد، 
داعشی  تصویر  و  شده  برعکس  مجازی  فضای 
به  دست  ایرانی اش  قهرمان های  از  بیشتر  فیلم 
که  رفت  پیش  جایی  تا  ماجرا  می شود!  دست 
دروازه بان تیم ملی که می خواست در برنامه نود 
برای کریستیانو رونالدو کری بخواند، دیالوگ و 
حرکات شخصیت داعشی “به وقت شام” را تکرار 
کرد. حاصل یک فیلم بد یا تبلیغات غلط؟ نتیجه 
این شده که داعشی “به وقت شام” به کاراکتر 

پرطرفدار فضای مجازی تبدیل شده است.

حضور بازیگران خارجی در کنار 
گلزار و حیایی در »ساخت ایران ۲«

ایران  »ساخت  سریال  کارگردان  نیک نژاد،  برزو 
۲« که این روزها برای بازدید لوکیشن به چین 
در  خارجی  بازیگران  از حضور  است،  کرده  سفر 
این  که  نیک نژاد  می دهد.برزو  خبر  سریال  این 
روزها فیلم سینمایی »لونه زنبور« به کارگردانی 
او بر پرده سینماهاست، مشغول ساخت »ساخت 
ایران ۲« نیز هست. او که چند روز قبل به همراه 
درباره آخرین  تولید راهی چین شده است  گروه 
وضعیت این سریال می گوید: »در حال حاضر در 
ما  کار  و  هستیم  لوکیشین  بازدید  حال  در  چین 
ادامه دارد تا بقیه گروه نیز با آماده شدن شرایط 
به ما می پیوندند. فعال من برای بازدید رفته ام و 

بقیه گروه در آینده به ما اضافه خواهند شد.«

سیروس مقدم: از نگاه  سیاسی
  به »پایتخت« خسته  شده ام

پایتخت  مجموعه  کارگردان  مقدم«  »سیروس 
درخصوص اظهارات سیاسی درخصوص این سریال 
شده ام.  ها خسته  بازخورد  این  از  به شدت  گفت: 
افراطی  سیاست زدگی  دچار  ما  جامعه  متأسفانه 
شده و همه چیز را از کانال سیاسی نگاه می کنیم. 
هر کسی و هر جناحی از ظن خود، اثر را بررسی 

می کند و مانیفست سیاسی خود را بر علیه جناح 
این  از  فارغ  از مردم  بسیاری  دیگر صادر می کند. 
دعواهای جناحی و سیاسی سریال را دیدند و بدون 
پیش داوری قضاوت کردند و لذت بردند.جناح های 
سیاسی به جای آنکه از سریالی که باعث شده مردم 
حتی  دیدگاه های  و  گوناگون  سلیقه های  از  فارغ 
متضاد و دعواهای جناحی ابراز خوشحالی و رضایت 
کنند شمشیر می کشند و اوقات مردم را تلخ می کنند.

فناوری اطالعات

تدوین الیحه »حفظ حریم 
خصوصی« در پیام رسان های بومی

وزیر ارتباطات در نشست مشترک کمیسیون  های 
امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصادی مجلس 
حریم  حفظ  الیحه  تدوین  از  اسالمی  شورای 
خصوصی افراد در پیام رسان های بومی خبر داد و 
گفت : تکالیف قانونی برای امنیت پیام رسان های 
داخلی در این الیحه قید شده است تا از داده ها و 
اطالعات مردم حفاظت کند.این الیحه با قید دو 
فوریت به زودی در مجلس ارائه خواهد شد.در این 
نشست که با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر 
دبیر  فیروزآبادی  و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
شورای عالی فضای مجازی و روسای کمیسیون 
مجلس  واقتصادی  خارجی  وسیاست  ملی  امنیت 
جایگزینی  نحوه  و  تلگرام  عملکرد  ؛  بود  همراه 

پیام رسان های بومی بررسی شد.

جذابترین ها

وقتی یک سرویس بهداشتی، 
جاذبه گردشگری می شود!

سفر جاده ای با اتومبیل یک روش فوق العاده برای 
سیر کردن مناظر دیدنی شهرها است. در این مدل 
سفر توقف در توالت های بین راهی اجتناب ناپذیر 

بین راهی  بهداشتی  از سرویس های  است. یکی 
در نروژ با امتیازات و ویژگی های منحصر به فرد 
توانسته توجه گردشگران بسیاری را به خود جلب 
کند.این مکان برای افرادی که نسبت به نظافت 
سرویس های بهداشتی حساسیت بسیار دارند گزینه 
ایده آلی محسوب می شود. سرویس های بهداشتی 
این مجموعه دارای یک فضای هواخوری است که 

نمای فوق العاده ای از طبیعت زیبای منطقه دارد.

علمی

رایانه های سریع تر و کارآمدتر 
با ترکیب نور و الکترونیک

فناوری  موسسه  زیرمجموعه  آزمایشگاه 
کرده  ابداع  تراشه هایی  آمریکا  ماساچوست 

است که داده ها را توسط نور جابجا می کند، اما 
محاسبات را به صورت الکترونیکی انجام می دهد.
زیرمجموعه  که   ”Ayar Labs“ شرکت 
از  است،   )MIT(ماساچوست فناوری  موسسه 
رایانه های  ایجاد  برای  الکترونیک  و  نور  ترکیب 
سریع تر و کارآمدتر استفاده کرده است.تراشه های 
)optoelectronic لکترونیک”) پتوا  “ا
 جدید برای سرعت بخشیدن به انتقال داده ها از 
تراشه های پردازنده معمولی، به گونه ای طراحی 
شده اند که همچنین مصرف انرژی را در ارتباط 
کاهش  درصد   ۹۵ میزان  به  تراشه  به  تراشه 
می دهد و می تواند انرژی مصرفی کلی را تا ۵0 

درصد کاهش دهد.

دستگاهی که روزانه 1000 لیتر 
آب آشامیدنی از هوا می گیرد

یک شرکت نوپای کانادایی موفق به ارائه روشی 
برای جذب آب از هوای بسیار خشک شده است. 
تولید آب قابل شرب از بخار هوا یکی از موضوعات 
آون  است.شرکت  جهان  سراسر  در  مهم  بسیار 

نانوتک  در مونترال، به دنبال تولید آب آشامیدنی 
است. ریچارد بودرولت از محققان کانادایی عالوه 
بر تخصص خود در رشته فیزیک، یک کارآفرین 
خبر  که  زمانی  می گوید  او  می شود.  نیز محسوب 
بحران آب در کالیفرنیا و آفریقای جنوبی را شنید، 
به سرمایه گذاری برای تأسیس این شرکت جدید 
عالقه مند شده است. در حالی که بسیاری به دنبال 
دنبال  به  بودرولت  هستند،  دریا  ازآب  نمک زدایی 

جذب آب از آسمان است.

افتتاح سالن شیک اسکواش بیرجند 
راهی برای خروج از بن بست توریسم

بهره برداری تا 6 ماه دیگر :

حسینی- صبحانه ورزشی این هفته روزنامه آوا با کمی 
تفاوت نسبت به برنامه های قبلی برگزار شد. این بار آقای 
سلیمانی پیشکسوت ورزشی و فرزند وی مسعود سلیمانی 

رئیس فدراسیون اسکوآش بودند.
سلیمانی در ابتدای سخن با اشاره به ۷0 سال قبل زمانی 
کوچه  در  دوران  آن  کرد:  بیان  داشت،  سن  سال  که ۱0 
روبه روی اداره دارایی، که به کوچه رقیمی مشهور بود، با 
توپ پارچه ای که خودمان درست کرده بودیم والیبال یا 
فوتبال بازی می کردیم. تا زمانی که در سن ۱۲ سالگی 
با کمک دوستانمان، در خیابان زاهدان یا ۱۷ شهریورفعلی، 
زمین والیبالی درست کردیم و خودمان را آن جا سرگرم می 
کردیم. عالوه بر این ها، بازی های بومی محلی هم مانند از 

گالب، گل رسیده یا توپ دوره هم انجام می دادیم.
وی ادامه داد: دوران ابتدایی را در دبستان شوکتیه یا حسینیه 
فعلی امام رضا)ع( گذراندم و از همان آغاز به ورزش والیبال و 
پینگ پنگ که امکان انجام آن بود مشغول شدم.یادم است 
آن زمان در والیبال حریف هایم را همیشه ۱4 آمانس می 
دادم و باز هم می بردم! آن زمان پول هم که نبود شرطی 
بازی کنیم، با “کاغذ سیاه” که ورق های دفتر مشقمان بود 
بازی می کردیم و هر کسی که یک بازی می برد ۵ کاغذ 

سیاه از حریف می گرفت.

آن زمان آچار فرانسه مدرسه بودم

پس از گذراندن این سال ها ، دبیرستان را در مدرسه شوکتی 
در میدان شهدا، که اکنون بانک کشاورزی شده است، سپری 
کردیم. زمینی در پشت بانک اکنون اداره ثبت احوال شده 
است، قرار داشت و به نوعی زمین ورزش مدرسه محسوب 
می شد، در آن جا فوتبال و والیبال بازی می کردیم. یادم 
هست آن زمان آچار فرانسه مدرسه بودم و در هر مسابقه و 

برنامه ای حضور داشتم.
دانشسرای  در  قبولی  دوران  از  ورزشی  پیشکسوت  این 
مقدماتی، سخن گفت و افزود: کشتی رشته دوم من بود که 
سال ۱۳۳4 برای اعزام به مسابقات کشتی در درگز انتخاب 

شدم. در آن مسابقات پدر آقایان خادم هم حضور داشت.
سلیمانی از مربیان و همراهان آن زمان خودیاد و  اضافه 
کرد: اولین مربی من آقای وحدت از مربیان با سابقه مشهد 
بود، به خاطر دارم سرهنگ ثابتی که رئیس نظام وظیفه بود 
عالقه بسیار زیادی به ورزش کشتی داشت و زورخانه ای را 
کنار کارخانه برق سابق و حسینیه امام رضا)ع( تاسیس کرد، 
ایشان بودند که آقای وحدت را از مشهد برای آموزش به 
مدت ۳ ماه به بیرجند دعوت کردند. آقایان علی حیدری، 
آقایان اردشیری  انوریان، اردشیری، مرحوم جمال زهی و 
گرفتند.  می  کشتی  زمان  آن  که  بودند  گیرانی  کشتی 
تقی  طلب،  رضایی  آقایان  هم  دوران  آن  فنی  مدیران 
کاشانی سرپرست تیم در مسابقات درگز و آقای مقرنسی 

هم ژیمناستیک کار بودند. 

50 سال انجام ورزش 
صبحگاهی در پارک توحید

وحدت، آقای  آموزشی  دوره  از  پس  که  این  بیان  با   وی 
مسابقات قهرمانی خراسان در ۱۳۳۷ در بیرجند برگزار شد، 

ادامه داد: در آن مسابقات در وزن ۶4 کیلو اول شدیم و ما را 
به قهرمانی استان ها اعزام کردند.

در مسابقات آموزشگاهی هم جز فوتبالیست های اعزام شده 
بودیم ، در شهرستان نیشابور دوم شدیم و از مشهد شکست 
خوردیم، ولی برای تشویق ما، شرایطی را فرآهم کردند که 
تیم فوتبال بیرجند برای تماشای مسابقات قهرمانی کشور به 

دعوت مشهد حضور پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون ۵0 سال است که هر روز ساعت 
۵:۳0 صبح ورزش صبحگاهی را در پارک توحید با تعدادی از 

پیشکسوتان ورزشی و بازنشستگان انجام می دهیم.

روسای ادارات نیز موظف بودند
 هر جمعه برای دیدن مسابقه بیایند

این پیشکسوت ورزشی همچنین از توجهی که مسئوالن 
آن دوران به ورزش نشان می دادند سخن گفت و بیان 
از  دارم  خاطر  به  بودم  که  دبیرستان  دوران  در  کرد: 

ساختمان هنگ کهنه زمین فوتبالی درست کرده بودند؛ 
آن زمان هر هفته مسابقات فوتبال بین دبیرستان ها و 
بین تیم های آزاد و منتخب دبیرستان ها )۳ دبیرستان ، 
یک دانش سرا، پادگان و تیم های آزاد( برگزار می شد، 
به  پرورش  و  آموزش  راننده  آقای جمالی  هفته هم  هر 
عنوان مسئول بلندگو برای این مسابقات تبلیغ می کرد.  
برای دیدن  بودند هر جمعه  نیز موظف  ادارات  روئسای 
بود. آن زمان  این تشویق بسیار خوبی  بیایند و  مسابقه 
گاهی مرحوم شریف زاده معروف به “عباس شوتی”) به 
دلیل بازی خوب فوتبالش(، مسابقات را داوری می کرد.
سلیمانی با بیان این که تقریبا در سن ۲۸ سالگی دوران 
رئیس  عنوان  به  آن  از  پس  افزود:  شد،  تمام  من  بازی 

فدراسیون شنا و هیئت بسکتبال فعالیت هایی داشتم.

توری پهن کردم به اندازه ایران
 و سلیمانی را از آن صید کردم

با  نیز  اسکوآش  فدراسیون  رئیس  سلیمانی  مسعود 
شد:  یادآور  نبودم  ورزشکار  پدر  اندازه  به  که  این  بیان 
مسئولیتی  گرفتن  قصد  و  داشتم  ورزش  به  عالقه  من 
درمیان نبود. ورزش را نیز با بسکتبال به طور قهرمانی 
و شنا و غریق نجات به شکل تفننی شروع کردم. آن 
خورشیدی  حسین  استاد  آقایان  پدرم  از  غیر  به  زمان 
ورزش  روند  در  زیادی  تاثیر  اعتمادی  داریوش  و  زاده 
فوق  دوره  در  که  این  به  اشاره  با  داشتند.وی  من 
لیسانس در رشته فیزیولوژی ورزش به علت عالقه ای 
به  با ورزش داشتم، مشغول  توام  به مباحث علمی  که 
قرار گرفتن در مسیر  از  اضافه کرد: پس  تحصل شدم 
مدیریت  در  را  خود  تخصصی  دکترای  ها،  مسئولیت 
کاردانی  تحصیالت  اتمام  از  بعد  کردم.  دنبال  ورزشی 
ماه  یک  از  پس  و  شدم  کرمان  استان  جذب  ورزش، 
کار در اداره کل تربیت بدنی کرمان ، به عنوان رئیس 
ماه   ۶ از  بعد  نهایتا  شدم،  معرفی  ماهان  بدنی  تربیت 
اتمام آن  از  برگشتم و پس  به تهران  برای کارشناسی 
مسائل  سیر  وی  گفته  به  شدم.  کرمان  عازم  دوباره 

مسئول  عنوان  به  ابتدا  شد؛  طی  پله  پله  من  مدیریتی 
روابط عمومی اداره کل فعالیت داشتم، بعد رئیس اداره 
نظارت بر ورزش استان بودم، همزمان مسئولیت هیئت 
شنا و ژیمناستیک را نیز برعهده داشتم ، همچنین مدیر 
پایگاه قهرمانی کرمان بودم و برای اولین بار در استان 
مسابقات  ژیمناستیک،  هیئت  رئیس  عنوان  به  کرمان 
با  کردم.  برگزار  کرمان  در  را  ورزش  این  المللی  بین 
ورزش  از  مسئولی  اگر  هم  هنوز  مدت  همه  این  گذر 
کشور وارد استان کرمان شود اولین جایی که مدیر کل 
ورزش این استان نشان می دهد، پایگاه قهرمانی است 
و به خاطر این که قدم اول در آن جا خوب برداشته شد. 
حسن  آقای  که  زمانی  به  اسکوآش  فدراسیون  رئیس 
دستجردی رئیس فدراسیون ژیمناستیک به کرمان سفر 
داشت، اشاره کرد و گفت: وی آن زمان در حال جمع 
آوری رزومه از استان های مختلف بود. به خاطر دارم 
بیان  فدراسیون  این  به  من  از جذب  پس  را  ای  جمله 
 کرد که از خاطرم نرفته است، “ توری را به اندازه ی 

ایران پهن کردم و سلیمانی را صید کردم” 

پله پله تا ریاست فدراسیون اسکواش

سلیمانی با بیان این که معموال امکان انتقال فردی از تربیت 
بدنی به فدراسیون مستقیم وجود ندارد، ادامه داد: به همین 
دلیل ابتدا در سازمان تربیت بدنی وقت به عنوان کارشناس 
مسئول ارزیابی فدراسیون های ورزشی و هیئت های سراسر 
ایران مشغول به کار شدم و در عین حال، مامور به فدراسیون 
ژیمناستیک شدم. تا سال ۱۳۸۵ هم نایب رئیس فدراسیون 
ژیمناستیک بودم. وی خاطرنشان کرد: این روند ادامه داشت 
از فدراسیون رفت  رئیس وقت  آقای اسدی  زمانی که  تا 
و آقای قدمی معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی من را 
گزینه بعدی بریا ریاست معرفی کرد اما مشروط به این که 
فالن فرد را دبیر انتخاب کنم، از آن جاییکه من موافق 
این  از  بعد   . نکردم  قبول  را  ریاست  نبودم  موضوع  این 
موضوع به خاطر دارم، حمید قاسمی که االن رئیس رادیو 
ورزش است، هنگام رفتن دکتر اسدی تقاضا کرد که من را 
برای فدراسیون اسکوآش جذب کند، من نیز پس از این 
اتفاقاتبه فدراسیون اسکوآش منتقل و به عنوان نایب رئیس 
فدراسیون ، یک سال و نیم فعالیت داشتم. در زمان ریاست 
دکتر ملک زاده نیز یک سال همکاری داشتم ولی پس از 
این که متوجه شدم خط های فکری و عملکردی ورزشی 
ایشان با ذهنیت من از ورزش فاصله دارد استعفا دادم و به 
وزارت ورزش برگشتم تا به عنوان کارشناس مسئول ستاد 

ورزش های پایه سازمان تربیت بدنی وقت مشغول شوم.

اولین کاری که انجام دادیم تزریق خودباوری بود

ریاست  انتخابات  در  سرانجام  که  این  بیان  با  سلیمانی 
کرد:  اضافه  شدم،  برگزیده   ۱۳۸۸ سال  در  فدراسیون 
به  خودباوری  تزریق  دادیم  انجام  که  کاری  اولین 
تیم  آوری  مدال  نیز  آن  نتیجه  بود،  ملی  تیم  اعضای 
جوانان در آسیا بود. همچنین در 4 سال آخر کار هم تیم 
بزرگساالن در نهایت ناباوری با حضور قدرت هایی مثل 

هند، پاکستان و هنگ کنک، سوم آسیا شد، در حالی که 
زمانی تنها بازی با پاکستان آرزوی بچه های اسکوآش 
بود.وی در ادامه با تعریف یک خاطره بیان کرد: دو ماه 
این  ارزیابی  برای   ۸۹ اردیبهشت  در  مسئولیتم  از  بعد 
با تیم ملی بزرگساالن وارد  که کجای آسیا قرار داریم 
پشت سر یک  جایی  در  هندوستان شدیم،  چنای  شهر 
خانم ورزشکار سریالنکایی با یک آقای ورزشکار چینی 
ایستاده بودیم و آن ها من را به دلیل شباهت چهره و 
رنگ پوست به هندی ها، با آن ها اشتباه گرفتند، گرم 
بازی  با چه کسی  آقا پرسید  از  صحبت بودند که خانم 
داری؟ محتوای پاسخ ورزشکار چینی این بود: “با ایران 
که در اسکوآش مالی نیست” از همان جا سندی تدوین 
مدوعوین  و  ورزش  وزارت  مسئوالن  که  نوعی  به  شد 
فدراسیون های مختلف اعتقاد داشتند اسکوآش در مسیر 
درست خود قرار دارد، زیرا که هرسال برش مربوط به آن 
سال برگرفته از سند راهبردی را مد نظر قرار می دادیم. 

ما هرسال یک هدف یکساله داشتیم.

تحقق کلمه “اجتماعی شدن” 
در فدراسیون، رمز موفقیت اسکواش

رئیس فدراسیون اسکوآش در اهمیت کلمه “اجتماعی شدن 
“ در ورزش بیان کرد: استان ها و شهرهای موفق در ورزش؛ 
این شعار را عملی کردند، ما هم در فدراسیون اسکوآش به 
دنبال این موضوع بودیم، به این معنا که تایپیست و حتی 
تشکیالت  بداند که هدف  نیروی خدماتی یک مجموعه 
چیست و به کجا حرکت می کنیم، وگرنه مسابقه که همیشه 
برگزار شده و برگزار هم خواهد. این کار یکی از رمزهایی بود 
که تابوی کارشناس خبره و سرمربی تیم ملی ما را شکست 

و به آن خودباوری رساند که االن چیزی کم ندارند.
سلیمانی یادآور شد: از طرفی ورزشکاران ما تصور نمی کردند 
روی سکو بروند، زیرا که به یاد دارم در ستاد بازی های 
المپیک در جاکارتای اندونزی، اعزام تیم اسکوآش ایران را 
مشروط بر این گذاشتند که در بانوان جز ۸ تیم برتر آسیا و 
آقایان جز ۶ تیم برتر آسیا شویم، و ما کاری کردیم که تیم 
آقایان سوم و تیم بانوانی که همیشه آخر بودند جز ۶ تیم برتر 

آسیا شد. آن هم با یک تیم کامال بی حاشیه!
باید راهبری  تبیین سند راهبردی  از  بعد  وی اضافه کرد: 
هم می شد. در همین راستا نیروهایی را تعیین کردیم که 
مدیریت دانش را در تشکیالت ایجاد کنند. پس از آن دیگر 
چیزی به عنوان هیئتی و چانه زنی وجود نداشت و همه چیز 
براساس نظام نامه ها و استانداردسازی جلو رفت. هرچند که 

راضی نگه داشتن همه در ورزش بسیار سخت است.

یکی از شیک ترین و استانداردترین سالن 
اسکواش کشور در بیرجند افتتاح خواهدشد 

و  کرد  اشاره  بیرجند  به  موضوع  این  توضیح  برای  وی 
افزود: از زمان آقای مهرور به این طرف را که نگاه کنیم 
می بینیم همیشه ضعف از مدیریت نبوده است، مقداری 
همه  که  است  ای  گونه  به  منطقه  این  در  ما  خلقیات 
فدراسیون  رئیس  داریم.  خبر  موجود  نوازی”  “غریب  از 
برای  که  ای  ساده  مسئولیت  کرد:  عنوان  اسکوآش 
اسکوآش بیرجند به من سپرده شده بود، نصب عزل و 
مبدل  سردرگم  کالفی  به  جا  این  در  ولی  بود  انتصاب 
به  کار  سرپرستی،  معرفی  از  پس  که  ای  گونه  به  شد 
به  ها  واکنش  و  هیاهو ساالری  استعفای دسته جمعی، 
رسید.  رسانه  حتی  و  ورزش  اداره  در  بازرسی  سازمان 
نیم عقب  بیرجند ضرر کرد و ۳ سال و  بین فقط   این 
افتاد!سلیمانی با تاکید بر این که هر چند این مدت عقب 
افتادگی را به سرعت جبران خواهیم کرد، بیان کرد: سال 
در  را  جهان  مدرسان  بهترین  ماه،   ۳ عرض  در  گذشته 
راکت بال از انگستان، اسکوآش از هندوستان و پَِدل را 
از اسپانیا آوردیم و ۳ بیرجندی هم در این دوره ها حضور 
پیدا کردند. به گفته وی در ۶ ماه آینده خواهید دید که 
اسکوآش یکی از رشته هایی در خراسان جنوبی خواهد شد 
که ما را از بن بست توریسم در می آورد، به نوعی که سالن 
اسکوآش بیرجند هنگام پایان کار در در خرداد و نهایت 
تیرماه ، یکی از شیک ترین و استاندارد ترین سالن های 
ایران خواهد شد. مسابقات بین المللی با هر نامی که خود 
مسئوالن شهر روی آن بگذارند در فدارسیون جهانی به 
ثبت خواهد رسید و هر سال نیز انجام خواهد شد. این گونه 
تمام ورزشکاران اسکوآش کشورهای دیگر به بیرجند روی 
خواهند آورد و مناطق گردشگری منطقه را خواهند دید 

و سفیرانی برای معرفی بیرجند از اسکوآش خواهند شد.

این جا تنها به تمرین قدرشناسی نیاز دارد

وی با انتقاد از این که در این استان مسئوالن هیئت ها هنوز 
به دنبال این هستند که از اداره کل یا فدراسیون اتوبوسی 
کار مدت  این  داد:  ادامه  بگیرند،  مسابقات  به  اعزام  برای 
هاست در مدیریت نوین ورزشی منسوخ شده است.در این 
جا با توجه به صحبت هایی که داشتم متوجه شدم در اینجا 
به محض رسیدن افراد به هم، شروع به انتقاد از مدیر کل و 
ورزش استان در هر دوره می کنند، زمانی هم که می گوییم 
خب شما در این مسئولیت بنشینید، می شوند مدعیانی که 
مسئولیت قبول نمی کنند. این جا انرژی و هم افزایی را 
به یکدیگر انتقال نمی دهند. بیرجند به لحاظ فنی مشکلی 

ندارد، این جا تنها به تمرین قدرشناسی نیاز دارد.

گوناگون

چینی ها بعد از فیلترینگ
 تلگرام چه کردند؟

فارس- با باال گرفتن بحث فیلترینگ تلگرام در 
ایران، نگاهی به تجربه کشورهایی که به هر علت 
اند و  بلوکه کرده  را  پیام رسان  این  به  دسترسی 
ابزار جایگزین به کار گرفته شده در این کشورها 
کامپری  گزارش  رسد.به  می  نظر  به  تامل  قابل 
تک و سمپی، چین از جمله کشورهایی است که 
از  است. پس  بلوکه کرده  را  تلگرام  به  دسترسی 
راه اندازی تلگرام در سال ۲0۱۳ دسترسی به این 
برنامه تا سال ۲0۱۵ در چین ممکن بود. اما پس 
از آن و به دنبال یک حمله گسترده به سرورهای 
تلگرام در منطقه آسیا - اقیانوسیه دسترسی به این 

برنامه گپ در این کشور شرق آسیا ناممکن شد.
برخی  چین  در  تلگرام  شدن  بلوکه  دنبال  به 
به  کماکان  ان  پی  وی  از  استفاده  با  کاربران 
بسیاری  اما  دارند،  و  داشته  دسترسی  تلگرام 
نرم  از  استفاده  به  دادند  ترجیح  هم  کاربران  از 
افزارهای پیام رسان بومی روی آورند. چین محل 
تولید و عرضه دهها نرم افزار گپ و پیام رسان 
فوق  محبوبیت  آنها  از  برخی  که  است  موبایلی 

العاده ای در این کشور دارند.
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روش های به خاطر سپردن اسامی افراد

توانایی به خاطر سپردن نامها، ویژگی بسیار ارزشمندی 
است که هم در زندگی کاری و هم زندگی اجتماعی 
بسیار مفید می باشد. این توانایی به شما کمک می کند 
با افراد جدید، سریع ارتباط خوب برقرار کنید و از آنجا 
که خیلی از شرکت ها ارزش زیادی برای مهارت های 
رابطه ای و میان فردی قائلند، این ویژگی می تواند تاثیر 

بسیار خوبی بر کارفرمای شما داشته باشد.
عالقه نشان دهید: خیلی از ما حتی وقتی طرف مقابل 
را به ما معرفی می کنند، توجهی به اسم او نمی کنیم و 
همه حواسمان به خودمان است. پس اولین قدم برای به 
خاطر سپردن یک اسم این است که وقتی فرد به شما 

معرفی می شود، توجه و عالقه نشان دهید.
بررسی کنید: وقتی فرد به شما معرفی می شود، همان 
موقع مشخص کنید که دوست دارد به چه نام خوانده 
شود. مثاًل در یک کنفرانس یا سمینار، ممکن است نام 
اشتباهاً چاپ شده باشد یا ممکن است فرد بخواهد نام او 

را رسمی تر یا غیررسمی تر صدا کنید.
تصور کنید روی پیشانیشان حک شده است: فرانکلین 
نام  بود که  را متعجب کرده  کارکنانش  روزولت همه 
تقریباً تمام آنها را از بر بود. راز این کارش در چه بود؟ 
او سعی می کرد پیش خود تصور کند که اسم فرد روی 
پیشانی او حک شده است. این تکنیکی بسیار قدرتمند 
است که تجسم کنید نام فرد با رنگ ماژیک دلخواهتان 

روی پیشانی او نوشته شده است.
نوشتن آن نام را تجسم کنید وقتی پیش خود تجسم 
می کنید که نوشتن اسم فرد مقابلتان به چه صورت می 
تواند باشد و آن را با نوک انگشتتان در هوا بنویسید، در 

به خاطرسپاری آن به شما کمک می کند.

سلف سرویس زندگی

امت فاکس، نویسنده و فیلسوف معاصر ایرلندی در اولین 
سفر خود به آمریکا برای صرف غذا به رستورانی رفت. 
او در گوشه ای به انتظار پیشخدمت نشست اما کسی به 
او توجه نمی کرد؛ از همه بدتر افرادی که بعد از او وارد 
شده بودند همگی مشغول خوردن بودند. پس از چند 
دقیقه با ناراحتی از مردی که بر سر میز مجاور نشسته 
بود پرسید: من ۲۰دقیقه است که اینجا نشسته ام، چرا 
پیشخدمت به من توجه نمی کند درحالیکه همه مشغول 

خوردن هستند و من در انتظار نشسته ام؟
انتهای  به  است؛  اینجا سلف سرویس  داد:  پاسخ  مرد 
رستوران بروید؛ هرچه می خواهید در سینی بگذارید؛ 

پول آن را بپردازید و غذایتان را میل کنید.
امت فاکس بعدها در این خصوص نوشت: “احساس 
حماقت می کردم وقتی غذا را روی میز گذاشتم، ناگهان 
به ذهنم رسید که زندگی هم در حکم سلف سرویس 
است؛ همه نوع رخداد، فرصت، موقعیت، شادی و غم 
در برابر ما قرار دارد درحالیکه اغلب ما بی حرکت روی 
صندلی خود چسبیده ایم و آنچنان محو این هستیم که 
دیگران در بشقاب خود چه دارند و دچار شگفتی شده 
ایم که او چرا سهم بیشتری دارد و هرگز به نظر نمیرسد 
خیلی ساده از جای خود برخیزیم و ببینیم چه چیزهایی 

فراهم است سپس آنچه را می خواهیم برگزینیم.

عشق هیچ حصاری نمی شناسد. از موانع پرش
 می کند، از نرده ها عبور می کند، در دیوارها 

رخنه می کند تا با امید کامل به مقصد خود برسد.

کسی که به اندازه کافی شهامت 
نداشته باشد که ریسک کند،

هیچ چیزی در زندگی بدست نخواهد آورد.

زنهار به کار زشت عادت نکنی
از جان گذری ترک سعادت نکنی

چون رمز محبت است خیر دو جهان
با خلق زمانه جز محبت نکنی )ناقوس(

دوستی چیزی نیست که در مدرسه یاد بگیری.
 ولی اگر معنای دوستی را یاد نگرفته ای، پس 

معنای هیچ چیزی را واقعا یاد نگرفتی.

اگر دشمنانی در زندگی دارید،
 خیلی خوب است. این نشان می دهد 

در زندگی گاهی بر سر مسائلی ایستاده اید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و از آنان کسانی  اند که با خدا عهد کرده  اند که اگر از کرم خویش به ما عطا کند 
قطعا صدقه خواهیم داد و از شایستگان خواهیم شد. )سوره توبه،  آیه 75(

حدیث روز  

دل بستگی به دنیا، عقل را فاسد می  کند، قلب را از شنیدن حکمت ناتوان می  سازد و باعث عذاب دردناک می  شود.
امام علی )علیه السالم(

سبک زندگی

تکنیک های جلوگیری از پشت گوش انداختن کارها
به تعویق انداختن کارها یکی از عادات ناپسندی است که 
خیلی از افراد به آن دچار هستند. امروز و فردا کردن نه تنها 
هیچ دردی را از ما دوا نمی کند، بلکه باعث تلمبار شدن 
انواع و اقسام کارها می شود و در نهایت، جمالت معروف با 

پیشوند »ای کاش« را به خود می گوییم.
اما با تکنیک های ساده ای می توان جلوی پشت گوش 
انداختن کارها را گرفت و به سادگی خود را مجاب به انجام 
امور در سریع ترین زمان ممکن کرد. در این مطلب قصد 
داریم به این موضوع بپردازیم و سادگی می توانید عادت 

طفره رفتن از کارها” را به فراموشی بسپارید.
1-  زیر نظر داشتن تمامی فعالیت های روزانه

اولین قدم نوشتن فعالیت های روزانه است، یعنی هر کاری 
که طی روز انجام می دهید را لیست کنید. زمانی که من 
بد  حس  کردم،  روزانه  کارهای  لیست  نوشتن  به  شروع 
اتالف وقت و انرژی داشتم. اما کمی بعد، وقتی نگاهی به 
آنالیز اطالعات و کارهای انجام شده طی یک ماه انداختم، 
متوجه این نکته شدم که چقدر از زمان خود را در کجا تلف 
می کردم و چرا وقت کافی برای انجام امور مهم را نداشتم. 
این موضوع به من کمک کرد تا عادات بد خود را شناسایی 

کرده و در جهت رفع آنها قدم بردارم.
به طور مثال، من خودم بیشتر زمانم را صرف وب گردی 
و جستجو در شبکه های اجتماعی و مشاهده ویدیوهای 
آنالین می کردم و از همین طریق متوجه شدم بیشتر زمان 

مفید من در این کار به هدر می رفت.
2- درک دلیل پشت گوش انداختن کارها

به طور کلی ما کارها را به دلیل عاداتی که طی زمان ساخته 
ایم، به تعویق می اندازیم. زمانی که ما در محل کار هستیم، 
انواع و اقسام افکار به ذهن خطور می کند. به طور مثال 
ایجاد می شد:  »این آخر هفته  این سوال  برای خود من 
را چگونه بگذرانم؟”سپس در اینترنت محل های احتمالی 
برای سفر را جستجو می کردم و به فیسبوک می رفتم تا 
ببینم دوستانم به کجا رفته اند و چنین کارها و سپس متوجه 
می شدم بیش از یک ساعت کاری است که من مشغول 

»کلیک کردن های بیهوده” هستم!
3-  ساخت عادات خوب

این عادت روزانه من که در مورد قبل گفته شد، منجر به 
و عمال هیچ  بود  زیاد من شده  بسیار  کاری های  اضافه 
این  تمام  رسید.  نمی  شخصی  امور  انجام  برای  زمانی 
»قدرت  کتاب  که  شد  روشن  من  برای  زمانی  موضوع 
عادت” نوشته چارلز دوهگ را مطالعه کردم. با جایگزین 
کردن عادت های خوب با موارد ناپسند، به خوبی می توانید 
امور خود را با سرعت و کیفیت بهتری به انجام برسانید. اما 

در ابتدا باید روش ساخت عادات را بدانید.
- اول از همه با Cue یا نشانه آغاز می شود: در مورد 
اینترنت  در  مطالب  یادگیری  به  بگویم شخصا  باید  من 

عالقه بسیاری دارم.

من  و  شود  می  کار  وارد   Routine یا  جریان  سپس   -
را مجاب به جستجو در اینترنت می کند و ناخودآگاه وارد 

پروسه کلیک های بدون انتها می شدم.
ثابت  را  چرخه  این  که  است  »پاداش”  این  پایان  در   - 
می کند و برای من، خروج موقت از استرس محیط کار و 

پاسخ دادن به سواالت همیشگی من بود.
است  دویدن  برای  کفشی  مثل   )Cue( اول  مورد  اما 
به  را  آن  و  اندازد  به حرکت می  را  بد  یا  و جریان خوب 
»پاداش” می رساند. حال انتهای این چرخه می تواند به 
شما حس رضایت بخشی بدهد یا نارضایتی؛ تنها کافیست 

در انتخاب نشانه و جریان کمی بیشتر دقت داشته باشید.
4-  نحوه درمان خود با تغییر جریان

من توانستم با انجام این کارها، »جریان” ذکر شده در مورد 
از عادت پشت  قبلی را بهبود ببخشم و به نوعی خود را 

گوش انداختن درمان کنم:
قطع کردن اینترنت:  بیشتر امور کاری من نیازی به اینترنت 
نداشت، پس در اولین قدم راه اتصال خود به دنیای صفر و 

یک را مسدود کردم.
دفترچه یادداشت: هر زمان که افکار و سواالت غیر کاری 
به ذهنم می رسید که من را مجاب به مرور در اینترنت می 
کرد، بالفاصله آنها را در دفترچه یادداشت خود می نوشتم 

تا در زمانی دیگر به آنها بپردازم.
قرار دادن محدودیت زمانی: من برای خودم مهلت معین 

برای به پایان رساندن کارها مشخص کردم و این کار 
باعث باال رفتن تمرکزم شد. من حتی برای انجام امور 
قائل  محدودیت  هم  دوستان  با  صحبت  مثل  شخصی 
امور  صرف  را  خودم  زمان  دقیقه   ۵ از  بیشتر  و   شدم 
غیر کاری نکردم. کال برای تثبیت یک عادت خوب سه 

کار است که باید انجام داد:
نیم  فعالیت ها: شب به شب قبل خواب  زیر نظر داشتن 
امور  از  برداری  یادداشت  صرف  را  خود  زمان  از  ساعت 
 انجام شده در طول روز و آنالیز بگذرانید تا بدین صورت 

فعالیت های خود را زیر نظر داشته باشید.
چکیده  آینده:  روز  های  فعالیت  کردن  بندی  اولویت 
به ما کمک می  آینده  برنامه روز  انجام شده و  کارهای 
کند تا به فعالیت های روز آینده متمرکز شویم و بتوانیم 
سه  فقط  من  شروع  برای  کنیم.  بندی  اولویت  را  آنها 
اتمام  به  آینده  روز  باید  را که حتما  بسیار مهم خود   کار 
و  ماهانه  بررسی کردن  نوشتم.دوباره  را می  می رساندم 
با بازرسی کردن مجدد اطالعاتی که طی ماه و  فصلی: 
در یک فصل از خود به دست آورده اید می توانید عادات 
کاری خوب و بهره وری خود را تا حد بسیار زیادی تحت 

نظر بگیرید و آنها را بهبود ببخشید.
این تکنیک ها به من کمک بسیار زیادی کرد تا بتوانم به 
خودم کمک کنم تا هم در کارها موفق تر ظاهر شوم و هم 

به زندگی شخصی خود بپردازم.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

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

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته نیازمندانی که از شدت 
نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. 
 تعداد خانواده های تحت حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  
 09151631855 -  32313472 056- طاهری

شرکت دارویی هناردارو 
جهت تکمیل کادر انبار و فروش 
به افراد با سابقه نیازمند است:

* انباردار مرد با مدرک کارشناسی 
صنایع

* فروشنده مرد/ زن
 با مدرک کارشناسی

نگهبان مرد با مدرک دیپلم
راننده با ماشین نیسان یخچالدار

 با مدرک دیپلم
05136574520

ساعت تماس: 9الی 15

به یک نفر نیروی خانم جهت 
کار در رستوران نیازمندیم.

09153168573
32425092

به دو خانم مسلط به کامپیوتر، 
اینترنت و مجموعه آفیس جهت کار 
در کافی نت نیازمندیم. دو شیفت 

حقوق 750/000 تومان
32445230-09153619654

 :جناب آقای رامین بصیرت

صفحه  فشٍسدیي دس 23 ٍ 22 خَاّطوٌذ است هتي آگْی ریل سا دس سٍص  چْاسضٌبِ ٍ پٌج ضٌبِ هَسخِ      
 :چاپ فشهائیذمیانی 

 

 آگهی استخدام

 سال تجشبِ فعالیت ٍ داسا بَدى بشًذ ّای هعتبش غزایی، بْذاضتی ٍ سلَلضی 15 با بیص اص یکتا پخش شرقضشکت 

. جْت تکویل کادس فشٍش، هالی ٍ اداسی خَد بِ افشاد صیش ًیاصهٌذ است

 ضشایط جٌسیت سوت سدیف

داسا بَدى - سٍابط عوَهی باال ٍ آضٌا بِ باصاس- حذاقل دیپلن هشد باصاسیاب 1

 کاست پایاى خذهت

 سابقِ هذیشیت ٍ سشپشستی دس ضشکت ّای –حذاقل دیپلن هشد سشپشست فشٍش  2

داسابَدى کاست پایاى خذهت - هعتبش پخص

- سابقِ فعالیت هشتبط- حذاقل هذسک لیساًس سضتِ حسابذاسیخاًن حسابذاس ٍ اپشاتَس فشٍش  3

آضٌایی کاهل بِ ًشم افضاس ّای آفیس 

 

- افشاد هتقاضی هی بایست با ّوشاُ داضتي یک قطعِ عکس ٍ کپی کاست هلی بِ آدسس ضشکت ٍاقع دس  سجادضْش

 .  هشاجعِ ًوایٌذ2پالک- 7اهاهت

 32327144-6:       تلفي12 الی 9: ساعت هشاجعِ

 :جناب آقای رامین بصیرت

صفحه  فشٍسدیي دس 23 ٍ 22 خَاّطوٌذ است هتي آگْی ریل سا دس سٍص  چْاسضٌبِ ٍ پٌج ضٌبِ هَسخِ      
 :چاپ فشهائیذمیانی 

 

 آگهی استخدام

 سال تجشبِ فعالیت ٍ داسا بَدى بشًذ ّای هعتبش غزایی، بْذاضتی ٍ سلَلضی 15 با بیص اص یکتا پخش شرقضشکت 

. جْت تکویل کادس فشٍش، هالی ٍ اداسی خَد بِ افشاد صیش ًیاصهٌذ است

 ضشایط جٌسیت سوت سدیف

داسا بَدى - سٍابط عوَهی باال ٍ آضٌا بِ باصاس- حذاقل دیپلن هشد باصاسیاب 1

 کاست پایاى خذهت

 سابقِ هذیشیت ٍ سشپشستی دس ضشکت ّای –حذاقل دیپلن هشد سشپشست فشٍش  2

داسابَدى کاست پایاى خذهت - هعتبش پخص

- سابقِ فعالیت هشتبط- حذاقل هذسک لیساًس سضتِ حسابذاسیخاًن حسابذاس ٍ اپشاتَس فشٍش  3

آضٌایی کاهل بِ ًشم افضاس ّای آفیس 

 

- افشاد هتقاضی هی بایست با ّوشاُ داضتي یک قطعِ عکس ٍ کپی کاست هلی بِ آدسس ضشکت ٍاقع دس  سجادضْش

 .  هشاجعِ ًوایٌذ2پالک- 7اهاهت

 32327144-6:       تلفي12 الی 9: ساعت هشاجعِ

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

تجربه کنید.   09158668002

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

عرضه برنج طارم فریدون کنار
 با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت
آدرس: میدان آزادی - کوچه بانک ملی 

پخش مواد غذایی امین

مرکز پخش برنج ایرانی

09155611711 -32314261

تعمیر یخچال فریزر در منزل
09153635015 - ناصری نژاد

نقاشــی ساختمــان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف 
و ... با قیمت مناسب
09156633230

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی

مجری انواع طرح و رنگ های روز
روغن، پالستیک، بلکا، مولتی کالر، اکرولیک، 
نما، طرح کاغذ و ... 09156655054 - برگی

مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان
به منظور تکمیل کادر خدمات رسانی خود به تعدادی مهماندار 
آقا و خانم به طور پاره وقت جهت شیفت عصر نیازمند است.

ساعت مراجعه: 9/30 الی  13/30    نبش توحید 33 - دفتر تاالر
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د نصب و سرویس کولر آبی
لوله کشی ، برق کشی، تعمیر آبگرمکن

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی



6
چهارشنبه *22 فروردین  1397 * شماره 4041 

اگر مدام سرفه می کنید از زنجبیل کمک بگیرید،زنجبیل به داشتن 
خواص ضد ویروسی معروف است. می توانید مقداری زنجبیل تازه 
را له کرده یا به قطعات ریز خرد کنید و به آن مقدار کمی میخک 
و پودر دارچین اضافه کنید و این مخلوط را درون یک فنجان آب 
داغ بریزید، با این کار در نهایت شما یک محلول گیاهی ساخته اید. 
این محلول گیاهی گرفتگی و جمع شدگی اخالط، درد گلو و سرفه 

های مداوم و بدون توقف را کاهش می دهد. بهتر است روزانه حدود 
4 بار از این محلول گیاهی استفاده کنید.بسیاری از مردمان آسیایی 
این محلول را موثر در درمان و تسکین گلودرد و سرفه می دانند. 
پرتقال طبیعی مخلوط  لیوان آب  و در یک  پودر کرده  را  بادام ها 
کنید و بنوشید فقط آب پرتقال نباید زیاد ترش باشد.شلغم، گیاهی 
با ارزش غذایی باالست و در درمان آسم و سرفه  های خلط دار موثر 

بوده و میکروب کش و ضد باکتری قوی ای است. در واقع شلغم اثر 
مفید و مؤثری در درمان بیماری های تنفسی دارد. از آنجا که ممکن 
این  می توانند  والدین  نیاید،  شلغم خوش شان  مزه  از  افرادی  است 
ماده غذایی را داخل سوپ رنده کنند و آن را به فرزندشان بدهند.

برای یک سرفه ی خشک، مصرف سه الی چهار بار پودر زردچوبه ی 
مخلوط با یک قاشق چایخوری عسل موثر خواهد بود. 

درمان سریع سرفه با معجون های خانگی

عالئم یک عفونت خطرناک
 

خطرناک  عفونت  یک  دهنده  هشدار  عالئم 
مجاری فوقانی تنفسی عبارتند از: 1- احساس 
تب، خستگی و ناخوشی ) عالیم و تب بیشتر  از 
چهار روز 2- باال رفتن مجدد درجه حرارت بدن 
پس از فروکش کردن 3- درد یا مشکل تنفسی 
4- توسعه سرفه خلط دار 5- درد در سینوس ها 

گوش ها و غیره. توجه کنید که تمام بیماریهای 
عفونی می توانند موجب بروز میوکاردیت )التهاب 
عضله قلبی( شوند و ممکن است عواقب جدی 
از قبیل مرگ ناگهانی را به دنبال داشته باشند. 
و  مشخص  عالئم  ظهور  بدون  است  ممکن 
برجسته رخ دهد و نشانه های آن شبیه عفونت 
عمومی از قبیل خستگی، احساس ناراحتی و یا 

در نهایت  درد قفسه سینه و طپش قلب است.

کاهش وزن سه روزه 
به کمک سیب زمینی

توجه داشته باشید این رِژیم کمی سخت است و 
به افراد مبتال به بیماری های مزمن به هیچ وجه 
توصیه نمی شود. روز اول: صبحانه: یک سیب 
زمینی پخته بدون نمک، یک فنجان ماست. 
ناهار: 2 عدد سیب زمینی پخته بدون نمک، 

یک فنجان ماست. شام: 2 فنجان ماست. روز 
دوم: صبحانه: یک فنجان ماست. ناهار: 2 عدد 
فنجان  یک  نمک،  بدون  پخته  زمینی  سیب 
ماست. شام: یک عدد سیب زمینی پخته بدون 
نمک، یک فنجان ماست. روز سوم: صبحانه: 
یک عدد سیب زمینی پخته بدون نمک.  ناهار: 
یک عدد سیب زمینی پخته بدون نمک، یک 

فنجان ماست. شام: یک فنجان ماست.

عارضه سنگ کلیه با این هشدارها

از  که  اضافی  مایعات  و  سموم  از  دسته  آن 
بدن خارج نشده است تبدیل به سنگ کلیه 
می کند  تالش  بدن  زمان  این  در  می شود، 
سنگ های کوچک را دفع کند اما سنگ های 
بزرگ دفع نمی شوند. به 8 زنگ خطر برای 
عفونت   -1 کنید:  دقت  پزشک  به  مراجعه 

تغییر  ادراری و تب 2-  به خصوص عفونت 
بسیار  که  طوری  به  آن  بوی  و  ادرار  رنگ 
ناخوشایند می شود 3- مشاهده خون در ادرار 
و تغییر رنگ آن به قرمز و صورتی 4- درد 
بسیار شدید هنگام دفع ادرار یا در طول شبانه 
 روز 5- حالت تهوع و استفراغ 6- تکرر ادرار 
7- افزایش تعرق و حس بی حالی 8- مشاهده 

سنگ های کوچک هنگام دفع ادرار. 

پیشگیری از پوسیدگی دندان
 و ابتال به آبسه 

1- حداقل دو بار در روز دندان های خود را 
مسواک بزنید. 2- بعد از خوردن غذا و هر نوع 
خوراکی، نخ دندان بکشید 3- هر سه تا چهار 
ماه یک بار و یا هر وقت که پرزهای مسواک 
شما خراب شدند، مسواک خود را عوض کنید 

باشید و مصرف مواد  داشته  تغذیه سالم   -4
غذایی شیرین و تنقالت را کاهش دهید. 5- 
برای بررسی سالمت دندان های خود و تمیز 
یک  مدت  چند  هر  ها،  آن  تخصصی  کردن 
بار برای چکاپ به دندانپزشک مراجعه کنید 
6- حتما از دهانشویه های ضدعفونی کننده 
مقاومت  )اینکار  کنید  استفاده  دار  فلوراید  یا 

دندان ها را نیز افزایش می دهد(

اندازه گیری صحیح فشارخون

1- وسایل خود را چک کنید و مطمئن شوید 
که خوب کار می کند 2- در حالت آرام و ساکن 
باشید )نفس عمیق بکشید( 3- مچ بند دستگاه 
کاماًل اندازه و در جای درست باشد 4- محل 
باشد  قلبتان  بازو: دستتان هم سطح  قرارگیری 
)اگر دست باالتر از قلب باشد، فشار اشتباهاً پایین 

نشان داده می شود و اگر دست پایین تر از قلب 
قرار گیرد ،فشارخون باالتر نشان داده خواهد شد( 
5- طوری بنشینید که پشتتان تکیه داشته و پاها 
فشارخون  اندازه ی  گیرند 6-  قرار  زمین  روی 
را بنویسید 7- فشارخون خود را در خانه اندازه 
بگیرید )در مطب دکتر مسائل زیادی می تواند 
باعث تغییر در فشار شما شود. مانند استرس، 
عصبانیت از انتظار زیاد، راه رفتن زیاد و خستگی(

یادداشت

مختلف   های  رشته  ورزشکاران    
در  کننده  شرکت  بیرجند   شهرستان 
مسابقات قهرمانی خراسان  بزرگ سال 
1349تربت جام قهرمان اکثررشته های 
علی  آقایان:  ازچپ  ایستاده  ورزشی: 
رستگار )بوکس(، بهروزسهرابی )بوکس(،  
مرحوم  نعمتی)بوکس(  مسعود  مرحوم 
علی  مرحوم  )بوکس(   فرازان  حسن 
اکبررفیعی )کشتی( ،  سرهنگ پردل 
)دوومیدانی(، علی اصلی)کشتی( ،کوزه 
گران)بسکتبال( ابوالفضل، سفری مقدم 
)والیبال(  ناشناس،.نشسته ازچپ آقایان: 
رضوی  )ژیمناستیک(،  مرحوم اصغرفالح 
)کشتی( ، مرحوم مهدی چوبدار)کشتی( ،  
)کشتی(،    محمدی  حسین  سرهنگ 

مسعودکاشانی)بوکس(  
گردآورنده : اصغری 

 داده نما، آوای خراسان جنوبی

فرش دستباف؛ ایرانی ترین کاال

*کارگر

فرش از دیرباز به عنوان یک عنصر قابل اتکا در سخن گفتن از ایران 
مطرح بوده است و می توان ادعا کرد شاخص ترین عنصری است که ایرانی 
بودن را نمایندگی می کند. چرا که همه اقوام و قومیت های ایرانی در جای 
جای این سرزمین در ایالت و عشایر، در روستاها و در شهرها با آن در تعامل 
بوده اند و فرش فارغ از هر رنگ و زبان و مذهب با همه ایرانیان عجین بوده 
است.از همین روست که فرش ایرانی وحدت در عین کثرت را به تصویر می 
کشد و تنوع فرهنگی ایران در نقش و نگارهای متنوع و متفاوت فرش های 
مناطق گوناگون کشور نمود یافته است و در عین حال هویت خاص ایرانی 
بودن را نیز حفظ کرده است.وقتی از ایرانی بودن یک عنصر یا کاال در این 
زمانه سخن می گوییم، یعنی که باید ریشه در تاریخ داشته باشد. باید مورد 
پذیرش همه اقوام باشد. نباید با منافع ملی در تعارض باشد. باید قابل سرمایه 
گذاری و تبدیل شدن به ثروت باشد. نباید آنچنان در احاطه محیط نخبگی 
باشد که اقشار مختلف ناتوان از برقراری ارتباط با آن باشند. باید برای بخش 
قابل توجهی از مخاطبان برون مرزی آشنا و شناخته شده باشد که نگارنده 
بر این باور است این همه در فرش ایرانی به عنوان سفیر کهن فرهنگ و 
هنر این سرزمین گرد آمده است.فرش ایران از انگشت شمار تولیدات ایرانی 
است که در گذر زمان ارتباط تمدنی خود را حفظ کرده و به عنوان یک اثر 
فرهنگی و هنری ارزش خود را گسترش داده است. باور نگارنده بر اینست 
که هرچند وجه فرهنگی و هنری فرش بر وجه کاالیی آن غلبه دارد، اما به 
عنوان تولیدی ارزآور در میان صادرات غیرنفتی کشور و به عنوان فرایندی 
اشتغالزا که اشتغالی ارزان و در دسترس را در نقاط مختلف کشور شکل داده 
است، برای قرار گرفتن در معرض توجه و حمایت در سال جاری نمونه ای 
بی مانند استبخش اعظمی از تولیدکنندگان فرش دستباف در کشور نیازمند 
کمترین حمایت های تسهیالتی از سوی نظام بانکی کشور با نرخ ارزان 
و زمان مناسب بازپرداخت هستند. این از بدیهی ترین حمایت های مورد 
انتظار برای کمک به تولید داخلی به ویژه در حوزه فرش دستباف است 
که تولیدش فرایندی زمانبر دارد و پس از پایین آمدن از دار نیز ممکن 
است زمان فراخی برای به فروش رسیدن بخواهد.جدای از تولید، به فروش 
رساندن فرش های حاضر نیز با توجه به دشواری های اقتصادی خانوارهای 
ایرانی و کوچک شدن جیب شهروندان نیازمند یاری نظام بانکی کشور و ارایه 
تسهیالت مناسب برای خرید فرش دستباف است. به بیان ساده تر، هنوز 
بخش اعظمی از ایرانیان از یاد نبرده اند که فرش دستباف چه ارزش ها و 
ویژگیهای شایسته ای دارد اما توان خریدش را نداشته و آن را از اولویت های 
زندگی خود به کناری نهاده اند. با تزریق اعتبار و تسهیالت مناسب می توان 
تقاضا را در این بخش تحریک کرد و با رونق بخشیدن به بازار داخلی فرش 
دستباف هم ایرانیان عالقه مند را صاحب فرش کرد و هم تولید و اشتغال در 
این حوزه را گسترش داد.اما زهی تأسف که پیگیری ها برای همراه ساختن 
نظام بانکی کشور در این بخش تاکنون نتیجه مثبتی در پی نداشته است!

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

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

هم استانی هــای عــزیز
مرکز خیریه درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( بیرجند با کادر 
مجرب دندانپزشکی آماده ارائه خدمات )کشیدن ، ترمیم ، عصب کشی و پروتز(

با مرغوب ترین مواد در راستای حمایت از طرح بهداشت و سالمت مردم
با  تخفیف 50 درصد نسبت به بخش خصوصی

)ضمنا دندانپزشکان محترم را در شیفت صبح دعوت به همکاری می نماید( 
آماده عقد قرارداد با سازمان ها و ادارات ، موسسات و شرکت های تولیدی و خدماتی 

آدرس: بیرجند - دارالشفاء فاطمه زهرا )س( - خیابان مطهری- بین مطهری 6 و 8  تلفن: 32227878
درمانگاه خیریه ولی عصر )عج(: جمهوری اسالمی 19 میدان شهید سندروس   تلفن: 32227361

همه روزه صبح و عصر به جز ایام تعطیل  
  روابط عمومی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( و درمانگاه ولی  عصر)عج( بیرجند

اطالعیـه 

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

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

  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی 
برای خانواده نیازمندان ام اس شادی را 

به آنها هدیه نماید. 
منتظر یاری سبزتان هستیم

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

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  6063737000007540
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کمک آستان قدس برای ایجاد مدرسه

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس پیرامون نشست کاری خود با رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور اظهارکرد: کمبود فضاهای آموزشی استان خراسان 
جنوبی و به خصوص شهرستان بیرجند را برای رئیس سازمان نوسازی کشور اعالم کردم. حجت االسالم عبادی با بیان اینکه مشکالت کمبود فضاهای آموزشی با تولیت 
آستان قدس رضوی نیز مطرح و پیگیری شده است، عنوان کرد: از سوی این نهاد قول احداث یک مجتمع آموزشی برای پایه دبستان و متوسطه اول و دوم داده شده است.

*985 هزار قطعه ماهی زینتی در اکواریوم های 
خراسان جنوبی تولید شد.

گواهی  فاقد  مرغ  کود  تن   10 حامل  *کامیون 
قرنطینه  پست  در  دامپزشکی  حمل  بهداشتی 

دامپزشکی دیهوک به مراجع قضایی ارجاع شد.
خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  زیرپوشش  *بانوان 
خراسان جنوبی در یک سال گذشته 4 هزار و 490 

مترمربع فرش بافتند.
* 459 واحد مسکن شهری و روستایی پارسال در 

بیرجند تکمیل و به متقاضیان واگذار شد.
*تذکر کتبی دکتر افضلی به وزیر نیرو در خصوص 
عدم پیشرفت  طرح های آبرسانی شهرستان های  

سربیشه و نهبندان  
*4هزارو 581 کیلومتر از جاده های خراسان جنوبی با 
7 میلیارد و 800 میلیون تومان هزینه خط کشی شد. 

*احیای 170 رشته قنات در خراسان جنوبی

اخبار کوتاه تازه های ورزشی استان

کلنگ زنی چمن مصنوعی خیر ساز 
در روستای بسکاباد شهرستان قاین

نیمه اول فروردین ماه جاری جلسه ای در روستای 
بسکاباد تحت عنوان راهکارهای توسعه روستا در 
محل مسجد جامع روستای بسکاباد برگزارگردید.

قطبی رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان، بخشدار 
نیمبلوک و رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان در 
این جلسه شرکت کردند.در راستای توسعه ورزش 
اطراف  روستاهای  وپوشش  بسکاباد  روستای  در 
همچنین  و  محلی  وخیرین  اهالی  مشارکت  با 
حمایت بخشدار نیمبلوک مقرر شد، زمینی در ابعاد 
مصنوعی  چمن  مینی  احداث  جهت  20*35متر 
فنس  زیرسازی،  مراحل  شد  مقرر  و  گردد  واگذار 
کشی ونصب چمن مصنوعی توسط خیرین محلی 
انجام و در ادامه خرید چمن مصنوعی توسط مجمع 
خیرین ورزش یارواداره ورزش و جوانان تامین گردد. 

نت
نتر

 : ای
س

عک  مسئوالن استانی شهادت 
مدافع حرم بصیری پور
 را تبریک و تسلیت گفتند
مسئوالن استانی شهادت مدافع حرم ستوان یکم مرتضی 
بصیری پور را تسلیت گفتند. استاندار و نماینده ولی فقیه و 
نماینده مرکز استان در مجلس، همچنین مدیرکل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران و فرماندار بیرجند در پیام های 
جداگانه شهادت مدافع حرم مرتضی بصیری پور را  تبریک 
و تسلیت گفتند. در متن پیام نماینده ولی فقیه در استان 
آمده است: خبر شهادت شهید مرتضی بصیری پور فرزند 
شایسته خطه مکتبی و والیی خراسان جنوبی در دفاع از 
حرم اهل بیت )ع( موجب تأثر و از طرفی نیز موجی از 
غرور و افتخار را در دل  هایمان گذاشت. شهادت مرتضای 
عزیز به عنوان نخستین شهید مدافع حرم اهل بیت)ع( در 
استان نشان دهنده ترجیح دادن روحیه  جهاد و شهادت 
در نسل جوانان مخلص، متدین و والیی است.اینجانب 
مجدداً به عنوان خادم مردم شریف استان عروج سرافرازانه 
شهیدمرتضی بصیری پور که در دفاع از حرم اهل بیت )ع( 
و مبارزه با تروریست های تکفیری صهیونیستی جانش را 
نثار کرد به محضر حضرت بقیه ا... االعظم )ارواحناله الفداء(، 
رهبر معظم انقالب اسالمی، خانواده های معظم شهدا، 
همرزمان شهید و به ویژه خانواده و بستگان این شهید 
واالمقام تبریک و تسلیت عرض می  کنم و از خداوند 
رحمان علو درجات برای آن شهید بزرگوار و صبر و اجر 
جزیل برای خانواده ایشان مسئلت دارم. در بخشی از پیام 
استاندار نیز آمده است: عروج عاشقانه و سرافرازانه ستوانیکم 
پاسدار شهید مرتضی بصیری پور، اولین شهید مدافع حرم 
اهل بیت)ع( در استان که در دفاع از حرم اهل بیت)ع( و 
مردم ستمدیده سوریه،به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، 
به محضر مقدس حضرت بقیه ا... االعظم)عج(، رهبر 
معظم انقالب )حفظه ا...(، خانواده محترم و معظم آن 
شهید بزرگوار، تبریک و تسلیت عرض می کنم؛ از درگاه 
خداوند متعال برای  روح بلند آن شهید عزیز، علو درجات 
و ، صبر و سکینه و طول عمر بابرکت مسئلت می نمایم.

مراسم تشییع نخستین شهید 
مدافع حرم خراسان جنوبی 

امروز برگزار می شود
مراسم تشییع مرتضی بصیری پور شهید مدافع حرم 
امروز ساعت 9 صبح از هیئت ابوالفضلی بیرجند به 
سمت گلزار شهدای این شهر برگزار می شود. شهید 

بصیری پور در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به پایگاه 
هوایی تیفور سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد. در 
این حمله هوایی 6 نفر از مدافعان حرم نیز از کشور 
ایران بودند که به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.شهید 
حامد رضایی از شهر تهران، شهید اکبر زوار جنتی 
از شهر تبریز، شهید مهدی لطفی نیاسر از شهر قم، 
شهید سید عمار موسوی از شهر اهواز، شهید مهدی 
دهقان از  شهر کاشان و شهید مرتضی بصیری پور 
رژیم  هوایی  حمله  شهدای  جزو  بیرجند  شهر  از 
صهیونیستی به پایگاه هوایی تیفور سوریه هستند.

ابتکار مسووالن خراسان جنوبی در سال حمایت از کاالی ایرانی ؛ 

شورای اداری استان در میدان تولید داخلی
حسینی- صبح دیروز اولین جلسه شورای اداری 
سال 97، در واحد تولیدی کویر تایر با توجه به 
شعار سال و تحقق حمایت از تولید ملی برگزار 
شد. در ابتدای جلسه زینلی مدیر عامل شرکت 
استان  مدیران  و  استاندار  حضور  تایر،  کویر 
در این کارخانه را نشان دهنده خط گیری از 
سخنان مقام معظم رهبری دانست و افزود: این 
شرکت اکنون بزرگترین واحد صنعتی استان 
است که بیش از 27 درصد تایر سواری را به 
لحاظ وزنی و بیش از 26 درصد از تایر سواری 
را به لحاظ تعدادی در کشور تولید می کند. وی 
در  این کارخانه  انحصاری  به رکوردهای  وی 
کشور اشاره و اضافه کرد: تولید و گسترش تایر 
بدون تیوپ، ساخت پرس پخت تایر، تولید تایر 
سبز در ایران برای اولین بار در کشور از جمله 
موفقیت های کسب شده است. به گفته وی 
این کارخانه 34 برابر بخش صنعت و 400 برابر 
بخش کشاورزی ارزش افزوده به ازای مصرف 
هر متر مکعب آب تولید می کند. مدیر عامل 
شرکت کویر تایر با بیان این که بیش از 11 
درصد شاغالن استان و 24/4 درصد شاغالن 
بیرجند در این شرکت کار می کنند، ادامه داد: 
همچنین 5 درصد از درآمدهای مالیاتی استان را 

این کارخانه تامین می کند.

استانی با درصد باالی معلولیت
به دلیل سوانح جاده ای

در ادامه الهام پدید مشاور استاندار نیز به اشتغال 
معلوالن در جامعه اشاره کرد و گفت: مشکل 
عمده این قشر مناسب نبودن فضای شهری، 
کاری و اداری است. وی این موضوع را علت 
دیده نشدن معلوالن در جامعه دانست و بیان 
کرد: خیلی از معلوالن جامعه ما، تحصیل کرده و 
متخصص هستند و چه بسا در خانه ها نیز کسب 
اگر خیلی ها اند،  انداخته  راه  را   و کار خردی 

نمی توانند کیفیت کارهای خود را به حد فروش 
در بازار برسانند نیز به همین دلیل حضور نداشتن 
در جامعه است. وی که خود به دلیل تصادف در 
یکی از جاده های مواصالتی استان معلول شده 
بود ، تصریح کرد: در استانی زندگی می کنیم 
که ایجاد معلولیت به دلیل سوانح جاده ای باال 
است. از مسئوالن تقاضا دارم ضمن توجه به این 

موضوع، به معلوالن اعتماد کنند.

ما حمایت می خواهیم
ولی نه با دادن وام!

زهرا محمدی دیگر مشاور استاندار و پرورش 
دهنده شتر شیری هم در این جلسه با تاکید 
بر این که وضع اقتصادی تولید کنندگان استان 

بسیار سخت شده است، خاطرنشان کرد: این 
مشکالت به خصوص برای افرادی مانند ما که 
نوپا هستیم سخت تر شده، از طرفی شتر در 
این استان فراموش شده بود. وی با بیان این 
که با دارا بودن 29 هزار نفر شتر،  اشتغال زایی 
باالیی را توانستیم ایجاد کنیم ، ادامه داد: با این 
حال مجبور هستیم هر روزه برای رساندن شیر و 
فرآورده های لبنی دیگر شتر ؛ 80 کیلومتر را طی 
کنیم. خیلی از شترداران ما در خوی و قلعه زری، 

دسترسی به امکانات ندارند. محمدی با اشاره به 
این که پرورش شتر در این جا هنوز به شیوه 
این  باید  انجام می شود، عنوان کرد:  پرواری 
روش ها را به سمت صنعتی شدن سوق دهیم، 
از مسئوالن تقاضا دارم در این زمینه تا جایی 
که قانون نمی شکند، آن را به نفع تولید کننده 
و دامدار خم کنند. همچنین مجوز الزم برای 
فروش شیر شتر به خارج از استان داده شود. 
وی تصریح کرد: ما حمایت می خواهیم ولی نه 
با دادن وام، بلکه خرید تضمینی داشته باشید و 
در قبال این خرید دامدار پول نقد دریافت کند. 
این پرورش دهنده شتر شیری با بیان این که 
در اروپا هر کیلو شیر به عنوان کاالیی لوکس ، 
20 دالر فروخته می شود، خاطرنشان کرد: در 
این جا هر کیلو از دامدار در روستا فقط 15 هزار 

تومان خریداری می شود!

معدن پرورده چهار، طبس را به قطب 
انرژی در کشور تبدیل می کند

کرد:  بیان  هم  طبس  فرماندار  مقدم  طالیی 
اگر در داخل  برخی کاالها در سایر بخش ها 
قابل  نفع  و  اشتغال  گیرند  قرار  حمایت  مورد 
قبولی خواهند داشت که از جمله این کاالها 
خدمات گردشگری است. وی با اشاره به این 
که گردشگری تنها کاالیی است که به دنبال 
واردات آن هستیم ، یادآور شد: خوشبختانه با 

حمایت استاندار در نوروز سال 97 تحولی در 
حوزه گردشگری شهرستان طبش ایجاد شد و 
بالغ بر 2 میلیون نفر از اماکن تاریخی، مذهبی 
و گردشگری و طبیعی طبس بازدید کردند. به 
گفته وی نوروز امسال، مدت حضور مسافران 
افزایش  طبس  در  دو شب  حدود  به  نوروزی 
یافت و بازار و اقتصاد طبس در ابتدای نوروز 
امسال بسیار  راضی کننده بود.فرماندار طبس 
با تاکید بر اینکه شهرستان طبس ظرفیت هایی 

دارد که می تواند کمک کار استان باشد، بیان 
که  بزرگ  های  طرح  در  داریم  آمادگی  کرد: 
در شهرستان در حال پیگیری است همکاری 
یادآور شد: معدن پرورده  کنیم. طالیی مقدم 
چهار، طبس را به قطب انرژی در کشور تبدیل 
از  می کند و بحث فرآوری مواد معدنی یکی 
ظرفیت های استان و شهرستان طبس است. 
وی به پروژه کک سازی شهرستان طبس اشاره 
کرد و گفت: پیمانکار چینی وارد شهرستان شده 
است و امیدواریم در همین ابتدای سال شاهد راه 
اندازی آن باشیم. وی رسیدن به استخراج پی 
وی سی از کک را تحولی در استان دانست و 
افزود: می توان از آن در صنایع مختلف استفاده 

کرد و اشتغال ایجاد کند.

هشدار استاندار به مدیران
برای استفاده از کاالی داخلی

مروج الشریعه استاندار نیز در این جلسه، با تاکید 
بر این که دستگاه های اجرایی حق خرید هیچ 
گونه کاالی غیر ایرانی که مشابه خارجی آن در 
داخل کشور است را ندارند، تصریح کرد: این 
 هشداری است برای تمام مدیران دستگاه های
های  دستگاه  مدیران  از  همچنین  و  اجرایی 
بازرسی و دیوان محاسبات تقاضا دارم هر چه 
سریع تر واحد ویژه برای رسیدگی به پرونده های 
قاچاق کاال را تشکیل دهند. وی افزود: اقتصاد 

و دارایی باید به ذیحسابان ابالغ کنند که تحت 
هیچ شرایطی غیر از این را نپذیرند. استاندار با 
بیان این که برای ایجاد فرهنگ در بین مردم 
باید از خودمان شروع کنیم، اضافه کرد: این کار 
نیاز به اصالح قوانین دارد و فرصتی است برای 
استاندارد  و  کیفیت  که  داخلی  تولیدکنندگان 
الشریعه  مروج  دهند.  ارتقا  را  خود  کاالهای 
خطاب به تولید کنندگان عنوان کرد: نباید بازار 
مصرف داخل هدف باشد و بهترین بازارهای دنیا 

را برای صادرات مدنظر قرار بگیرید. وی با اشاره 
به این که باید مشوق های الزم برای فرهنگ 
سازی استفاده از کاالی داخلی توسط نمایندگان 
در مجلس دنبال شود، بیان کرد: جای سوال 
است که ورود رسمی کاالی چینی به کشور با 

چه منطقی انجام می شود.

انتقاد شدید استاندار 
از مبلمان شهری/ کو مهندسان؟!

استاندار در ادامه با تاکید بر این که تک تک 
دستگاه های اجرایی در رونق تولید و اشتغال 
مسئول و مکلف اند، ادامه داد: هر فرمانداری 
باید  شود  می  دعوت  اشتغال  کارگروه  در  که 
تمام مسائل و مشکالت را بیان کند تا حل شود 
و چیزی ناگفته و حل نشده باقی نماند.مروج 
الشریعه با انتقاد شدید از مبلمان شهری، عنوان 
باید  نوعی است که  به  پروژه ها  برخی  کرد: 
پرسید : “مهندسان کجا هستند؟ شورای شهر 
کی بود؟ شهردار آن زمان چه کسی بود؟” جای 
تاسف دارد که دو دانشگاه بزرگ دولتی داریم 
ولی اتفاقاتی در حوزه عمران بیافتد که آبروی 
مهندسان را ببرد!وی افزود: متاسف هستیم که 
برای اجرای یک پروژه راهسازی مرتب پیمانکار 

را خلع ید کنیم!
گردشگری  مسائل  کوچکترین  از 

استان کوتاه نخواهیم آمد

که  این  به  اشاره  با  همچنین  استاندار 
گردشگر  جذب  در  امسال  ها  شهرستان 
خوب  بخش،  شادی  فضاهای  ایجاد  و 
درخشیدند، یادآور شد: تحت هیچ شرایطی از 
استان کوتاه  کوچکترین مسائل گردشگری 
نخواهیم آمد و با تمام وجود این صنعت را 
حمایت می کنیم. مروج الشریعه تصریح کرد: 
امسال سرمایه گذار را باید طور دیگری دید، 
به این امید که با تکریم آن ها در حوزه های 
اقتصادی جایگاه ویژه ای دارند. به گفته وی 
برای توسعه گردشگری نیازمند هماهنگی و 
همراهی یک مجمع عالی ، هستیم بر همین 
اساس، کمیته مشورتی و هماهنگی مسائل 
حقوقی استان را به ریاست حسینی مشاور و 
اقتصادي  امور  معاونت هماهنگی  سرپرست 

وتوسعه منابع استاندار برگزار خواهیم کرد.

اعالم همکاری رئیس نمایشگاه های 
بین المللی اتحادیه اروپا با استان

استاندار به حضور درخشان استان در نمایشگاه 
گفت:  و  کرد  اشاره  مشهد  در  ایران  نوروزگاه 
موسیقی سنتی خراسان جنوبی فضایی با طراوت 
و با نشاطی را در نمایشگاه ایجاد کرده بود.مروج 
الشریعه از اعالم همکاری رئیس نمایشگاه های 
بین المللی اتحادیه اروپا مستقر در ایتالیا برای 
کار مشترک با خراسان جنوبی خبر داد و افزود: 
قرار است این همکاری با تکیه بر محصوالت 
ارائه شده در نمایشگاه نوروزگاه ایران و با دعوت 

از مسوالن این استان انجام گیرد.
با مطالبه  چارت سازمانی دستگاه ها 
گری حق جوانان و بانوان تکمیل شود

وی همچنین از برگزاری کنفرانس ملی کشور 
همت  به  ایران  ژئوپولیتیک  انجمن  طرف  از 
دانشگاه بیرجند در هفته آینده خبر داد و بیان 
کرد: تا کنون 127 نفر از بهترین مقامات علمی 
اند. داده  ارائه  دبیرخانه  به  را  خود  آثار  کشور 
استاندار در ادامه به برخی مدیران دستگاه های 
اجرایی که معاونت های خود را خالی نگه داشته 
اند، اشاره کرد و افزود: برخی به بهانه نداشتن 
همتا این کار را کرده اند، برخی هم عده ای 
را در سطح کارشناسی نگه داشته اند که هیچ 
کدوم این ها قابل قبول نیست، ابتدا دوستانه 
عرض می کنم و پس از آن تذکرات شروع 
نیز  استانداری  انتصابات  کمیته  شد.  خواهد 
دستگاه ها را رصد کنند تا چارت سازمانی خود 
را با مطالبه گری حق جوانان و بانوان تکمیل 
کنند. مروج الشریعه در پایان، شهرداری و سایر 
ارگان ها را مکلف به حل مبتدی ترین مسائل 

مربوطط به تردد معلوالن کرد.

رضایی-روز گذشته مدیر کل ثبت احوال استان 
در نشستی با اصحاب رسانه به بیان عملکرد 
این نهاد پرداخت.مدیر کل ثبت احوال استان 
بیان کرد:در سال 96 تعداد529 هزار944 نفر 
مراجعه به شعبه های ثبت احوال استان داشته 
اند که با تالش کارمندان این مجموعه کمترین 
نارضایتی را داشته ایم.مجتبی فاطمی ادامه داد: 
رتبه ی عملکرد ثبت  در سال های 91-96 
احوال 30 بوده است ،که با تکیه بر نیرو های 
،به  استان،  سراسر  در  مجموعه  این   جوان  

رتبه 1 کشور تبدیل شده است.

200 هزار نفر کارت ملی 
هوشمند نگرفته اند

وی با بیان اینکه تالش های زیادی در زمینه 
صدور و تحویل کارت ملی هوشمند انجام شده 
است ،افزود: در سال گذشته تعهد 199 هزار مورد 
کارت ملی هوشمند را داشته ایم که با اقداماتی 
که صورت گرفته است ، 48 هزار مورد صادر 
شده است ،همچنین در ایستگا ه هایی که به 
منظور سهولت در صدور و تحویل کارت ملی 
در مناطق روستایی ایجاد شده است ،12 هزار 
لحاظ  از  که  ایم  داشته  درخواست  فقره   500

خدمت رسانی در این زمینه  رتبه ی 2 کشور 
را کسب کرده است.مدیر کل ثبت احوال استان 
بیان کرد: در صدور و تحویل کارت ملی هوشمند 
پوشش 71 درصدی داشته ایم که از 574 هزار 
 200، هوشمند  ملی  کارت  شرایط   واجد  نفر 
هزار نفر باقی مانده اند که کارت ملی هوشمند 
تحویل نگرفته اند،همچنین با هماهنگی هایی 
صورت  استان  در  فرمانداری  چندین  با  که 
گرفته است ،نسبت به هوشمند سازی کارت 
ملی عشایر هم اقداماتی صورت خواهد گرفت.
فاطمی افزود:کسانی که پیش ثبت نام کارت 

ملی هوشمند انجام نداده اند تا تیر ماه فرصت 
دارند تا نسبت به این امر اقدام کنند و امیدواریم 
ملی  کارت  پوشش  جشن  مردم  همکاری  با 
هوشمند را برای اولین بار در کشور،برگزار کنیم.

افزایش 3 درصدی فوت
نسبت به سال 95

فاطمی در مورد فراوانی اسم پسر در سال 96 
اول  رتبه  نفر  با 434  ابوالفضل  بیان کرد:اسم 
،امیر علی با 393 نفر رتبه دوم ،امیر حسین با 
290 نفر رتبه سوم،علی با 256 نفر رتبه چهارم 
و محمد با 253 رتبه پنجم بیش ترین فراوانی را 

داشته است همچنین در اسم دختران فاطمه با 
547 نفر،رتبه اول ،فاطمه زهرا با 471 نفر رتبه 
دوم،زینب با 314 نفر رتبه سوم ونازنین زهرابا 
243 نفر رتبه ی چهارم بیش ترین فراوانی را 
برای دختران  انتخاب شده  بین اسم های  در 
داشته است.مدیر کل ثبت احوال استان ادامه 
داد:در سال 96 تولد فرزندان پسر 9 هزار 283 
فقره و دختر 8 هزار 602 فقره بوده است و 389 
هزار واقعه فوت که 3 درصد نسبت به سال 95 
افزایش داشته است و  می توان گفت به ازای هر 

1000 نفر 5 واقعه فوت ثبت شده است.

مدیر کل ثبت احوال استان بیان کرد: پوشش 71 درصدی ثبت احوال در صدور کارت ملی هوشمند

معادن کوچک خراسان جنوبی 
توسعه می یابد

اجرای تفاهم نامه ملی فعال سازی و توسعه معادن 
کوچک کشور از استان آغاز شد. نماینده شرکت مادر 
تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی )میدکو( در 
بیرجند گفت: با توجه به ظرفیت معدنی خراسان جنوبی 
اجرای این تفاهم نامه را از خراسان جنوبی آغاز کردیم 
تا شاهد تحول جدی در بخش معادن این استان باشیم.
یزدانی افزود: ارتقای ایمنی به ویژه در معادن زیرزمینی، 
تضمین بازار محصوالت استخراجی از معادن کوچک، 
صدور ضمانت نامه، نوسازی ماشین آالت و تامین 
تسهیالت مناسب از مهم ترین اهداف تفاهم نامه 
فعال سازی و توسعه معادن کوچک است.وی به معدن 
کاران استان اطمینان خاطر داد که با اجرای این تفاهم 
نامه دیگر مشکلی در حوزه تضمین بازار محصوالت 
شان نخواهد داشت و ماشین آالتشان ایمنی و نوسازی 
خواهد شد.وی همچنین از خراسان جنوبی به عنوان 
استان برتر و مطرح در حوزه برخی ذخایر مواد معدنی 
یاد کرد و گفت: به لحاظ دارا بودن مواد معدنی همچون 
سنگ های تزئینی، بنتونیت، زغال سنگ و طال و مس 
جزو استان های برتر کشور است.شهرکی نیز گفت: 
به جز معدن ذغال سنگ سایر معادن استان جزو 
معادن کوچک به شمار می آیند و قرار است در قالب 
تفاهم نامه فعال سازی و توسعه معادن کوچک از این 
معادن حمایت شود.شهرکی نبود صنایع فرآوری مواد 
معدنی و تسهیالت یارانه دار و ماشین آالت فرسوده 
را از جمله مشکالت بخش معدن استان برشمرد.

رسالت هنرمندان متعهد
 در انتقال ارزش های انقالب 

بسیار سنگین است
اولین  در  استان  وسیمای  صدا  کل  سربازی-مدیر 
و  فردوس  شهرستان  هنرمند  شهدای  یادواره 
گرامیداشت سالروز شهادت شهید سید مرتضی آوینی، 
وظیفه هنرمندان جبهه انقالب اسالمی برای انتقال 
ارزش های انقالب وحماسه های شهداء به جامعه 
را بسیار سنگین دانست و افزود: وظیفه شما انتقال 
پیام شهداء به جامعه و نسل نو در قالب آثار هنری و 
جذاب است. مدیر کل صدا و سیمای استان با اشاره 
به آثار فاخر سینمایی مانند: به وقت شام و التاری از 
تمام هنرمندان این عرصه خواست برای ارتقاء معارف 
انقالب اسالمی در سینمای ایران تالش کنند.  وی 
با  برای همکاری  استان  آمادگی صدا و سیمای  از 
هنرمندان برای تولید برنامه های مشترک  خبر داد 
و تاکید کرد: این ظرفیت در شهرستان فردوس نیز 
کل  مدیر  هستیم.   همکاری  آماده  که  دارد  وجود 
را  نیز شهداء  استان  اسالمی  تبلیغات  حوزه هنری 
گنجینه های انقالب اسالمی دانست که با گذشت 
سالها از پایان جنگ هنوز رشادتها و حماسه های 
این عزیزان به جامعه معرفی نشده است. کریمیان 
با  خاطرنشان کرد: این وظیفه هنرمندان است که 
توجه به نیاز جامعه این گنجینه ها را در قالب هنر 
استخراج و به جامعه عرضه کنند.  وی همچنین 
ازآغاز طرح آمایش هنری استان در سالجاری خبر داد. 
در این مراسم از والدین 6 شهید هنرمند شهرستان 
فردوس با اهدای لوح سپاس تجلیل و پرچم متبرک 
بارگاه حضرت زینب کبری توسط پدران شهداء به 
علیرضا آینه دار فرزند شهید محمد حسین آینه دار 
و مدیر کل صدا و سیمای استان به عنوان پرچم 
انقالب اسالمی اهداء گردید.  دار هنرمندان متعهد 

پیگیری امور دستفروشان در 
دستور کار شهرداری قرار می گیرد

شهردار بیرجند گفت: در ارتباط با اجرائیات متمرکز و 
تحت عنوان اداره اجرائیات عمل می کنیم.محمدعلی 
جاوید در اولین جلسه مقابله با معضالت شهری با 
افزود: نظم و  بنر  و  تابلو  محوریت سدمعبر، نصب 
انتظامات شهری باید در این حوزه صورت گیرد و 
این اداره نیاز به تجهیزات و امکانات متناسب دارد.

وی با اشاره به اینکه نباید به دید سدمعبر به اداره 
اجرائیات نگاه کنیم اظهار کرد: این اداره زیرمجموعه 
خدمات شهری و نیاز به همکاری کلیه حوزه های 
مرتبط دارد.شهردار بیرجند عنوان کرد: پیگیری امور 
مربوط به دستفروشان و تهیه آماری از وضعیت آنها از 
جمله اموری است که باید در اداره اجرائیات پیگیری 
شود.وی در ادامه به بررسی باندهای کندروی خیابان 
جمهوری و پیاده روهای خیابان عدل اشاره کرد و 
افزود: مکان های مشخصی جهت وانت های دوره 
گرد درنظر گرفته شود و بررسی تابلوهای تبلیغاتی 
مغازه ها در دستور بررسی قرار گیرد.جاوید با اشاره 
به ممنوعیت نصب هرگونه بنر خارج از فضاهایی که 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی مجوز می دهد 
یادآور شد: انتظار می رود کمیسیون ماده 55 با جدیت 

بیشتری به فعالیت بپردازد.

رشد65 درصدی صادرات از 
پایانه مرزی ماهیرود در سال 96

پیشه ور- معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی، طی سال گذشته 
26هزارو 134 دستگاه کامیون از پایانه مرزی ماهیرود 
خارج شدند. گرجی،افزود: پایانه مرزی )میل 78( تنها 
معبر رسمی فعال در خراسان جنوبی است که در فاصله 
200 کیلومتری مرکز استان خراسان جنوبی و   130 
( واقع شده  فراه)افغانستان  استان  کیلومتری مرکز 
است.وی، تردد در پایانه  مرزی ماهیرود طی سال 
95 را 15 هزار و 346 سفر کامیون صادرات و در 
سال گذشته، 25 هزار و 426 سفر کامیون صادرات و 
میزان ترانزیت را 708 سفر کامیون بیان نمود.معاون 
حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خراسان جنوبی، یادآور شد: میزان افزایش تردد در 
بحث صادرات 65  در  به سال95  نسبت  سال 96 
درصد افزایش داشته است، که عمده ترین کاالهای 
صادراتی از پایانه مرزی ترکیبات نفتی بوده است.

عکس:اکبری

ورودی مهرشهر باید تعیین تکلیف شود
شورای  جلسه  گذشته  روز  ظهر   - قوسی 
با  بیرجند  شهرستان  مرکزی  بخش 
برگزار  روستایی  های  راه  حوزه  موضوع 
بخش  شورای  عضو  دستگردی،  شد. 
اینکه  بیان  با  بیرجند  شهرستان  مرکزی 
منطقه  با  ارتباط  در  جلسه  موضوع  اولین 
مجموعه  منطقه  این  گفت:  است،  شیخان 
کیلومتر   5 حدود  که  روستاست   16 از  ای 
ای  جاده  آسفالت  با  و  دارد  استراتژیک  راه 
خواهند  برخوردار  پایدار  زیرساخت  نعمت  از 
شد. وی ادامه داد: معظلی به وجود آمده که 
طبق دستورالعمل ها، روستاهای باالی 20 
خانوار از راه روستایی بهره مند می شوند و 
این به معنای مرگ تدریجی روستاهای زیر 

20 خانوار است. 
روشنایی  تامین  را  دوم  موضوع  دستگردی 
بیان  بیرجند  شهر  اطراف  های  کمربندی 
کرد و ادامه داد: بعضی از قسمت های پلیس 
راه تا حاجی آباد و کمربندی پیامبر اعظم از 
لحاظ روشنایی و زیرگذر مشکل دارند. وی 

با اشاره به روستایی بودن و همراه داشتن بار 
و مال، افزود: پل های هوایی کارآیی ندارند 
و برای برطرف کردن نیاز جامعه روستایی، 

باید زیرگذر احداث شود.

مشکالت اعتباری پل شوشود
شهرستان  مرکزی  بخش  شورای  عضو 
تردد  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  بیرجند 
انجام می گیرد،  از جاده شوشود  زیادی که 
پل شوشود نیمه کاره مانده است. همچنین 
است.  روستایی  محور شوشود  تیپ  و  بافت 
وی ادامه داد: امکانات روستای پیگدار صفر 

است و نیازمند جاده آسفالت هستند.
مسیر  بهبود  برای  کرد:  تصریح  دستگردی 
پویش  شرکت  نام  به  مشکلی  میرک،  دره 
وجود دارد و مانع کار اداره راهداری شده اند. 
وی اضافه کرد: آن منطقه می تواند تبدیل 
به دهکده ای توریستی و تفریحی شود ولی 
آرام آرام همانند شوکت آباد، منطقه بند دره 

را از دست خواهیم داد.

راهداری  اداره  رییس  رضایی،  ادامه  در 
روستای  گفت:  شهرستان  نقل  و  حمل  و 
شیخان در دستور کار راه و شهرسازی است 
و مسیریابی آن انجام گرفته است و راهداری 

می تواند گذربازکنی را انجام دهد منوط بر 
اینکه نقشه برداری و طرح آن توسط راه و 
ادامه  باشد. وی  اتمام رسیده  به  شهرسازی 
داد: برای بهسازی مسیر به طور متوسط هر 

تیغ  برای  گریدر  خودروی  ماه  دو  الی  یک 
زنی فرستاده می شود. رضایی بیان کرد: در 
راه،  وزارت  مصوبه  طبق  ها  روشنایی  مورد 
انجام  باید  گیر  مه  و  گیر  برف  های  گردنه 

برق  شرکت  که  هستند  مواردی  و  گیرد 
افزود:  وی  کند.  نمی  دریافت  ای  هزینه 
توسط  باید  بیرجند  غربی  کمربندی  اجرای 

شرکت برق انجام گیرد. 

به  شوشود  پل  کرد:  نشان  خاطر  رضایی 
لحاظ اعتباری به مشکل برخورده است ولی 
می  تکمیل  آینده  سال  در  طرح  این  نهایتا 
نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  گردد.رییس 
شهرستان بیرجند در مورد ورودی مهرشهر 
توضیح داد: درخواستی به فرمانداری ارسال 
محل  و  مهرشهر  ورودی  که  است  شده 
آوینی-علی آباد لوله را تعیین تکلیف کنند. 

مهرشهر  ورودی  که  درحالی  افزود:  رضایی 
ای  هزینه  با  نبوده،  راهداری  وظایف  جزو 
شده  اصالح  تومان  میلیون   150 بر  بالغ 
پیگیری  شهرداری  باید  واقع  در  ولی  است 
مهرشهر  شهری  اراضی  جزو  و  کرد  می 
باشد.  می  برق  اداره  و  شهرسازی  و  راه  و 
بنددره  مسیر  مورد  در  کرد:  تصریح  رضایی 
توانیم کاری کنیم و  نمی  پویش  با شرکت 
معلوم نیست آیا در تفاهم نامه شان راه هم 

واگذار شده است؟یا خیر؟
)Ava.news22@gmail.com(
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دست دولت در سایه و مخالفان 
روحانی در افزایش قیمت ارز

علی تاجرنیا  درخصوص سیر صعودی قیمت ارز و سکه 
در کشور گفت: مسائلی که در ارتباط با نوسانات قیمت 
ارز و سکه مطرح می شود، نشان دهنده یک نوع از هم 
گسیختگی ساختار تصمیم گیران و تصمیم سازان در 
دولت است. وی خاطرنشان کرد: هنگامی که به چندین 
ماه قبل بازمی گردیم و سخنان شخص رئیس جمهور و 
مقامات اقتصادی را مرور می کنیم خواهید دید که آنان 
درباره کنترل ارز صحبت کرده اند اما اتفاقات اخیر نشان 
دهنده عدم تسلط آنان بر این موضوع است. وی در 
پاسخ به این سوال که آیا عامالنی در بیرون از دولت در 
این نوسانات دست دارند یا خیر گفت: قطعا یک سری 
عوامل سیاسی و جریان هایی که منافع شان در عدم 
ثبات بازار اقتصادی کشور است حضور دارند، آنان در 
چنین مواقعی سعی دارند که از فضا سوء استفاده کنند. 
وی در پاسخ به سوال دیگری  که گفته می شود برخی 
از اتفاقات و باال رفتن قیمت ارز دست دولت در سایه و 
مخالفان دولت روحانی است، عنوان کرد: طبیعی است 
که چنین باشد اما معتقدم دولت باید دنبال کننده این 
مسئله باشد و اگر مواردی وجود دارد ، باید با شفافیت با 

مردم در میان بگذارد.

شورای نگهبان نباید مصادیق
 رجل سیاسی را تقلیل دهد  

نایب رئیس فراکسیون امید درباره ورود مجلس شورای 
اسالمی به تعیین شروط رجل سیاسی گفت: تصورم بر 
این است که مجلس باید قوانینی را برای شرایط رجل 
سیاسی تعیین کند. تابش  درباره شروط ابالغی جدید از 
سوی شورای نگهبان در خصوص رجل سیاسی و ورود 
مجلس برای تعیین این شرایط، گفت: نمی دانم تعیین 
مصادق رجل سیاسی از وظایف مجلس تعریف می شود 
یا شورای نگهبان،  این خود محل بحث است و شاید 
الزم باشد مجلس قانونی در این باره تعیین کند. این 
نماینده مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: شورای 
نگهبان می تواند دیدگاه های خود را بیان کند اما رد و یا 

تائید افراد باید بر اساس قانون صورت بگیرد.

نوبخت: ما  درگیرجنگ اقتصادی هستیم

ارز،  بازار  وضعیت  به  اشاره  با  نوبخت  محمدباقر 
خطاب به رسانه ها اظهار کرد: من از شما رسانه 
ها خواهش می کنم به عنوان افراد مطلع، به مردم 
بگویید درست است که بازار ارز بازار موثری است، اما 
به نا به  سامانی کل اقتصاد ارتباط ندهیم. وی افزود: 
البته به این معنا نیست که وضع اقتصاد خوب است و 
مردم در رفاه هستند، اما باید ببینیم که مسیر اقتصاد 
رو به بهبود است. آنچه در بازار ارز اتفاق افتاد، قابل 
دفاع نیست.  ما درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم 
و دشمنان دنبال این هستند که اقتصادمان را دچار 
مشکل کنند. ما باید واقعیت ها را بگوییم، اما مسایلی 

که گفته می شود، غیر از این است. 

محسن رضایی: حل مساله 
ارز بسیار آسان  است

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در توئیترش نوشت: نباید عده ای از گران شدن دالر 
خوشحال شوند. فشار بر زندگی مردم قابل قبول نیست. 
حل مساله ارز از بسیاری مشکالت دیگر آسان تر است و 

فهم و شجاعت می خواهد.

صالحی: در پیشران هسته ای
 خیلی جلو هستیم

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره 
به رونمایی از سامانه سنجش فرآیندی اظهار کرد: این 
سامانه در رابطه با شبیه سازی یک رآکتور مورد استفاده 
در پیشران هسته ای مورد استفاده است. ما در محاسبات 
مربوط به این رآکتورها خیلی جلو رفتیم و امروز دقیقا 
می دانیم چه می خواهیم. معاون رئیس جمهور گفت: 
شش کشور در دنیا دارای پیشران هسته ای هستند اما 
ما االن قصدی برای ورود به این مساله نداریم. صالحی 
ادامه داد: ما در نطنز خیلی سریع می توانیم کار را پیش 

ببریم و اورانیوم غنی شده تولید کنیم . 

 وعده سرلشکر جعفری:
شاهد مرحله جدیدی از توسعه

 انقالب اسالمی خواهیم بود

سرلشکر جعفری با بیان اینکه حرکت در مسیر حق و 
باور اصول قرآنی و اسالمی بدون شک نصرت الهی 
را در پی خواهد داشت، گفت: در سال گذشته به رغم 
شدت گرفتن هجمه و فشارهای دشمنان علیه جبهه 
انقالب اسالمی، دستاوردها و نتایج ارزشمند و تعیین 
کننده ای را در عرصه های مختلف به دست آوردیم 
و به فضل الهی در چهل سالگی انقالب، با عبور از 
این مقطع حساس، شاهد مرحله جدیدی از پیشرفت و 

توسعه انقالب اسالمی خواهیم بود.

مقتدی صدر: آماده ام بین ایران 
و عربستان میانجی گری کنم

مقتدی صدر رهبر جریان صدر گفت: ما آماده میانجی 
گری برای حل و فصل برخی مسائل میان ایران و 
عربستان هستیم. شبکه »رووداو« هم با انتشار پستی 

در توئیتر از این اعالم آمادگی صدر خبر داد.

عراقچی: برجام برای دولت آمریکا 
نیست که هر تصمیمی بخواهد بگیرد

معاون سیاسی وزیر خارجه گفت: برجام یک توافق 
قوی  طرف های  از  یکی  روسیه  که  بود  مهمی 
است  متعلق  ایران  به  برجام  که  بود همانقدر  آن 
و به روسیه و به بقیه اعضای 1+5 متعلق است. 
برجام برای دولت آمریکا نیست که هر تصمیمی 
بخواهد بگیرد. در موضوع برنامه هسته ای ایران، 
ابتدا بوده و  از  روسیه یک شریک بسیار مطمئن 
از برنامه های هسته ای  هنوز هم هست. بسیاری 
ما در مشارکت و همکاری با دولت روسیه پیش 
روسیه  که  بود  مهمی  توافق  یک  برجام  می رود. 
بود. وی خاطرنشان  آن  از طرف های قوی  یکی 
کرد: همانقدر که برجام به ایران متعلق است، به 

روسیه و به بقیه اعضای 1+5 متعلق است.

سیف:  امارات و عربستان نیز
در نوسانات بی تقصیرنیستند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: دشمنان ما هم بیکار 
تالش  بین المللی  آفرینی  التهاب  با  و  اند   ننشسته 
می کنند اقتصاد ما را دچار التهاب و عدم تعادل کنند. 
در واقع التهابات بین المللی و برخی محدودیت ها در 
این شرایط بی تاثیر نیست وگرنه ما منابع ارزی کافی 
داریم اما بزرگترین عاملی که اجازه نداد پیش بینی ما 
در دو ماهه آخر سال گذشته محقق شود، تشدید این 
التهابات بود. رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: یکی 
از مشکالت ما این است که مسافران مسئله اسکناس 
را  بین المللی  از کارت های  استفاده  امکان  دارند و 
ندارند. بنابراین اسکناس الزم برای سفرهای آنها باید 

تامین شود.

رئیس سابق سیا: ایران در چهار
 پایتخت عربی قدرت زیادی دارد

»هیدن« با بیان اینکه ایرانی ها در چهار پایتخت عربی 
یعنی بیروت، دمشق، بغداد و صنعا نفوذ و قدرت زیادی 
دارند، مدعی شد: » این واقعیت ترسناک است. به هر 
دلیلی که سعودی ها به سمت یمن حرکت کرده باشند، 
چه خوب و چه بد، نفوذ ایرانی ها در آنجا بسیار کمتر از 
چیزی است که سعودی ها وانمود می کنند.«وی افزود: 
»من مشکل ایران-آمریکا را در سه سبد تقسیم بندی 
می کنم؛ اول توافق هسته ای، دوم اتفاقاتی که بعد از 
گذشت دوره 1۰-15 ساله توافق هسته ای در آینده رخ 

خواهد داد و سوم همه مسائل دیگر«.

حمله حقیرانه ترامپ علیه ایران ریاکارانه است

توئیتر  در  خارجه  امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
ایران،  علیه  ترامپ  حقیرانه  حمله  نوشت:  خود 
سوی  از  شیمیایی  سالح  از  استفاده  همواره  که 
استفاده  قربانی  خود  و  کرده  محکوم  را  هرکس 
این تسلیحات توسط صداِم مورد حمایت آمریکا 
خردانه،  بی  تجاوزگری های  تکرار  به  او  تهدید  است.  ریاکارانه  بوده، 

نشانه ای از سیاست آمریکا برای کمک به افراط گرایان است.

 فرمایش های رهبری هشداری به مسئوالن
 درباره حریم خصوصی افراد بود 

علیرضا رحیمی درباره بیانات رهبر انقالب مبنی بر اینکه »تعرض به امنیت و 
حریم مردم در پیام رسان های داخلی حرام شرعی است«، گفت: حریم خصوصی 
افراد هم به لحاظ اخالقی و انسانی و هم به لحاظ شرعی و قانونی واجب 
االحترام است و تحت هر شرایطی نباید مورد تعرض توسط هیچ شخص حقیقی 
یا حقوقی قرار بگیرد. سخنان اخیر مقام معظم رهبری هشداری به مسئوالن 
است که نباید به بهانه مسائل امنیتی حریم خصوصی افراد را نقض کنند.

انتقاد تند الریجانی از دولت: این چه وضعی است؟

علی الریجانی  رئیس مجلس زمانی که پورابراهیمی 
تریبون  پشت  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
قرار گرفت و از سخنان ترکان مشاور رئیس جمهور 
انتقاد می کرد، در تأیید سخنان پورابراهیمی خطاب 
مشاور  که  است  وضعی  چه  این  گفت:  سیف  به 
رئیس جمهور می آید می گوید قیمت دالر باید باالتر برود بعد رئیس دولت 
می گوید این سیاست دولت نیست، کنترل کنید. یک صدا از دولت شنیده شود.

در رأس مسائل اقتصادی کشور
 مدیران ناالیقی قرار گرفته اند

حشمت ا... فالحت پیشه گفت: روی سخنم درباره نوسانات موجود در این بازار، با 
آقای رئیس جمهور است، زیرا معتقدم که مشکالت اقتصادی، تیم اقتصادی دولت 
را لِه کرده و کار به خودِ آقای رئیس جمهور رسیده است. در رأس مسائل اقتصادی 
کشور، مدیران ناالیقی قرار گرفته اند. دولت می خواست گرانی  را به دوش مردم 
بگذارد، اما مجلس اجازه نداد، حتی اگر سیاست تثبیتی دولت جواب بدهد، همان 

گرانی را به دوش مردم گذاشته و قانون مجلس را دور زده اند.

هر دولتی روی کار آمد دستش را در جیب مردم کرد

سید محمد غرضی ضمن انتقاد از افزایش قیمت دالر 
عنوان کرد: هر دولتی که در ایران روی کار آمده است، 
از منابع جیب مردم درآمد کسب کرده و دست خود را 
در جیب مردم به ویژه فقرا کرده است که از همین 
جهت مردم روز به روز فقیرتر شده و تضاد طبقاتی نیز 
بیشتر شده است. اگر امروز می بینیم که هیچ دولتی تثبیت نمی شود به خاطر 

این است که این دولت ها به جیب و اموال مردم طمع می کنند.

پیشنهاد استعفا به روحانی از تریبون مجلس

رمضانعلی سبحانی فر نماینده سبزوار و جغتای در پایان جلسه مجلس در 
تذکری به رئیس جمهور، گفت: اگر گوش شنوا دارید، صدای اعتراض مردم 
را از زبان نمایندگان شان شنیدید. وزیر رفاه و رئیس بانک مرکزی، قصد 
 رها کردن میزشان را ندارند. اگر به خاطر رکود بازار از مردم عذرخواهی 
نمی کنید، الاقل تیم اقتصادی تان را بازسازی کنید. وا... هرکجای دنیا بود 
رئیس جمهور باید استعفا می داد؛ استعفا که نمی دهید؛ الاقل وزیر اقتصاد و 

رئیس بانک مرکزی را برکنار کنید!

حسام الدین آشنا در یادداشتی با اشاره 
به تصمیم دوشنبه شب دولت در مورد 
نرخ ارز نوشت: روحانی یک تنش ارزی 
کوتاه مدت را تبدیل به یک فرصت 

راهبردی برای اصالح ساختاری بازار 
ارزی کشور کرد.رئیس جمهور با ارائه 
تحلیلی همه جانبه از واقعیات اقتصادی، 
عوامل و بازیگران مؤثر در تنش ارزی 

اخیر و نقد تجربیات سه دهه گذشته 
مشابه  شرایط  با  مواجهه  در  کشور 
اقتصادی،  مشاوران  و  مسئوالن  از 
اجتماعی  امنیتی،  سیاسی،  بانکی، 

اطالعاتی و ارتباطی درخواست کرد 
پیشنهادی  مالحظات و راهکارهای 
خود را با صراحت و دقت بیان کنند.

و  سیاستی  بسته  اول  معاون  ابتدا   

حاصل  که  را  پیشنهادی  اجرایی 
جمع بندی دیدگاه ها و تقسیم مسئولیت 
دستگاه های ذیربط بود به تفصیل ارائه 
کرد و سپس حاضران به بیان تبعات 
احتمالی این راهکارها و واکنش های 
پرداختند. بازیگران  و  بازار  محتمل 

با نهایی شدن تصمیمات،  پایان  در 
رئوس  یافت  مأموریت  اول  معاون 
مصوبات را در اسرع وقت به اطالع 
عموم برساند و روزانه پایش شرایط 
بازار را تا رسیدن به ثبات ادامه دهد.

دولت و ملت از این مرحله هم با اعتماد 
کرد.  خواهند  عبور  اقتدار  با  متقابل 
دولت گفت وگو با فعاالن اقتصادی، 
خواهد  ادامه  را  سیاسی  و  اجتماعی 
شنید  خواهد  را  خیابان  صدای  داد، 
و بیشتر با مردم سخن خواهد گفت.

عطریانفر اعضاي شوراي شهر را به 
پرهیز از اختالفات و دوري از سهم 
حزبي  و  فراکسیوني  هاي  خواهي 
اصالح  گوید:  مي  و  کرد  دعوت 
طلبان بعضاً نشان داده اند هر وقت 
قدرت را در ساختارهاي دموکراتیک 
به دست مي گیرند، نمي توانند به 
طور دموکراتیک عمل کنند و کار به 
دعواهاي سیاسي و جناحي مي کشد.

نمونه مشخص آن در شوراي شهر 
اول و مجلس ششم رخ داد. انتخابات 
شوراي شهر اول در سال 77 از سوي 
دولت اصالحات برگزار شد، اما این 
شورا به دلیل کشمکش هاي سیاسي 
در آن منحل شد، آن هم در حالي که 
کارکرد این نهاد دموکراتیک قاعدتًا 
چندان ربط مستقیمي به بازي هاي 

سیاسي و جناحي ندارد و شوراها باید 
به امور عمراني و شهرداري بپردازند.

هاي  رسانه  تعبیر  به  انحالل  این 
خودکشي  بزرگترین  طلب  اصالح 

سیاسي در ایران لقب گرفت که در 
بنابراین  داد،  رخ  اصالحات  دولت 
اولین تجربه شوراي شهر پایتخت 
سیاست  از  شد  مصداقي  و  نمونه 

چنددستگي  و  اختالفات  و  زدگي 
هایي که به هیچ وجه مؤید توسعه 
سیاسي نبود. مجلس ششم هم که 
اصالح  حضور  از  دیگري  تجربه 

طلبان در نهادي دموکراسي بود، به 
بازي  سیاست  و  جنجال  درگیري، 
گذشت و حتي این مجلس هم تا 

پاي انحالل پیش رفت.

تجربه ما را تکرار نکنید و فاتحه اصالحات را نخوانید! دولت صدای خیابان را خواهد شنید
هشدار عطریانفر به شورای شهر: حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور:

پیتزا ، اسنک ، سیب زمینی 
برگر ، ساندویچ

8 صبح تا 12 شب
 پیتزا 5000 تومان

خیابان شهدا ، بین شهدا 2 و 4

09152658519 - 09157411244 - 32220441   غالمی

  پیتــزا و ســاندویچ دالیــا

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
تاریخ انتشار: 1397/01/22

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی مرزنشینان زیرکوه قائنات به 
شماره ثبت 24 و شناسه ملی 10862027984 راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 
97/02/23 در محل حسینیه سید الشهدا )علیه السالم( شهر حاجی آباد به آدرس: بلوار 
پیروزی - نبش خیابان ایثار تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضا دعوت می شود با در دست 
داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید و 
یا وکیل/ نماینده خود را کتبا معرفی نمایید. ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 
19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر 
شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست 
به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1397/02/19 در محل نمایندگی تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی شهرستان زیرکوه حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع 

را دریافت دارند. 
داوطلبان تصدی سمت های هیئت مدیره و بازرسی موظفند حداکثر ظرف یک هفته پس 
از انتشار آگهی دعوت، فرم داوطلبی را تکمیل و به نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

شهرستان زیرکوه به آدرس بلوار امام رضا )علیه السالم( کوچه آذر، پالک 6 تحویل نمایند.
دستور جلسه:

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای سه سال شمسی- انتخاب بازرس/ 
بازرسان اصلی  و علی البدل برای یک سال مالی

نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زیرکوه

به یک اپراتور CNG در شهرک صنعتی نیازمندیم.
09151634454
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