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روز ارتش بهانه ای 
برای یادمان 

سربازان وطن 

  29فروردین  هر سال،به عنوان روز 
ارتش نام گذاری شده است. روزی که 
برای اولین بار به فاصله حدود 2 ماه 
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، 
ارتش  نام  به  امام خمینی)ره(  توسط 
نام گذاری شد تا پاسخی مناسب به 
وفاداری ارتشیان به آرمانهای انقالب 
این  گذرای  نام  باشد.دلیل  اسالمی 
روز، این است که از 19 بهمن 57 و 
 دیدار همافران نیروی هوایی ارتش با
امام خمینی)ره( ...)ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
* امین جم

7اعطاى تسهیالت قرض الحسنه به کلزاکاران7اولین گردهمایی فعاالن و مبتالیان اتیسم موسسه خاوران 7برگزارى بیستمین جشنواره خیران مدرسه ساز 

توجه مسووالن ملی را به دالیل
عقب ماندگی شرق جلب کنید 

افتتاح نمایشگاه تخصصی
معدن و صنایع وابسته در طبس

رئیس چهارمین کنگره ملی زغالسنگ در طبس گفت: تولید کنسانتره زغالسنگ کشور در سال 96 
حدود 1.5 میلیون تن بوده که 800 هزار تن آن از معادن طبس تولید شده است. رمضان کریتی  ثانی روز 
دوشنبه در آیین افتتاحیه کنگره ملی زغالسنگ در طبس افزود: 75.4 درصد از زغالسنگ کشور در نواحی 
زغالسنگ طبس گسترده شده است.وی ادامه داد: در حال حاضر مجموع زغالسنگ ...)ادامه در صفحه 7(

 در دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک و همایش ملی جغرافیا و مناطق مرزى ایران مطرح شد :

صفحه  7

 

مبلغ با احتساب قیمت پایهمتراژ )متر مربع(کاربرىکد شناسه ردیف
تخفیف

شرایط 
فروش

توضیحاتآدرس

اعیانعرصه

با وضعیت موجود داراى متصرف )همکف 114، انبار 30 متر مربع(نیمبلوک، خیابان ولی عصر )عج(، ولی عصر 8، پالک 47نقد*277/11144526/977/000مسکونی1305667

با وضعیت موجود داراى متصرف ) 27 متر مربع مغازه با بهره بردارى تجارى و 15/75 متر مربع اتاق(زیرکوه، روستاى استند، حاشیه جاده اصلینقد*128/7142/75118/667/800مسکونی29926

با وضعیت موجود داراى متصرفبیرجند، خیابان مدرس، بیست مترى سوم شرقی، پالک 51، طبقه سوم نقد214/313/536/115/0003/182/503/500قدرالسهممسکونی310588

با وضعیت موجودبیرجند، میدان امام خمینی)ره( ، حاشیه میدان، ضلع جنوبینقد483/12134245/600/000/00041/040/000/000تجارى - ادارى41189

با وضعیت موجود به همراه ماشین آالتقاین، شهرک صنعتی، کیلومتر 5 جاده قاین - زیرکوهنقد529515893/084/000/0002/775/600/000صنعتی56328

با وضعیت موجودبیرجند، خیابان مدرس، خیابان بیست مترى سوم شرقی، آیت ا... مدرس، پالک 51، طبقه پنجم نقد214/314/286/000/0003/643/100/000قدرالسهممسکونی610577

با وضعیت موجودبیرجند، خیابان مدرس، خیابان بیست مترى سوم شرقی آیت ا... مدرس، پالک 51،  طبقه همکفنقد152/392/820/000/0002/397/000/000قدرالسهم مسکونی710612

با وضعیت موجود، عرصه داراى اصالحی می باشدبیرجند، خیابان حکیم نزارى، حکیم نزارى 12، جمهورى 8، پالک 41نقد391/536211/210/000/0009/528/500/000مسکونی8304351

با وضعیت موجود، داراى پارکینگ، )چهار طبقه ساختمان نیمه ساز در مرحله سفت کارى(بیرجند، خیابان 17 شهریور، نبش کوچه 17 شهریور 28نقد و اقساط*179/10477/089/780/000/000مسکونی -تجارى9304905

جدول فروش نقد و اقساط

نوع سود اقساطتعداد اقساط )ماه(پیش پرداختکاربرى

مسکونی
تجارى
ادارى

سرقفلی

120 40 درصد

12 درصد24

13 درصد36

14 درصد48

15 درصد60

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در 
نظر دارد امالک مشروحه ذیل در استان خراسان جنوبی را از 
طریق مزایده عمومی شماره 97/7 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و 
همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 97/۱/29  لغایت 97/2/9  از ساعت 8 الی ۱۴ به آدرس ذیل مراجعه 
فرمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/2/9  می باشد. ضمناً 
جلسه بازگشایی پاکت ها و اعالم برندگان مزایده ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ 97/2/۱5 در محل دفتر 

مرکزی شرکت برگزار می گردد. شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
توضیحات: الف( در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت ۴۰ % پیش پرداخت، ۴۰ % حداکثر 2 ماه بعد 
)همزمان با تحویل ملک( و 2۰ % هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.  ب( نحوه فروش نقد و اقساط )درصد 
پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط( طبق جدول مندرج در آگهی می باشد. ج( درفروش های اقساطی 
اولویت با باالترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله 
 نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید. د( سایر شرایط مزایده فروش امالک در اسناد مزایده درج گردیده است.

 آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان : بیرجند- خیابان شهید محالتی- نبش 7 تیر- ساختمان سرپرستی شعب بانک ملت استان خراسان جنوبی طبقه پنجم - امور ادارى و ساختمان  / 32446616-056 و 056-32445575 
آدرس و تلفن دفتر مرکزى: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، کوچه ژوبین، پالک 5 / 88781317 - 88872200

خواهرم چگونه چله ی تو را به سوگ بنشینیم 
که هنوز چندین ایستگاه مانده به چهل سالگی ات؟! چگونه قامت خمیده ی پدر را در نظر، 

چون قبل ببینیم؟! چگونه قلب زخمِی مادر را مرهم گذاریم؟! 
چگونه بی قراری و چشم انتظاری کودکت را تاب بیاوریم؟! چگونه هجر تو را بر باور کشیم ؟!  

به مناسبت چهلمین روز از سفر ابدِی خواهری مهربان مرحومه

 مهندس مریم موحدی پور )کارمند شهرداری قائن و بشرویه(
 مراسم یادبودی روز پنجشنبه 97/1/30 از ساعت 15 الی16 در محل هیئت محترم 

ابوالفضلی )مصلی(  برگزار می شود، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.
موحـدی پور

برادر ارجمند امیر سرتیپ دوم ستاد قوام یوسفی
نماینده محترم ارشد نظامی آجا در شمال شرق کشور 

و فرمانده مرکز آموزش 04 امام رضا )علیه السالم( نزاجا خراسان جنوبی
 بی شک از نفس سبز شماست که مرزهای وطن خط اَمِن زیستن را به دور نقشه سرخ ایمان ترسیم می کند. 

شمایی که خورشید روزهای خاکستری دفاع بودید و پرنده جان تان شکستن قفس های وابستگی 
را به ما آموخت. شما آمدید تا ما کوچه های وارستگی و اقتدار را عابر باشیم و عشق به وطن،

 راز همیشه بودن مان باشد.
اینجانب طلیعه 29 فروردین ماه ، روز ارتش

ارتشی که چراِغ روشِن شب هاِی مسکوت و تاریک جنگ و جنون و مایه سربلندی و اقتدار ایران عزیز 
 اسالمی است محضر جناب عالی و کلیه پرسنل زحمتکش نزاجا استان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

عباس المعی- مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از تمامی اقوام و دوستان، خصوصاً هیئت مدیره و پرسنل 
شرکت دان و علوفه شرق، کشتارگاه قاین طیور، ادارات و سازمان ها که ما را در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 

همسر، مادر، فرزند و خواهر عزیزمان مرحومـه مرضیـه سـاالری
 همراهی نمودند، صمیمانه اعالم می نماییم. از درگاه حق تعالی بهروزی و سالمتی یکایک شما بزرگواران را آرزومندیم.

خانواده های: صحراگرد ، ساالری

تشکر و قدردانی
کافی شاپ هنر برای تکمیل کادر سالن 

خود از یک خانم یا آقا عالقه مند 
دعوت به همکاری می نماید.

 )داشتن ظاهری آراسته و روابط عمومی 
باال امتیاز محسوب می شود( 

05632340297-09038015970

29 فروردیـن مـاه 

روز ارتش جمهوری اسالمی ایران 
و تقارن آن با ایام شعبان المعظم

 بر تمامی غیور مردان  و دالوران ارتشی این مرز و بوم مبارک باد

روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصار الرضا )علیه السالم(

جنـاب آقـای رمضـانی 
مدیرکل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

کسب رتبه برتر در مجموع ادارات تابعه سازمان میراث فرهنگی
 و جشنواره شهید رجایی در سال 1396

 که موید مدیریت ارزنده و زحمات بی شائبه همکاران محترم تان می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، بهروزی و دوام توفیقات روز افزون شما را

 از درگاه باریتعالی آرزومندیم.
دفتر هواپیمایی روژان گشت )لطفی(
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ظرفیت ثبت نام حج۹۷ تمام شد

باشگاه خبرنگاران- حمید محمدی رئیس سازمان حج و زیارت در نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج 
و زیارت اعالم کرد: ظرفیت ثبت نام در بیش از ۵۷۵ کاروان حج تمتع ۹۷ تکمیل شده و قسط دوم هزینه های حج در دهه دوم اردیبهشت ماه 
از زائران دریافت خواهد شد. وی همچنین آخرین مهلت برای اعالم نتیجه نهایی معاینات پزشکی زائران حج را دهم اردیبهشت ماه عنوان کرد.

روز ارتش بهانه ای برای 
یادمان سربازان وطن
* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول(... ارتش با امام خمینی)ره( 

ارتشی ها با سرعت بیشتری به مردم پیوستند و 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، از همان اولین روز 
، کار خود را برای دفاع از انقالب اسالمی ایران 
شروع کردند.اولین درگیری و نا آرامی در منطقه 
ترکمن صحرا و در نزدیک مرزهای شوروی)سابق( 
با  استکبار  مزدوران  و  چپ  گروهکهای  توسط 
هدف تجزیه کشوروبا ادعای خودمختاری منطقه 
داوطلب  کارکنان  از  یگانی  اعزام  با  که  شد  آغاز 
نیروی زمینی ارتش سرکوب شد. ان زمان ارتش 
به سراغ کنترل ناآرامی های سایر مناطق ازجمله 
کردستان و آذربایجان غربی  هم رفت. همزمان 
جنگ روانی علیه ارتش در داخل و خارج کشور 
به راه افتاده بود وکه  گردانندگانش    به دنبال 
آن بودند تا ارتش را نیرویی ضد مردمی و عامل 
امپریالیسم معرفی کنند که همچنان سرکوب مردم 
جای  و  شود  منحل  بایستی  و  دهد  می  ادامه  را 
خود را با ارتش خلقی !یا بی طبقه توحیدی !عوض 
کند.همین جوسازی ها سبب شد تا تا فرماندهان 
وقت ارتش جمهوری اسالمی ایران با درخواست 
وقت مالقات از امام خمینی)ره( برای بیرون رفتن 
)ره(  امام  از  و  کنند  اندیشی  چاره  وضع  این  از 
نیروهای  کل  بر  خود  فرماندهی  ایشان  بخواهند 
مسلح را دوباره اعالم نمایند. تا با استفاده از این 
برگردد.  ارتش  به  انضباط  و  قوام  حکم حکومتی 
در  تاریخی  پیامی  با صدور  )ره(  نیز  خمینی  امام 
تاریخ 2۹ فروردین سال ۵8 خطاب به ملت ، سنگ 
بنای روز ارتش را گذاشتند. دربخشی از پیام امام 
فروردین   2۹ چهارشنبه  بود:روز  آمده  خمینی)ره( 
این  در  محترم  ارتش  می شود.  اعالم  ارتش  روز 
روز در شهرستانهای بزرگ با ساز و برگ به رژه 
بپردازند و پشتیبانی خود را از جمهوری اسالمی و 
ملت بزرگ ایران و حضور خود را برای فداکاری در 
راه استقالل و حفظ مرزهای کشور اعالم نمایند. 
به همین مناسبت از سوی امام امت روز بیست و نه 
فروردین به نام ارتش نامگذاری شد. امام» قدس 
عبارت  با  را  مردم  به  ارتش  پیوستن  روز  سره« 
حکیمانه ی:»لحظه ی شادی بندگان خدا و یأس 
ستمگران«نقطه ی عطف درخشان و افتخار آمیز 

قلمداد فرمودند.
از ان پس با نگاهی به تاریخ انقالب نیز مشخص 
نقش  ارتش  انقالب  پیروزی  ابتدای  از  شود  می 
اساسی و حیاتی داشته و  حضور گسترده، مستمر 
و چشمگیر چندین ساله، در عرصه های حماسه و 
شرف، حراست و دفاع از مرزهای زمینی، هوایی، 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  کیان  و  دریایی 
ایران خود شاهدی صادق بر این مدعاست بویژه 
وهوایی   دریایی   ، زمینی  نیروی  درخشان  نقش 
قدر  برایرانیان  8ساله  تحمیلی  جنگ  در  ارتش 
شناس پوشیده نیست.تقدیم هزاران شهید وجانباز 
جریان  در  ایران  اسالمی  ارتش جمهوری  توسط 
دفاع مقدس نیز شاهد دیگری بر صداقت وخلوص 
و ایثار  این سربازان پاکباخته کشور است .مرکز 
خراسان جنوبی نیز  از دیرباز به عنوان منطقه ای  
راهبردی میزبان مرزداران شرقی بوده  است.حتی 
در ریشه یابی نام بیرجند نیز،این احتمال وجود دارد 
از دو قسمت به نام “بئر” به معنی مقر و “جند” به 
معنی لشکریان تشکیل شده باشد.  وجود پادگان 
از  نیز  ارتش   04 مرکز  جمله  از  گوناگون  های 
می  محسوب  منطقه  این  راهبردی  های  ویژگی 
شود.وجود ارتش جمهوری اسالمی ایران در استان 
به خصوص مایه دلگرمی و آسودگی خیال مردم و 
صد البته تامین  امنیت منطقه بوده و هست.از این 
ومخصوصا  جنوبی  خراسان  مردم  فرهنگ  در  رو 
ای  ویژه  جایگاه  همواره  وارتشی  ارتش  بیرجند 
روز  کشورمراسم  سراسر  در  .امروز  است  داشته 
ارتش جمهوری اسالمی ایران برگزار می شود در 
مرکزاستان نیز هر ساله برنامه های ویژه ای به 
این مناسبت تدارک دیده  می شود که امسال نیز 
به بهانه این روز ، ویژه برنامه هایی از جمله رژه 
یگانهای ارتش  تدارک دیده شده است.  این روز 
را به همه تالشگران  این عرصه   به خصوص 
ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  خدوم  نیروهای 
شناس  قدر  همشهریان  گوییم.واز  می  تبریک 
دعوت می کنیم در این مراسم شکوهمند وفخر 
افرین به پاسداشت زحمتهای همیشگی فرزندان 

غیورشان حضور یابند .

سکه طرح جدید کمی ارزان شد 
مهر- در جریان معامالت روز سه شنبه بازار آزاد 
تهران قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید با کاهش ۵ هزار تومانی به یک میلیون و 
اینکه قیمت سکه  8۵۶ هزار تومان رسید ضمن 
رقم  تومان  و ۷۷۹ هزار  میلیون  قدیم یک  طرح 
خورد. در عین حال هر نیم سکه ۹۱۱ هزار تومان، 
ربع سکه ۵80 هزار تومان، سکه یک گرمی ۳۵۷ 
هزار تومان معامله شد. هر اونس طال در بازارهای 
جهانی ۱۳42 دالر و 4۷ سنت و هر گرم طالی 

۱8 عیار ۱۷۱ هزار و 20 تومان است.

پیشنهاد جدید اردوغان
 در مورد تحریم دالر

تابناک- بنا بر گزارش های منتشر شده، رجب طیب 
اردوغان رییس جمهور ترکیه پیشنهاد کرده است که 
پشتوانه ی قراردادهای مربوط به وام های بین المللی 
به جای دالر باید طال باشد تا بدین ترتیب اقتصادهای 
دنیا از خطر مربوط به نوسان دالر در امان بمانند.

کارآفرینی  المللی  بین  کنفرانس  در  اخیرا  اردوغان 
استانبول اذعان کرده است که ‘’من پیشنهادی در 
نشست جی 20 ارائه کردم. در این خصوص، سوال 
کردم که چرا ما همه ی وام ها را بر اساس دالر تعیین 
می کنیم؟ ... پیشنهاد می کنم که پشتوانه ی وام ها 
انتقاد از سیاست های  طال باشد )نه دالر(’’.وی با 
صندوق بین المللی پول افزوده است که ‘’استفاده از 
دالر دنیا را تحت فشار نرخ مبادله ی ارز قرار می دهد. 
باید کشورها و ملت ها را از خطر تحت فشار بودن نرخ 
تبدیل ارز حفظ کنیم. طال هیچ گاه در طول تاریخ ابزار 
فشار نبوده است’’. رییس جمهور ترکیه این سخنان 
را پس از آن بیان کرد که در ماه جاری ارزش لیر 
ترکیه در برابر هر دالر به 4.۱۹20 کاهش یافت و در 
این خصوص رکوردی جدید را به نام خود ثبت نمود.

نحوه سهمیه بندی کنکور 
ایثارگران اصالح شد

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و 
نشست   در  گفت:   اسالمی  شورای  مجلس  بودجه 
بندهای  برخی  اصالح  به  اعضا  برنامه،  کمیسیون 
برنامه ششم توسعه و همچنین قانون جامع ایثارگران 
پرداختند.وی افزود: یکی از نتایج بازنگری در قانون 
پس  این  از  شد  مقرر  که  بود  این  ایثارگری  جامع 
قانون  ماده ۷0  سهمیه  از  درصد  زیر 2۵  جانبازان 
ایثارگران و ماده ۹0 قانون برنامه ششم استفاده کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: 
خانواده  اعضای  کمیسیون،  امروز  مصوبه  براساس 
جانبازان زیر 2۵ درصد که 80 درصد نمره فرد پذیرفته 
شده در غیر سهمیه را بیاورند و همچنین اعضای 
خانواده جانبازان باالی 2۵ درصد که ۷0 درصد نمره 
خام آخرین فرد پذیرفته شده در کنکور را کسب کنند، 
از امتیازات قانون بهره مند خواهند شد. عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: براساس مصوبه 
زیر 2۵  جانبازان  خانواده  اعضای  کمیسیون،  امروز 
درصد که 80 درصد نمره فرد پذیرفته شده در غیر 
سهمیه را بیاورند و همچنین اعضای خانواده جانبازان 
باالی 2۵ درصد که ۷0 درصد نمره خام آخرین فرد 
پذیرفته شده در کنکور را کسب کنند، از امتیازات قانون 

بهره مند خواهند شد.

کاهش تصادفات بخش 
حمل ونقل عمومی در نوروز ۹۷.

باشگاه خبرنگاران- مدیرکل دفتر ایمنی و ترافیک 
سازمان راهداری، گفت: امسال با توجه به افزایش 
حجم تر دد ها در جاده های کشور، خوشبختانه میزان 
تصادفات بخش حمل ونقل عمومی کاهش داشته 
ترافیک  و  ایمنی  است.جواد هدایتی مدیرکل دفتر 
سفر های  شرایط  اینکه  بیان  با  راهداری  سازمان 
نوروزی امسال نسبت به سال های گذشته متفاوت تر 
بود، اظهار کرد: میزان تعطیلی های امسال سفر های 
افزایش  با  ما  بنابراین  بود،  یک ماه  حدود  نوروزی 
روبه رو  جاده ای  تصادفات  افزایش  و  تردد ها  حجم 
بودیم.وی افزود: از سوی دیگر شرایط آب و هوایی 
خوب و نداشتن بارندگی سبب شده بود که مسافران 
استان های شمالی نسبت به سایر استان ها بیشتر شود، 
به طوری که حدود ۱4 درصد از حجم ترد دها و میزان 
تصادفات نسبت به سال گذشته افزایش یابد.هدایتی 
تصریح کرد: سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
در حوزه حمل ونقل عمومی با همکاری راهنمایی و 
رانندگی ستادی تشکیل داده بود و سعی کرد میزان 
گذشته  سال های  به  نسبت  را  خود  نظارت های 

تشدید تر کند.

سرمقاله

خبرخوش دیوان عدالت برای 
دریافت کنندگان بیمه بیکاری

دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت شاکی از وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل و ضوابط 
اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری 
و دستورالعمل و ضوابط حضور و غیاب اثر انگشتی 
که توسط اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری 
وزارت کار مقرر گردیده و در مواد غیبت و تأخیر 4۵ 
دقیقه ای منجر به قطع مقرری بیمه بیکاری خواهد 
گردید، خارج از اختیار اداره کل حمایت از مشاغل 
اساس  این  بر  و  بوده  کار  وزارت  بیکاری  بیمه  و 
درخواست ابطال این دستورالعمل را مطرح کرده است.

این گزارش حاکی است هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری پس از بحث و بررسی در این مورد، دستورالعمل 
بیمه  مقرری  استدالل که قطع  این  با  را  یاد شده 
بیکاری بیمه شده، به علت عدم حضور در اداره کار 
و تأخیر در حضور، خالف ماده 8 قانون بیمه بیکاری 

است از تاریخ تصویب ابطال کرد.

خودروهایی که باید امسال معاینه فنی بگیرند

تسنیم- پلیس راهنمایی و رانندگی موظف به اعمال قانون خودروهایی 
است که بر اساس قانون، باید گواهینامه معاینه فنی اخذ کنند اما کدام 
خودروها ملزم به اخذ این گواهینامه هستند؟براساس اعالم پلیس راهنمایی 
فنی  معاینه  گواهی  اخذ  بودن  الزامی  قانون  به  توجه  با  ناجا  رانندگی  و 
خودروها، امسال ۳ گروه از خودروها باید برای دریافت معاینه فنی اقدام 
کنند.طبق قانون خودروهای سواری تولید داخل و خارجی که سن آن ها 
بیش از 4 سال باشد ملزم به اخذ گواهینامه معاینه فنی هستند.بر اساس 
این گزارش مالکان خودروهای تولید داخل به سال ساخت ۱۳۹2 و ما قبل 
آن، خودروهای وارداتی سال 20۱۳ و ما قبل آن و همچنین خودروهای 
عمومی سال ۱۳۹۵ و ما قبل از آن در سال جاری باید گواهی معاینه فنی 
وسیله نقلیه خود را اخذ کنند.به گزارش تسنیم، پلیس راهنمایی و رانندگی 
موظف است خودروهای مذکور را که فاقد گواهینامه معاینه فنی هستند 

اعمال قانون کنند.

شرایط پرداخت پاداش به کارکنان دولت

مهر-بر اساس ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، در سال 
۱۳۹۷، دستگاه های اجرایی می توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج 
در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته 
دستگاه اجرایی و با رعایت ماده ۷ این تصویبنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. 
به موجب این ماده، پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت مدیره، هیأت 
عامل و کارکنان شرکت های دولتی از اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح 
نام، بانک ها و بیمه های دولتی، پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز 
است.در بند ۱2 همین ضوابط، کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با 
موافقتنامه متبادله و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در سقف بودجه 
سال ۱۳۹۶ ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور قابل پرداخت است. پرداخت 
کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین )مشخص( 
و ساعتی و موارد موضوع ماده ۱24 قانون مدیریت خدمات کشوری، از محل 

اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه، مجاز است.

زمان ثبت نام بن  کتاب دانشجویی اعالم شد 

ایسنا-قائم مقام سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درباره زمان 
و نحوه ثبت نام دانشجویان و طالب برای دریافت بن کارت های خرید کتاب 
توضیحاتی ارائه کرد. امیرمسعود شهرام نیا از آغاز ثبت نام بن های خرید کتاب 
دانشجویی و طالب خبر داد و گفت: زمان ثبت نام از روز پنج شنبه )۳0 
فروردین ماه( آغاز می شود و تا ساعت 24 یکشنبه )2 اردیبهشت ۱۳۹۷( 
ادامه خواهد شد.وی افزود: دانشجویان و طالب می توانند در بازه زمانی 
ذکرشده از طریق از طریق سامانه ثبت نام بن کارت دانشجویی به آدرس

 bon.tibf.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.قائم مقام نمایشگاه کتاب 
تهران درباره نحوه ثبت نام در این دوره از نمایشگاه گفت: ثبت نام در سامانه 
امسال به سه شکل ثبت نام با کارت ملی هوشمند)برای اشخاصی که کارت 
ملی هوشمند دریافت کرده اند(، ثبت نام به شکل nfc)کارت مجازی( و ثبت 
نام به صورت بن کارت فیزیکی خواهد بود که دستورالعمل هر یک از این 

ثبت نام ها در سایت ثبت نام توضیح داده شده است.

بازار موبایل همچنان در شوک 

ایسنا- رییس انجمن فروشندگان موبایل با بیان این که بازار گوشی های تلفن 
همراه هنوز از نوسانات ارزی هفته گذشته متاثرند، اختصاص ارز مخصوص 
برای واردات این محصوالت را برای رونق بازار گوشی های موبایل راهگشا 
توصیف کرد.افشار فروتن - رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه، 
سیم کارت و لوازم جانبی- با بیان این که بازار گوشی های تلفن همراه طی 
روزهای اوج جهش نرخ دالر دچار رکود شد، اظهار کرد: با این که دولت نرخ 
دالر را یکسان اعالم و به عبارتی قیمت ها را تثبیت کرد اما باز هم بازار 
گوشی های موبایل از آن حالت رکود آن طور که باید خارج نشده و هنوز تحت 
تاثیر آن تالطمات است.او با بیان این که نوسانات نرخ ارز در دوره جهش خود 
باعث شد تا عرضه کنندگان حتی فروش گوشی های موبایل را متوقف کنند، 
گفت: در آن وضعیت بسیاری از معامالت در بازار گوشی های تلفن همراه 
متوقف شد، به طوری که حتی خرده فروشی در این بازار نیز تحت تاثیر قرار 
گرفت؛ هرچند با اعالم تثبیت نرخ ارز بازار از آن حالت رکود عمیق خارج شد.

جزئیات طرح تدریس به زبان مادری در مدارس

خانه ملت- سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تدوین طرح تدریس به زبان 
مادری در مدارس کشور خبر داد و افزود: جمع آوری امضا در مجلس برای این طرح 
با جدیت دنبال می شود و در حال افزایش است.صدیف بدری با اشاره به تهیه و ارائه 
طرح اجرایی شدن اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، گفت: با 
تصویب و اجرایی شدن این طرح شاهد تدریس به زبان مادری در مدارس کشور 
خواهیم بود.نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر، سرعین در مجلس شورای اسالمی 
افزود: اگرچه اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با صراحت 
تحصیل اقوام کشور به زبان مادری در کنار زبان فارسی در مدارس را آزاد عنوان 
می کند اما متاسفانه برخی معذوریت ها، محدودیت ها و بعضا تنگ نظری ها همواره 
مانع اجرای آن بوده است.وی که طرح اجرایی شدن اصل پانزدهم قانون اساسی 
را تهیه و تدوین کرده است، بیان کرد: جمع آوری امضا در مجلس برای این طرح 
با جدیت دنبال می شود و در حال افزایش است؛ امیدوارم با تصویب و اجرایی شدن 
آن شاهد تدریس ادبیات زبان های مادری کشور در نقاط مختلف کشور باشیم.

اعطای وام صفر تا ٤درصدی به یک قشر نیازمند

مرتضی اکبری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: در سال 
۹۶ ورود منابع قرض الحسنه به بانک معادل 82هزار میلیارد ریال بوده که 
به ۷۵۱هزار نفر نیز وام با بهره 4درصدی داده شده است که بر این اساس 
پیش بینی می شود که امسال منابع به بالغ بر ۱20هزار میلیارد ریال برسد.
این مقام مسئول در نظام بانکی افزود: معاونت زنان و خانواده رییس جمهور 
در شناسایی زنان سرپرست خانوار تالش زیادی کرده که بر این اساس 
تسهیالت قرض الحسنه به این افراد داده شده است.وی تصریح کرد: بانک 
قرض الحسنه فقط در حوزه قرض الحسنه وام می دهد و سودی هم نمی 
دهیم و سود وام ها نیز صفر تا چهار درصد است و در حال گسترش منابع و 
اعطای وام هستیم.به گفته اکبری، مشکالت امروز بانکها به بنگاهداری برمی 
گردد در حالیکه در حوزه قرض الحسنه اگرچه جذب منابع بسیار سخت است 
اما به هر حال اکنون منابع تنها به تسهیالت قرض الحسنه صورت می گیرد. 

در عین حال ۵0 درصد رشد مبالغ تسهیالتی داشته ایم.

توضیحات بانک مرکزی درباره فعالیت صرافی ها و تامین ارز مسافران و دانشجویان

به  اشاره  با  مرکزی  بانک  کریمی سخنگوی  محمدعلی 
اجرای  در  کرد:  نشان  خاطر  ارزی  جدید  های  سیاست 
دستور جدید ستاد اقتصادی دولت، به دلیل اینکه شرایط 
از  برخی  و  بود  شده  ایجاد  ارز  بازار  در  که  التهاباتی  و 
های جدید  بود، سیاست  کرده  نگران  را  مردم  و  جامعه 
این  نیست  قرار  اینکه  بر  تاکید  ضمن  شد.وی  اتخاذ 
سیاست ها، محدودیت و کنترل فوق العاده ای بر کشور 
باید  حتما  ها  سیاست  این  ولیکن  گفت:  کند،  حاکم 
انضباط بهتری را در تخصیص منابع ارزی کشور، حاکم 
را  مدارکشان  هستند  مسافر  که  کسانی  افزود:  کند.وی 
فعال به بانک ملی و سامان می دهند و از فرودگاه ارز 
خود را دریافت می کنند. یا برای گرفتن ارز دانشجویی 

و درمان، وزارت علوم و یا بهداشت تائید می کنند و به 
را  خود  ارز  و  کنند  می  مراجعه  سامان  یا  تجارت  بانک 

دریافت می کنند.
برای  گفت:  نیز  دیگر  های  گروه  با  رابطه  در  کریمی 
در  حضور  ترانزیت،  راننده  مثال  هم،  دیگر  گروه   ۳0
حقوق  ها،  نمایشگاه  در  حضور  المللی،  بین  مجامع 
را  کشتیرانی  هواپیماها،  سوخت  هزینه  خارجی،  خدمه 
هم ارز می دهیم و قرار نیست محدودیتی ایجاد شود 
ارز  فعال  بنابراین  شود  می  اقدام  بانک  طریق  از  اما 
این  حتما  اما  نخواهد شد  داده  ها  به صرافی  مستقیم 
و  کند  پیدا  ادامه  بلندمدت  در  تواند  نمی  ها  سیاست 
حاضر  حال  در  شد:  متذکر  شود.وی  حاکم  بازار  باید 

داد  موضوع  این  برای  را  مشخصی  زمان  توان  نمی 
و  بود  خواهد  موقتی  و  کوتاه  زمان  حال،  هر  به  اما 
هرچه  بتوانیم  امیدواریم  کند  می  پیدا  که  سامانی  با 
کنیم  ایجاد  را  پایدارتر  و  تر  مناسب  وضعیت  زودتر 
توان  روش،  این  با  دهد  می  نشان  محاسبات  فعال  اما 
تامین نیازهای ارزش کشور وجود دارد.سخنگوی بانک 
در سیاست جدید  ها  نقش صراف  با  رابطه  در  مرکزی 
دولت، بیان کرد: صراف ها بازوی بانک مرکزی و نظام 
صرافی  شبکه  زیادی  تعداد  ما  اند،  بوده  کشور  بانکی 
در سامانه  و  بود  نخواند  بیکار  االن هم  و  داریم  مجاز 
از  حاصل  ارز  است  قرار  و  ایم  کرده  تعریف  که  نیما 
ها عرضه  فوالدی  و  ها  پتروشیمی  نفتی  غیر  صادرات 

ایم که در آن  اجازه داده  اختیار قرار بگیرد،  شود و در 
شبکه هر صرافی مجاز بیاید و بخرد و بفروشد اما به 

دستور و تقاضای بانک عامل.

افزایش ۱۹.۵ درصدی حقوق مستمری بگیران حداقل بگیر در سال ۹۷ 
بگیران  مستمری  حقوق  افزایش  از  نوربخش  تقی  سید 
حداقل بگیر سازمان تأمین اجتماعی تا سقف ۱۹ و نیم 
هم  سایر سطوح  حقوق  افزایش  گفت:  و  داد  خبر  درصد 
تأمین  سازمان  شد.مدیرعامل  خواهد  مشخص  زودی  به 
دستمزد  سطوح  تعیین  از  بعد  ساله  هر  گفت:  اجتماعی 
شاغالن، افزایش حقوق مستمری بگیران مشخص می شود 
این  مذکور  جلسه  برگزاری  در  تأخیر  علت  به  امسال  که 
افزایش حقوق مشخص نشده است.وی ادامه داد: از آنجا 
که امسال در تعیین دستمزد شاغالن هم درصد و هم رقم 

ثابت وجود داشت، محاسبات تعیین رقم مستمری بگیران 
باید با دقت بیشتری انجام شود و این دستمزد متناسب با 
نرخ تورم، درصد حقوق شاغالن و تبدیل رقم ثابت به درصد 
مشخص می شود.نوربخش اظهار امیدواری کرد که هیأت 
وزیران قبل از زمان پرداخت مستمری که از بیستم هر ماه 
شروع می شود، مصوبه را دریافت و اجرایی کند.مدیرعامل 
همسان سازی  وعده  همچنین  اجتماعی  تأمین  سازمان 
حقوق بازنشستگان را تا پایان سال ۹۷ به شرط پرداخت 
شدن بدهی دولت به تأمین اجتماعی داد و اظهار داشت: 

 ۹۷ سال  بودجه  در  اسالمی  شورای  مجلس  خوشبختانه 
دولت را مکلف به پرداخت ۵0 هزار میلیارد تومان از مطالبات 
سازمان کرده است که به شرط اجرایی شدن شرایط برای 
تامین  گزارش  به  می شود.  مهیا  حقوق ها  همسان سازی 
اجتماعی،نوربخش با بیان این که سازمان تأمین اجتماعی 
تاکنون ۱0 هزار میلیارد تومان بابت همسان سازی حقوق 
نخست  مرحله   88 سال  در  افزود:  است،  کرده  هزینه 
همسان سازی انجام و دولت دهم متعهد به پرداخت 2۳00 
میلیارد تومان شد که متأسفانه وعده خود را عملی نکرد.

جزئیات اعزام ارزان  قیمت زائران عتبات در سال ۹۷
از آغاز طرح  فارس- مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت 
ابرار2؛ ویژه کاروان های زیارتی ارزان قیمت به عتبات عالیات 

در سال ۹۷ خبر داد.
مرتضی آقایی مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت در دیدار 
مسئول نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در کربال از آغاز 
طرح ابرار 2 ویژه کاروان های زیارتی ارزان قیمت خبر داد که 
از 2۵ فروردین ماه در دو گروه ۶ و ۷ روزه به کشور عراق 
زیارت  و  به تالش سازمان حج  اشاره  با  اعزام شده اند.وی 
برای افزایش اعزام کاروان های زیارتی ارزان قیمت و فراهم 
شدن امکان تشرف اقشار ضعیف جامعه به عتبات عالیات، 

طرح ابرار 2 را در این راستا ارزیابی کرد.
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه تمرکز 
است،  قیمت  ارزان  زیارتی  کاروان های  روی  بر  ما  اصلی 
گفت: براساس این طرح، زائران برخی از استان ها با مبلغ 
زیر یک میلیون تومان و برخی استان های دورتر با مبلغ 
یک میلیون و ۵0 تا ۱00 هزار تومان به کشور عراق اعزام 
که  زیارتی  کاروان های  گزارش،  این  می شوند.براساس 
براساس طرح ابرار 2 و در هفت شب اعزام می شوند، برنامه 
سفر آنان ۳ شب اقامت در نجف، ۳ شب اقامت در کربال و 

یک شب اقامت در کاظمین است.

این کاروان ها افزون بر اخذ خدمات تعیین شده، با توجه به 
داشتن اقامت در کاظمین، می توانند در شهر کربال نسبت 
به خرید سفر به سامرا اقدام کنند و پس از طی مراحی، به 

سامرا اعزام شوند.
شب   ۶ صورت  به  طرح  این  در  که  زیارتی  کاوان های 
اعزام می شوند، برنامه سفر آنان ۳ شب اقامت در نجف، 
زیارت عبوری کاظمین و دریافت ناهار و اعزام به کربال 
و ۳ شب اقامت در کربال و مغادره از کربال در روز آخر به 
سمت مرزها برای ورود به کشورمان است. این کاروان ها 
اقامت در کاظمین و هماهنگ نبودن  به علت نداشتن 

اتوبوس برگشت در ایران، امکان خرید سامرا را نخواهند 
داشت.

اشرف،  نجف  هتل های  در   2 ابرار  طرح  زائران  اسکان 
بسیار  و  مصوب  قیمت  با  کاظمین  و  معال  کربالی 
عتبات  مدیرکل  گفته  به  که  است  شده  تعیین  مناسب 
هتل های  امکانات  از  زائران  زیارت،  و  حج  سازمان 
هستند.مشتاقان  برخودار  هتل ها  این  در  گران قیمت 
زیارتی  دفاتر  به  مراجعه  با  می توانند  عتبات  به  سفر 
سفر  این  در  نام نویسی  به  اقدام  خود  استان  در  مجاز 

معنوی کنند.

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 951905 اجرایی سیصد سهم مشاع از 5768 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به پالک ثبتی 99 فرعی از 430 اصلی واقع در اسفهرود بخش دو بیرجند متعلق به خانم سیده زهرا محمود 

آبادی به مبلغ 280/000/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای مجید انصاریان به مبلغ 332/146/860 ریال  در حق 
آقای صفر یوسفی احمدآباد از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 97/02/10 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع 
شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
 خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی
16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده 

خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره خراسان جنوبی برگزار می نماید:

با حضور چهره ماندگار روانشناسی ایران
جناب آقای دکتر افروز

پنجشنبه 30  فروردین 97 -  ظرفیت محدود
 اطالعات ثبت نام: 05632221634 - 09153612065
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چهار شنبه * 29 فروردین 1397* شماره 4046

سربیشه بیشترین سطح زیرکشت استانی گل محمدی را دارد
کاوش- مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت: بیشترین سطح زیرکشت گل محمدی در استان خراسان جنوبی با 35 هکتار که 25 هکتار آن بارور است، به این شهرستان اختصاص 
دارد. جوادی بیان کرد: امسال برداشت محصول گل محمدی با توجه به گرم شدن هوا از اوایل فروردین آغاز شد و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد. وی با پیش بینی برداشت 24 تن گل 
که خشک در سال جاری گفت: بیش از 30 بهره بردار در تولید این محصول در شهرستان سربیشه فعالیت دارند که از محل برداشت آن درآمدی بالغ بر 720 میلیون تومان نصیب آنان می شود. هستیم  موضوع  این  شاهد  روز  هر  سالم. 

تعدادی از دانش آموزان عزیز ما از دبیرستانهای 
کنار چهارشنبه بازار، از مدرسه ی خودشان خارج 
می شوند و به دل پارک مقابل چهار شنبه بازار می 
روند و به درختان میوه ی این پارک آسیب می 
زنند. آیا این کار زیبنده دانش آموز هست که به 

طبیعت و درختان میوه آسیب برساند.؟
915...913
سالم وعرض ادب و تبریک اعیاد. فرمانداربیرجند 
مظلوم  و  ساکت  مردم  ازحق  شما  جانانه  دفاع 
بیرجند در رابطه با المان ها و زیباسازی شهر توسط 
شهرداری بیرجند قابل تقدیر و تشکر می باشد. به 

راستی آقایان مردم شهر را چه پنداشته اند. تشکر
915...314
سالم.مدتی است ایستگاه های دوچرخه در سطح 
شهر بیرجند تعطیل شدند. درکشورهای پیشرفته 
از  بیشتر  سوخت  مصرف  در  جویی  صرفه  برای 
دوچرخه استفاده میکنند. در کشور ما هم می شود 

این را فرهنگ سازی کرد.
915...886
آوای عزیز سالم. تاریخ 18 اسفند در روستای گل 
از نردبان افتادم و مچ پام از3 جاشکست با اورژانس 
115تماس گرفتیم آمبوالنس آمد و مرا به درمانگاه 
امکانت  ازنظر  که  رفت  و  گذاشت  و  برد  خوسف 
صفر و با درد شدید گفتند با تاکسی به شهر بروید. 
دقت بفرمایید از نظر بعد مسافت از گل به بیرجند 
وخوسف هیچ فرقی نیست قضاوت با نماینده ی 

محترم واستاندار عزیز. موفق باشید...
915...495
سالم. چه خوب میشد که ما مثل ژاپنی ها سیالب 
ها و آب قنات شوکت آباد رو هدایت می کردیم به 
تونل های آب زیرزمینی برای روز های مبادا. کمی 

به وصیت موقوف هم توجه کنیم.
915...491
سالم. مثل اینکه شهردار به خواب رفته است و یا 
... که دستفروشان کنار مصلی دوباره بساط پهن 
کرده اند. فقط مردم این محله یک ماه از دست 
انجام  اساسی  فکر  چراشهردار  بودن.  راحت  اینها 

نمی دهد مگه مردم این محله آدم نیستند...
936...840
سالم. از شهرداری  بابت آسفالت و نوسازی خیابان 
غفاری تشکر می کنم. بالخره پس از سال ها این 

درخواست مردمی به نتیجه رسید.
ارسالی به تلگرام آوا

وعیدهایشان  و  وعده  و  مسئوالن  از  که  ما  آوا 
هم  فرزان  بافت  معبر  عرض  ندیدیم.  خیری 
روی آن! امیدوارم حاال که در یک جلسه داخل 
هم  شما  کنند  می  بازنگری  اند  گفته  روزنامه 
آنقدر پیگیر باشید تا بدون بازنگری کاری انجام 
ندهند یا هم حتما درخواست مردم در آن دیده 

شود. امیدمان به شماست.
ارسالی به تلگرام آوا

کنگره  چهارمین  که  شنیدیم  درخبرها  باسالم. 
ملی زغال سنگ در طبس با همکاری دانشگاه  
خواستم  می  فقط   !!! شود  می  برگزار  شاهرود 

بگویم چشم دانشگاه بیرجند روشن.
915...194
خیابان  انتهای  محترم،  شهردار  خدمت  باسالم. 
سنبل سجادشهر یک زمین خالی نسبتا کوچک 
هست که تابلوی بنیاد مستضعفان در آن نصبه، 
ساختمان  محدوده  این  در  اینکه  به  توجه  با 
مناسبی  سبز  فضای  شده،  ساخته  زیادی  های 
برای تفریح بچه ها وجود نداره و در مسیر بلوار 
بنیاد  با  داره  امکان  اگه  داره،  قرار  هم  سالمت 
مستضعفان یه هماهنگی بکنین تا اون زمین رو 

برای فضا سبز اختصاص بدن. ممنون
915...663
کسی  که  نیست  اسالمی  فقه  در  مگه  باسالم. 
و  میشود  زمین  آن  مالک  کند  آباد  رو  زمینی 
باید  بگیرد  وی  از  را  زمین   بخواهد  حاکمیت 
رضایت شخص را جلب کند. االن با حکم قضایی 

و با زور زمین را می گیرند.
915...491
خیابان  در  ها  فرمانداری  و  استانداری  فروشگاه 
است         ضعیف  فعالیتش  خیلی  بیرجند  مطهری 
استانداری  استاندار و  قفسه هایش خالی میباشد. 
ندارد. چطور  برزیرمجموعه اش  کنترل و نظارت 

می خواهد اشتغال زایی دراستان انجام دهند. 
915...801
شهرداری  چرا  بدونم  خواستم  می  آوا.  سالم 
رها شده  کاره  نیمه  های  ساختمان  برای  فکری 
برنمی دارد بسیاری از ساختمان ها در شهر وجود 
دارند که نیمه کاره رها شده و محلی برای زندگی 
حیواناتی نظیر گربه و موش و... شده است، نمونه 
اش ساختمانی در حاشیه مدرس که 7 هشت سال 
نیمه کاره رها شده و آهن های زنگ زده  است 
اش چهره شهر را زشت نموده است. از شهرداری 

خواهشمندم پیگیری کند.
ارسالی به تلگرام آوا

احتراما باعرض سالم و خداقوت به اعضا محترم 
زحمات شما  از  تشکر  با  محترم.  و شهردار  شورا 
عزیزان. باتوجه به چندین بار مراجعه حضوری به 
شهرداری جهت نصب تابلو بلوار بقیه ا... از سمت 
رجایی متاسفانه اقدامی صورت نگرفته.خواهشمند 

است که دستور الزم مبذول بفرماییند.
915...465
شهرداری بیرجند، شما در هر بوستانی با تابلوی 
و  نقلیه  وسیله  گونه  هر  ورود  دهنده،  هشدار 
ممنوع  را   خودرو  و  سیکلت  موتور  و  دوچرخه 

اعالم کرده اید.
915...913

شورای  پنجمین  جلسه  ششمین  دیروز  صبح  حسینی- 
اسالمی استان با حضور تمام اعضا و مدیر کل امور مالیاتی 
به  اشاره  با  ابتدا  در  رئیس شورا  قرائی  برگزار شد.  استان 
شرایط سخت مردم استان و خشکسالی ها عنوان کرد: به 
دلیل فرآهم نبودن بسیاری از زیرساخت ها مردم این استان 
نیز  ها  مالیات  اخذ  درباره  موضوع  این  که  دارند  توقعاتی 
مطرح می شود. وی با بیان این که برخی ممیزی هایی که 
افراد راسا در خود ادارات برای افراد مختلف انجام می دهند، 
اضافه کرد: متاسفانه این رفتارها موجب می شود خیلی از 
سرمایه گذاران به دلیل برخی جریانات از این استان فرار 
کنند! قرائی همچنین با انتقاد از این که مسئوالن بسیاری 
از وسایل و امکاناتی که در داخل استان نیز موجود است را 
از خارج استان خریداری می کنند، بیان کرد: این موضوع 
در شهرستان ها هم موجب نگرانی شده است، زیرا که فقط 

از مرکز استان خریداری می شود.

صدای ما را به مسئوالن باال دست برسانید

در ادامه جلسه نماینده های شهرستان های استان به بیان 
نظرات خود پرداختند. موسوی نماینده شهرستان خوسف، با 
تاکید بر این که باید عدالت در گرفتن مالیات رعایت شود، 
خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشوری زندگی می کنیم که 
به دلیل شرایط گاهی مسئوالن چاره ای جز فشار آوردن به 
مردم ندارند، برخی مواقع ظلم است و گاهی عدل که ظلم 
آن بیشتر است. وی یادآور شد: می دانیم که شما چاره ای 
جز عمل طبق قانون ندارید ولی صدای ما و اوضاع مردم این 

منطقه را به مسئوالن باال دست خود برسانید.

جرائم مالیاتی بخشیده شود

امینی نماینده مردم طبس و عضو شورای عالی استان ها 
هم گالیه کرد: از وقتی که قانون تجمیع مالیات در مرکز 
استان، به اجرا درآمده، این شهرستان به شدت متضرر شده 
و عدد دریافتی شهرداری طبس به کمتر از یک سوم تقلیل 
یافته است. وی این موضوع را موجب بی انگیزگی صنایع 
شهرستان طبس نیز عنوان کرد. حسین زاده نماینده بشرویه 
نیز، به تشخیص های اشتباه کارکنان اداره امور مالیاتی اشاره 
کرد و همچنین خواستار نظارت این اداره کل بر قیمت زمین 
های شهرستان بشرویه شد و افزود: چند سالی است که بانک 
ها نیز به دلیل شرایط مردم ، جرایم را می بخشند، این اداره 

نیز همین سیاست را در پیش بگیرد.

90 درصد بودجه شهرداری بیرجند، 
صرف هزینه های جاری می شود

به  اشاره  با  هم  بیرجند  شهرستان  مردم  نماینده  میری 
برابری عوارض  افزایش چند  تقویم معامالت امالک و 
برای  عوارض  افزایش  داد:  ادامه  شهر،  نقاط  برخی  در 
وی  شود.  می  تمام  گران  بسیار  بضاعت  کم  قشر 
به  وابسته  های  سازمان  که  این  بیان  با  همچنین 
شهرداری خدماتی دریافت نمی کنند تا بخواهند مالیات 
قصد   : کرد  عنوان  کنند،  پرداخت  را  افزوده  ارزش  بر 
ببریم ولی االن  باال  را  داری بودجه عمرانی شهرداری 
90 درصد بودجه صرف هزینه های جاری و فقط 5 تا 
10 درصد آن صرف کارهای عمرانی می شود. یزدانی 
های  تعاونی  معافیت  خواستار  هم  سربیشه  نماینده 
جزء  پیمانکاران  از  ای  عده  کرد:  بیان  و  شد  روستایی 
اظهار  تسلیم  عدم  جریمه  پولی  بی  اوضاع  این  در  هم 

نامه خورده اند که تقاضای تجدید نظر داریم.

حضور کارشناسان اداره امور مالیاتی در 
شهرستان ها برای آگاه سازی

اسماعیلی نماینده مردم سرایان نیز، با بیان این که طبق 
دفتر  داشتن  صورت  در  قرآنی  و  خیریه  موسسات  قانون 
کم  منطقه  در  داد:  ادامه  برخوردارند،  مالیاتی  معافیت  از 
برخورداری مثل سرایان با توجه به این که حسابدار بومی 

دارای مهارت نداریم و هزینه گرفتن آن از مرکز استان 
باالست، آیا الزامی برای راه اندازی دفتر وجود دارد؟ وی 
اداره  این  کارشناسان  از  یکی  حضور  خواستار  همچنین 
گفته  به  شد.  مالیاتی  قوانین  از  مردم  سازی  آگاه  برای 
اصناف  جز  که  داران  کابینت  مانند  مشاغل  برخی  وی 
استان هستند، ضریب پایه محاسبه مالیات انان با بیرجند 
دارد.که  فرق  فروششان  میزان  که  حالی  در  است  یکی 
البته نباتی مدیر کل امور مالیاتی پاسخ داد: در اصالحیه 
قانون مالیاتی قرار است تعداد پایه های مالیاتی را افزایش 
دهند تا فردی که در درمیان کاسبی دارد با فردی که در 
نشوند.توکلی  دیده  یکسان  کند،  می  کار  تهران  ولیعصر 
نماینده درمیان هم خواستار معافیت مالیاتی تعاونی های 
عشایری و حل مشکالت مالیاتی مرزنشینان برای واردات 
از طوالنی  هم  نهبندان  نماینده  ساربان  شد.  و صادرات 

بودن زمان استعالمات امالک انتقاد کرد.
 در ادامه جلسه، اکبری نماینده فردوس و عضو شورای 
عالی استان ها، با تاکید بر این که سال حمایت از کاالی 
داخلی است و باید اداره امور مالیاتی نیز از تولید کنندگان 
داخلی حمایت کند، ادامه داد: برخی اوقات سطح آگاهی 
کارشناسان اداره از قوانین کم است و پاسخ های مناسبی 

به ارباب رجوع ها داده نمی شود.

یک درصد جریمه به ازای هر بار 
وارد نکردن اطالعات در سامانه

پس از این سخنان، ابتدا پاک گهر معاون امور مالیاتی اداره 
کل، به برخی سواالت پاسخ داد و عنوان کرد: پس از قانون 
تجمیع مالیات در مرکز استان، توزیع به شهرستان ها بر 
اساس ضریب جمعیتی حاصل از سرشماری وزارت کشور 
انجام می شود که نسبت درآمد به عوارضی که به شهرستان 
ها باز گشت داده می شود در قائن 64 درصد، فردوس 51 
درصد، سرایان 124 ، درمیان 142، سربیشه 45 ، بشرویه 94 
، خوسف 70 ، زیرکوه 228 ، بیرجند 16 ، نهبندان 108 و 
طبس 9 درصد است. وی در ادامه با اشاره به این که اکنون با 
ثبت کامل اطالعات در سامانه، کارشناسی درآمدها با سند و 
مدرک شده است، اضافه کرد: مطمئن باشید اگر مالیات فردی 

اضافه شده قطعا اطالعاتی در پرونده مودی وارد شده است. از 
طرفی مردم مطلع باشند اگر ریالی فروخته یا خریداری شود 
ولی در سامانه ثبت نشود یک درصد جریمه خواهند شد.

حل مشکل افزایش عوارض با مشخص شدن 
ضرایب از طرف شهرداری

قانون  به  هم  امالک  معامالت  تقویم  درباره  گهر  پاک   

اشاره کرد و گفت:  تا 10 سال،  افزایش 2 درصد هرسال 
اکنون شهرداری باید عدد پی و ضرایب خود را مشخص کند 
تا مشکل افزایش عوارض حل شود. در کمک به شهرداری 
و سازمان های وابسته هم صد درصد مالیات بر ارزش افزوده 
عملکرد آن ها در سال 96 بخشیده شد. بدهی 500 میلیون 
تومانی شهرداری قائن را هم خواهیم بخشید. وی درباره 
موسسات خیریه نیز عنوان کرد: به محض ثبت قانونی باید 
با  اداره مکاتبه کنند تا ناظری برای عملکرد فصلی آنان 

مشخص شود، و این اصال به معنای گرفتن مالیات نیست.
معاون امور مالیاتی با تاکید به این که در قانون جدید حتما 
باید عالوه بر دفاتر قانونی، اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه 
انجام شود، یادآور شد: زمان پاسخگویی به  برای معافیت 
استعالمات کمتر از 48 ساعت است اگر موردی بوده گزارش 
کنید تا پیگیری شود.پاک گهر با بیان این که ما هم دلمان 
می خواهد به واحدهای استان کمک کنیم، ادامه داد: دیوان 
محاسبات، سازمان بازرسی و دادستانی مالیاتی ناظر بر کار 
ما هستند و این ها نیز باید دید مثبت تری نسبت به استان 
داشته باشند. به گفته وی 7 تا 8 برابر آن چه که وصول و 
به تهران فرستاده می شود به استان بر می گردد، اما باز هم 

معتقدیم حق استان بیشتر از این ها است.

اینجا همیشه طلبکارند!

که  این  از  گالیه  با  نیز،  مالیاتی  امور  کل  مدیر  نباتی 
بر  مالیات  و  عوارض  وصول  برای  که  زحمتی  قبال  در 
ارزش افزوده کشیده می شود و به حساب شهرداری ها 
با ما نمی شود،  و دهیاری ها واریز می کنیم، همکاری 
بنرهای  شهرداری  گذشته  سال  متاسفانه  کرد:  عنوان 
و  کرد  را جمع  ها  اظهارنامه  تسلیم  برای  رسانی  اطالع 
که  است  حالی  در  این  داشت.  پول  طلب  آن  ازای  در 
شهرداری شهرهایی مانند مشهد و بجنورد به اداره امور 
مالیاتی ، نیروی کمکی و حتی ساختمان نیز می دهند. 
با تاکید بر این که  ولی این جا همیشه طلب کارند!وی 
این کارها وظیفه ما است ادعایی هم نداریم، خاطرنشان 
نباشد  تعامل  اگر  و  نداریم  نیز  اندازی  سنگ  توقع  کرد: 
به  اشاره  با  مالیاتی  امور  بود.مدیر کل  نخواهد  پیشرفتی 
دهند  می  که  مالیاتی  کنند  احساس  باید  مردم  که  این 
صرف شیک سازی شهر و خدمات بهتر می شود، اضافه 
کرد: این موضوع تاکنون محسوس نبوده است.نباتی در 
برای  تیرماه  و  خرداد  ایام  در  کرد  تقاضا  شورا  اعضای 
اطالع رسانی به مردم درباره تسلیم اظهارنامه ها کمک 
کنند. وی تصریح کرد: برای حمایت از کاالی داخلی نیز 
ما گام برداشته و از تولید کننده ها حمایت می کنیم به 

شرطی که به فکر فرار مالیاتی نباشند.

اینجا همیشه طلبکارند؟!
مدیر کل امور مالیاتی استان در انتقاد از نبود همکاری سازمانها:

عکس : حسینی

ملزومات  از  غفلت  سایه  در  روزها  این  بیرجندي  کفش 
ماندگاري در بازار و ذائقه مشتري، بي مهري مردم و مهمتر 
از آن حرفها و شعارهاي رنگارنگ برخي مسؤولین در باب 
گزارش  است.به  احتضار  در حال  ایراني  از کاالي  حمایت 
و  اصالت  با  کاالي  یک  از  روایتي  امروز  روایت  فارس، 
شناسنامه دار ایراني است که روزگاري با همت صنعتگران 
و هنرمندان این دیار شانه به شانه کفش تبریز نام و نشاني 
یافته و با عنوان “کفش بیرجندي” در کیفیت و کارایي زبانزد 
در  روزها  این  حاال  که  کفشهایي  بود،  شده  و خاص  عام 
سایه غفلت از ملزومات ماندگاري در بازار و ذائقه مشتري،                         
بي مهري مردم و مهمتر از آن حرفها و شعارهاي بي عمل و 
رنگارنگ برخي مسئوالن در باب حمایت از کاالي ایراني به 

یک صنعت در حال احتضار بدل گشته است.

حال روز بد یک کاالي ایراني
 صنعتي 100  ساله در حال احتضار 

قدمت این صنعت یا به عبارت بهتر “کفش بیرجندي” به 
گفته معاون صنایع دستي اداره کل میراث فرهنگي، صنایع 
دستي و گردشگري خراسان جنوبي به سال 1300 هجري 
قمري میرسد، اما پس از گذشت بیش از یک سده از عمر 
آن، کمتر مي توان نشاني از آن در بازار بیرجند و حتي حافظه 

تاریخي مردمان این دیار به ویژه نسل جدید یافت، نسل 
و  ارزشمند  جایگاه  و  سابقه  از  آگاهي  عدم  با  که  جدیدي 
تاریخي این دیار در تقویت تولید داخلي و فرهنگ غني نهفته 
در دل آن امروز به بیرجندي مي نگرد که به یک شهر تقریبا 
مصرف کننده و محروم از صنعت تبدیل شده و با القاي این 
گزاره که این استان جاي سرمایه گذاري و کارآفریني نیست، 
تفکر مهلک پشت میزنشیني و عافیت طلبي و یا مهاجرت از 
استان را به ذهن او تزریق کرده است، تفکري که پرداختن به 

تبعات پرمخاطره آن در این مقال نمي گنجد.

پاي درد و دل استاد زینلي...

براي پیدا کردن نشاني از کفش بیرجندي و نشستن پاي 
احتضار،  به  رو  صنعت  این  پیشکسوت  صنعتگران  حرف 
کوچه  پس کوچه هاي بازار بیرجند را انتخاب کرده و در 
پیش گرفتم و پرسان پرسان به کفشدوزي استاد غالمرضا 
زینلي رسیدم. استاد در حالي که از جویا شدن یک خبرنگار 
از حال و روز او و کفش بیرجندي متعجب شده بود، بیرمق 
اما امیدوار به رونق دوباره کفش بیرجندي در مغازه کوچک 
تجدید  و  دل  و  درد  به  داشته  رونقي  روزگاري  که  خود 
نشست.استاد  باقدمت  این صنعت  مورد  در  خود  خاطرات 
کفشدوز بیرجندي ابتداي کالم در مورد حرفه دور و درازش 
گفت، از اینکه این شغل از پدرش به وي به یادگار رسیده 
است و حاال بیش از 60 سال است که در این مغازه مشغول 
به دوخت کفش بیرجندي است.غالمرضا زینلي به زمان 
اولین  اشاره کرد و گفت:  قدیمي  این کفش  تولید  شروع 
کفش معروف بیرجندي “کفش ساده زنانه” نام گرفت که 
بعد از آن و با استقبال و رضایت مشتریان از این محصول 
و کیفیت آن کفش هایي به نام اورسین مردانه، نیمپوت، 
نیمساق و چپت در مدلهاي مختلف از چرمي که در داخل 

بیرجند دباغي مي شد تولید کردیم. 

کفشهایي که از پدر به پسر ارث مي رسید!

وي با بیان اینکه ماجراي تولید کفش بیرجندي ساعت ها 
حرف نگفته دارد که گفتنش چندین روز طول مي کشد، 
عنوان کرد: این نوع کفش اگر براي جلسه دامادي جواني 
تولید میشد همان جفت به فرزندانش نیز به ارث مي رسید!

پاسخ به یک شایعه
 در مورد کفش بیرجندي

را  محصول  این  زیاد  عمر  دلیل  بیرجندي  کفشدوز  استاد 
کیفیت بسیار باالي آن بیان کرد و گفت:  تولید یک جفت 
کفش بیرجندي یک روز کاري زمان مي برد اما در مقابل در 
بازار کفش هاي چیني موجود قیمت بسیار مناسب، تنوع و 
ذائقه پسندي بیشتر و در مقابل کیفیت کمتري دارد. زینلي 
با اشاره به شایعات موجود در بازار مبني بر وزن سنگین این 
کفش و به تبع غیراستاندارد بودن آن گفت: در زمان قدیم 
قطر  افزایش  بر  اصرار  بیشتر، مشتري  دوام  افزایش  براي 
تخت)کف( و چرم کفش داشته تا کمتر مورد آسیب قرار بگیرد 
که این مسئله کفش را سنگین تر مي کرد، اما علیرغم کیفیت 
و ماندگاري باالي این محصول تنها صفت سنگین بودن این 
کفش در ذهن ها مانده که خود جاي سؤال و تردید دارد.

مي توانیم مطابق نیاز و ذائقه 
مخاطب تولید کنیم

وي ادامه داد: اگر بخواهیم تولید کفش بیرجندي را مطابق 
نیاز و ذائقه جوان امروزي ادامه دهیم، میتوانیم طبق نیاز و 
ذائقه آنها و مشابه طرح هاي داخل بازار تولید کنیم که از وزن 

بسیار پایین تري هم برخوردار باشد.

به جاي تولید کفش بیرجندي کفش هاي
 چیني را تعمیر مي کنیم

استاد کفشدوز بیرجندي بیان کرد: در گذشته شبانه روز از 
تمامي استانها ثبت سفارش داشتیم، اما حاال باید منتظر تعمیر 
کفش هاي چیني باشیم. زینلي با بیان اینکه اگر مشتري 
بیرجندي  کفش  تولید  و  طراحي  به  قادر  باشد،  تقاضا  و 
از تاریخچه و  با مدل هاي روز هستیم، تصریح کرد: اگر 
شناسنامه این کفش به مردم اطالع رساني شود مطمئنیم 
باال  بسیار  اقتصادي  صرفه  با  کفش  این  خرید  مشتاق 
هستند، اما متأسفانه تاکنون هیچگونه کمکي نشده است.

اجاره مغازه خود را هم ندارم
 این استاد خبره و قدیمي کفشدوزي بعدي از عمري کسب 

روزي حالل با تولید کفش بیرجندي حاال اجاره مغازه کوچک 
خود را هم ندارد و یکي از فرزندانش که هم پاي پدر مشغول 
به کار است به فکر پیداکردن کار دیگري براي امرار معاش 
است.وقت رفتن آقاي زینلي مي گوید این را هم بنویس که 
اگر اوضاع همینطور پیش برود نهایت تا دو سال دیگر از 

کفش بیرجندي اثري نخواهد بود. 

کفش هاي چیني آفت بازار کفش داخلي

رئیس اتحادیه کفاشان بیرجند نیز در این مورد در گفتگو 
با فارس اظهار داشت: ورود کفشهاي چیني به بازار یکي 
از عمده ترین مشکالت خاموش شدن چراغ تولید کفش 
بیرجندي است چراکه کفش ایراني زیبایي کفش چیني را 
هاي  هزینه  رفتن  باال  داد:  ادامه  فاطمي  ندارد.سیدحسین 
تا  بیرجندي باعث شده است  اولیه تولید کفش چرم  مواد 
تولیدکننده هاي قدیمي کفش بیرجندي توان تولید تعداد 
باالي این محصول را نداشته باشند. وي عنوان داشت: اکثر 
تولیدکننده هاي قدیمي کفش معروف بیرجندي اکنون به 

شغل هاي دیگري براي امرار معاش روي آورده اند.

دستگاههاي تولید کفش
 در فني و حرفه اي خاک مي خورد

رئیس اتحادیه کفاشان بیرجند بیان کرد: پیشنهاد مي کنیم 
سازمان فني و حرفه اي تعدادي از تولیدکننده هاي قدیمي 
باسابقه را که بودجه الزم براي فعالیت تولیدي ندارند را جذب  
کرده و با دستگاه هاي به روز تولید کفش موجود در این 

سازمان که اکنون خاک مي خورد آنها را آموزش دهد.

کفش بیرجندي
 با آموزش جوانان احیا مي شود

فاطمي افزود: با آموزش جوانان بیرجندي مي توان صنعت 
کفش معروف بیرجندي را دوباره احیا کرد. وي متذکر شد: 
متأسفانه شاهد هستیم که چرم باکیفیت در کشور صادر 
مي شود و در مقابل آن پالستیک، فوم و جنس هاي بي 
کیفیت چیني وارد کشور مي شود و این موضوع کاالي 
ایراني را به خطر مي اندازد. رئیس اتحادیه کفاشان بیرجند 

از  اطراف  استان هاي  و  اینکه در گذشته شهرها  بیان  با 
ورود  کرد:  بیان  شدند،  مي  تغذیه  بیرجند  کفش  صنعت 
تولیدکنندگان  پایین  بسیار  قیمت  با  خارجي  هاي  کفش 
که  زماني  داد:  ادامه  فاطمي  است.  کرده  نابود  را  استاني 
مردم جنس خوب کفش بیرجندي را مشاهده کنند، حتمًا 
از آن استقبال خواهند کرد. وي در مورد دلیل ثبت ملي 
نشدن کفش چپت بیرجندي نیز بیان کرد: متأسفانه براي 
ثبت ملي شدن این کفش پیگیري هاي زیادي نیاز است 
اتحادیه  رئیس  شود.  نمي  آن  ثبت  جدي  پیگیر  کسي  و 
چند جفت کفش چپت  کرد:  خاطرنشان  بیرجند  کفاشان 
که  ایم  برده  تهران  اول  کفش  موزه  براي  را  بیرجندي 
شود. مي  گذاشته  نمایش  به  ها  نمایشگاه  در  نیز  اکنون 

وعده هاي برزمین مانده میراث فرهنگي
اي،  و حرفه  فني  اینکه سازمان هاي  به  اشاره  با  فاطمي 
میراث فرهنگي و اداره کار و تعاون باید به کمک این صنعت 
بیایند،خاطرنشان ساخت: در جلسه اي قرار بر این شد که 
سازمان میراث فرهنگي مغازه هایي در بازارچه قدیمي شهر 
که در حال بازسازي است را رایگان به کفاشان قدیمي واگذار 
کند اما متأسفانه این اقدام فقط در حد حرف بوده و تاکنون 

عملي را شاهد نبوده ایم.

طراحان جوان
 به کمک کفش بیرجندي بیایند

وي با اشاره به اینکه کفش بیرجندي مي تواند براي شهر  نام 
آور باشد، گفت: طراحان جوان مي توانند به طراحي ظاهري 
کفش  این  تا  کنند  زیادي  بسیار  کمک  بیرجندي  کفش 
باکیفیت را جایگزین کفشهاي چیني کنیم. رئیس اتحادیه 
کفاشان بیرجند یادآور شد: چپت بیرجندي نیز با طراحي هاي 
ظاهري الزم  مي تواند به عنوان یک کفش به نام مطرح شود.

سخن پایاني...
این روزها که شعار “حمایت از کاالي ایراني” بیشتر از همیشه 
در رسانه ها و کالم مسئوالن شنیده مي شود  فرصت خوبي 
براي احیاي این صنعت شناسنامه دار و باقدمت استان است؛ 
صنعتي که به عنوان یک صنعت کوچک و زودبازده مي توان 
مدعي شد که همه بسترها براي احیاي آن فراهم است و تنها 

در انتظار اندکي توجه و تغییر نگاه مردم و مسئوالن است.

حال و روز ناخوش یک کاالی ایرانی:کفش هایی که از پدر به پسر ارث می رسید!  

عکس : فارس
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پیام رسان سروش از مرز5 میلیون نفر عبور کرد

سیدصالحی، مدیر پیام رسان سروش درباره وضعیت عضوگیری پیام رسان سروش  گفت: پیام رسان سروش با اعتماد مردم عزیزمان در 3 روز 
گذشته از مرز 5 میلیون عبور کرد و االن قریب به 5 میلیون و 200 هزار نفر عضو دارد. وی ادامه داد: تقریبا در آمارهایی که داریم هر کاربر به 

طور میانگین می تواند 40 نفر از اعضای لیست مخاطبان گوشی خود را در پیام رسان سروش پیدا کند و با آنها ارتباط برقرار کند.
چهارشنبه *29 فروردین 1397 * شماره 4046

سینما و چهره ها

احسان علیخانی زودتر به 
استقبال ماه رمضان می رود

مدیر گروه اجتماعی شبکه سه سیما گفت: امیدوارم 
امسال بتوانیم 2 روز قبل از شروع ماه مبارک رمضان 
برنامه »ماه عسل« را آغاز کنیم. ناصر کریمان مدیر 
گروه اجتماعی شبکه سه سیما در خصوص برنامه 

»ماه  برنامه  عوامل  گفت:  »ماه عسل«  تلویزیونی 
عسل« مدتی است پیش تولید کار را آغاز کرده اند 

و سوژه ها ارسال شده است. 

موفقیت جدید
 نوید محمدزاده دراسپانیا

نوید  پالماس،  الس  جشنواره  اختتامیه  مراسم  در 
محمدزاده جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت نمود 
و فیلم “بدون تاریخ، بدون امضا” جایزه بهترین فیلم 
از نگاه تماشاگران را برد.  هجدهمین جشنواره فیلم 
الس پالماس در جزایر قناری کشور اسپانیا برگزار شد.

این پنجمین جایزه بین المللی نوید محمدزاده است و 
چهارمین بار است که این جایزه را برای بازی در فیلم 

“بدون تاریخ، بدون امضا” دریافت می کند.

»امیرمحمد« هم 21 ساله شد
بود  دیروز  همین  انگار  شد.  ساله  محمد21  امیر 
که با پوشک روی صحنه می آمد و در بغل عمو 

پورنگ شعر می خواند و می خنداند. همگی با هم 
در حال پیر شدن هستیم.

گفتگوی اختصاصی

جذاب ترین ها

بت پرستی به تیر برق رسید!

عده ای از مردم آفریقا با باال رفتن از یک تیر چراغ 
برق، به لمس و بوسیدن آن مشغول شدند. برخی 
افراد می گویند که این اشخاص، معتقدند که روح 
یک مرد مرده در آن تیر چراغ دمیده شده است و 

می خواهند با باال رفتن از تیر چراغ، لمس و بوسیدن 
آن، به روح او برکت بدهند. آنها همچنین برای باال 

رفتن از تیر چراغ، باهم رقابت می کنند.

 ساالر عقیلی و علیرضا قربانی 

برای اجرای سرود تیم ملی 
انتخاب شدند

مسئوالن فدراسیون تصمیم گرفتند تا با همکاری 
وزارت ارشاد، سرودی برای تیم ملی آماده کنند که 
ساالر عقیلی و علیرضا قربانی برای اجرای سرود 

کی  کارلوس  شاگردان  شدند.  انتخاب  ملی  تیم 
روش امیداورند تا با عملکردی خوب، شگفتی ساز 
مسابقات لقب بگیرند و از گروه B این رقابت ها 
صعود کنند. همچنین مسئوالن فدراسیون فوتبال 
هم قرار است مراسم بدرقه ویژه ای برای تیم ملی 

برگزار کند.

فناوری اطالعات

تولید نمایشگری که 
هرگز کثیف نمی شود

 در محققان دانشگاه میشیگان برای حل مشکل 
میزان آلودگی نمایشگرهای گوشی های هوشمند، 
نمایشگرهای  برای  کاره  همه  پوشش  نوع  یک 
لمسی ابداع کرده اند که می توان آن را بر روی 

سطح نمایشگرها اسپری کرد هیچ نوع محصول 
مایع یا جامد به سطح این محصول نمی چسبد و 
پس از برخورد با آن به پایین سرازیر شده و هیچ 
آلودگی بر سطح نمایشگر لمسی برجای نمی گذارد.

روستاهای دورافتاده به ارتباطات 
ماهواره »ایرانست« مجهز شدند

شبکه  از  بخشی  در  پیش آمده  مشکالت  پی  در 
مخابرات روستایی کشور و قطع شدن ارتباط تلفنی 
دورافتاده، سازمان  مناطق  در  روستا  از 500  بیش 
فضایی ایران اعالم کرد: این شبکه از ابتدای هفته 
جاری در حال انتقال از ماهواره خارجی به ماهواره 

ایرانست 21 )بدر5-( است.

گفتگو  با حسین عباس زاده، کارشناس ارشد هنرهای نمایشی

کسب رتبه اول کشوري براي بازسازي 

واقعه غدیر خم در 5 سال متوالی

اقوام ایرانی آینو در ژاپن

نسرین کاری - حسین 
عباس زاده، متولد سال 49 در بیرجند، کارشناس هنرهای 
مدرک  و  از  مشهد، سال 79   التحصیل  فارغ  تجسمی 

کارشناسی ارشد کارگرداني نمایش  دارد. 
او که به نمایش و هنرهای نمایشی عالقمند بود پایان 
نامه کارشناسی اش را در مورد “بررسی عناصر بصری 
هنرهای نمایشی در تئاتر” و پایان نامه کارشناسی ارشد 
خود را به “بررسی تطبیقی پرفورمنس با شوبَزی و آیین 

های خراسان جنوبی”  نوشت.
عباس زاده اکنون  معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی 
میراث فرهنگی استان و از هنرمندان تئاتر استان و طراحی و 
نقاشی است. طرح نمایش عروسکی وی  به نام “تیک تاک” 
به عنوان تنها نماینده  تاتر استان در سال جاری  از سوی 
دبیرخانه جشنواره بین المللی یونیمای تهران – مبارک پذیرفته 

شده . این بهانه ای شد که گفتگویی با او داشته باشیم.

تئاتر را چگونه و از چه زمانی شروع کردید؟ 

تشویق  با  و  دبستان  فارسی  کتاب  نمایش  از  را  تئاتر 
خوانی  شبیه  و   نژاد  حسینی  خانم  پنجم  کالس  معلم 
از  قبل  تا  کردم  آغاز  زیرگ  نوغاب  ام  مادری  روستای 
ورود به تربیت معلم با گروه ها و افراد فعال  شهرستان 
آقایان  و  عبداللهی  حسین  محمد  استاد  مرحوم  مثل 
کردم  کار  ابراهیمی  حسین  و  شریفی  علی  عرب،  علی 
محضر  از  فرهنگیان   دانشگاه  در  تحصیل  دوران  در  و 
انوشیروان  مرحوم  و  همایونی  منصور  مرحوم  استادان  
ارجمند کسب فیض کردم  تا اینکه در رشته کارگردانی 
نمایش در دوره کارشناسی ارشد تحصیل کردم. به علت 
عالقه زیاد به هنرهای نمایشی اگر چه در رشته هنر های 
تجسمی با گرایش طراحی و نقاشی مقطع کارشناسی را 
بی  من  های  نامه  پایان  موضوع  اما  گذاشتم  سر  پشت 
ارتباط با تئاتر نبود. بررسی عناصر بصری در نمایش و 
تئاتر و بررسی تطبیقی پرفورمنس با شوبَزی وآیین های 
خراسان جنوبی که اخیرا مقاله این موضوع پایان نامه با 
فرهنگ  فصلنامه  در  مسک   کامیابی  پروفسور  مشاوره 

خراسان جنوبی برای چاپ پذیرفته شده است.

در مورد شغل و تحصیالت تان بگویید

از سال  71  به خدمت آموزش و پرورش درآمدم و در 
تدریس  و  کردم  بکار  شروع  قاین  شهرستان  مدارس 
ادامه  نیز  مشهد  و  بیرجند  در  را  تجسمی  هنرهای 
دانش  تئاتر  زمینه  در  تاکنون  سال  همان  از  و  دادم  
در  همچنین  و  کردم  کارگردانی  و  نویسندگی  آموزی 
استان  در  را  آموزان  دانش  آثار  داوری  سالها   برخی 
از  داشتم.  عهده  بر  جنوبی  و  رضوی  خراسان  های 
صنعتی،  دانشگاه  اسالمی،  آزاد  دردانشگاه   80 سال 
و  بیرجند  دانشگاه  هنر  دانشکده  و  فرهنگیان  دانشگاه 
موسسه  و  فرهنگیان  خدمت  ضمن  متعدد  های  دوره 
به  رباب  و  ماهور  و  عرفان  هنری  و  فرهنگی  های 
هنر  تخصصی  دروس  و  نقاشی  و  طراحی   تدریس 

های تجسمی و تئاتر  مشغول بوده ام .
در کنارتدریس فعالیت های اجرایی در میراث فرهنگی 
تخصصی  های  معاونت  سرپرستی  سمت  در  استان 
گردشگری و توسعه و مدیریت و روابط عمومی و اکنون 
معاون صنایع دستی و هنر های سنتی استان و سرپرستی 

حوزه هنری استان و مسئولیت انجمن هنرهای نمایشی 
استان  هم برای من تجربه های خوبی بود که با فراز و 

نشیب هایی هم رو برو بوده است.
 

حضور در سی و یکمین جشنواره
 بین المللی تئاتر فجر  چگونه بود 

و چه مقامی کسب کردید؟
جشنواره های بین المللی تئاتر عالی ترین سکوی تجربه 
های خوب تئاتر ایران در هر سال  است که با نگاه بومی 
و محلی و فرهنگ عامه  و مسائل اجتماعی و فرهنگی 
از  بار  اولین  برای  که  پذیرد  می  بررسی  برای  را  آثاری 
بیرجند در سال 92 در سی و یکمین جشنواره بین المللی 
و  خیابانی  بخش  اجرای  نخستین  برای  و   فجر   تئاتر 
نمایش مترسک باتفاق گروه نمایشی مهراب بیرجند که 
باشم شرکت  دار می  را هم عهده  این گروه  سرپرستی 
و  ایده  و  موسیقی  کارگردانی،  های  بخش  در  و  کردم 
طرح نامزد دریافت جایزه شدیم که خوشبختانه موسیقی 

اول این جشنواره را دریافت کردیم . 

جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی 
یونیما – مبارک تهران چگونه برگزار شد؟   

نوشته  پری”  پیرهن  زری  “خروس  عروسکی  نمایش 
احمد شاملو نخستین تجربه تئاتر عروسکی من به اتفاق 
گروه در سال 80  بود که در چهارمین  جشنواره تئاتر 
عروسکی  استان مقام نخست در همه زمینه ها کسب 
تئاتر  جشنواره  نهمین  در  موفقیت  این  از  پس  که  کرد 
عروسکی مبارک تهران در تاالر سنگلج به روی صحنه 

رفت. و کار دوم روز ششم جشنواره شناخته شد. 
به  حسنک”  “خورشید  عروسکی  نمایش   82 سال  در 
جشنواره  دهمین  در  خودم  کارگردانی  و  نویسندگی 
در  تهران  مبارک   – یونیما  عروسکی  تئاتر  المللی  بین 
موفق  که  رفت  صحنه  روی  به  تهران  هنرمندان  خانه 
از  و عروسک  بهترین طراحی صحنه  دریافت جایزه  به 

این جشنواره شد.  

برنامه امسال تان چیست و از چه تکنیک 
هایی برای معرفی استان استفاده کردید؟ 

تیک  عروسکی  نمایش  ای  صحنه  بخش  برای  امسال 
تاک را به اتفاق گروه برای شرکت در هفدهمین جشنواره 
آماده سازی است که  مبارک در مرحله  تئاتر عروسکی 
خوشبختانه طرح این نمایش از سوی دبیرخانه پذیرفته 
شده و امیدواریم در مراحل بعد هم این موفقیت به اجرای 
در تهران شهریور سال جاری ختم شود. در این نمایش 
از  تولستوی طراحی شده  لئون  از  داستانی  براساس  که 
تکنیک های عروسکی سایه و نخی کمک گرفته شده 
که عروسکهای بومی محلی  روستای تاجمیر شهرستان 
سربیشه الگوی طراحی و اجرا و ساخت عروسکها خواهند 
بود. که با هدف معرفی بیشتر این عروسکها و فرهنگ 
عامه سعی در بومی سازی و استفاده از موسیقی مقامی 
به ویژه آثاری که دکتر محمد حقگو در زمینه موسیقی 

طراحی و اجرا نموده اند مد نظر قرار خواهد گرفت.

هنرمندان استان چه مقام های در این 
جشنواره ها کسب کرده اند؟

از  که  فیاضی  رضا  نوشته  کارگشا”  “عصای  نمایش 

در  اجرا  برای  باشد  می  نوجوان  و  کودک  حوزه  فعاالن 
تئاتر عروسکی استان و تئاتر کودک و نوجوان در سال 
تئاتر  جشنواره  چهارمین  در  تآخیر  با  که  شد  آماده   82
کودک و نوجوان در گچساران به روی صحنه رفت که 
به  موفق  محمدی  فاطمه  نمایش  این  خردسال  بازیگر 
دریافت جایزه شد. در سال 89 دوازدهمین جشنواره بین 
المللی تئاتر کودک و نوجوان در اصفهان برگزار شد که 
نوجوان “خورشید  و  نمایش صحنه ای کودک  ما  گروه 
این  جریان  در  اصفهان  صائب  تاالر  در  را  حسنک” 
به دریافت جایزه  برد و موفق  به روی صحنه  جشنواره 
نخست موسیقی این جشنواره توسط علی اشرفی و امین 
بازیگری زن  زینلی شد و موفق به دریافت جایزه سوم 

توسط خانم الهه قهستانی شد. 

از مقام های بازیگری و نمایش و کارگردانی 
خودتان بگویید

دانشجویان  تئاتر  جشنواره  در   73 سال  تابستان  در  
مراکز تربیت معلم کشور در استان زنجان پس از کسب 
به  پر”  “آخرین  نمایش  با  خراسان  استان  نخست  رتبه 
عابدی  حسن  کارگردانی  و  ای  قلعه  حمید  نویسندگی 
اول  بازیگری  جایزه  و  افتخار  دیپلم  که  کردیم  شرکت 
سال  همان  در  که  کردم.  دریافت  را  جشنواره  این  مرد 
با مشارکت و مشاوره آقای علی شریفی این نمایش در 
برگزیده  کار  عنوان  به  خراسان  تئاتر  جشنواره  ششمین 
دوم  بازیگری  جایزه  دریافت  به  موفق  که  شد  شناخته 
مرد شدم و همچنین این نمایش به عنوان نماینده تئاتر 
خراسان در پنجمین جشنواره منطقه ای  استان کرمان 
حضور پیدا کرد و در این جشنواره هم موفق به دریافت 

جایزه سوم مرد شدم. 

چندین جشنواره دانشجویی هم شرکت 
داشته اید در مورد آنها هم بگویید؟

عالوه بر این در جشنواره های تئاتر دانشجویی نوشهر و 
چالوس 75 با نمایش ترنج امید به کارگردانی مرحوم استاد 
محمد حسین عبدالهی شرکت کردم که جایزه دوم هیئت 
منتقدان و جایزه سوم هیئت داوران جشنواره را دریافت کردم. 
به  توانم   می  دانشجویی  دیگر  های  جشنواره  جمله  از 
آموزش  مراکز  دانشجویان  تئاتر  جشنواره  نخستین 
در  که  کنم  اشاره  کشور  ای  حرفه  و  فنی  عالی 
با  بیرجند  کاشانی  سپیده  دانشجویان  با  متوالی  دوسال 
های  استان  در  “لعبتکان”  و  “کارنامک”  های  نمایش 
دریافت  به  موفق  و  کرده  شرکت  تهران  و  اصفهان 
شدم.   ها  جشنواره  این  از  کارگردانی  بهترین  جایزه 
احمر  هالل  جشنواره  در  ها  نمایش  همین  با  همچنین 

استانهای یزد و زنجان شرکت کردم و موفق به دریافت جایزه 
نخست کارگردانی و طراحی صحنه و لباس و برشور شدم.

درباره طرح  بازسازی غدیر خم
 که  چندین مرتبه رتبه اول کشوری

 را  کسب کرده توضیح دهید؟

یکی از طرح های میدانی و بزرگ که هر ساله نزدیک 
به 500 نفر هنرور را به خدمت می گیرد بازسازی واقعه 
غدیر خم بود که این مراسم هر ساله در بیش از 100 
نقطه کشور برگزار می شود از سال 91 به پیشنهاد ناحیه 
فردوس  نهبندان،  بیرجند،  شهرستانهای  بسیج  مقاومت 
سربیشه و درمیان با مشارکت معاونت اردوی سپاه انصار 
الرضا استان کارگردانی بازسازی واقعه غدیر خم به من 
واگذار شد که با مشارکت و همراهی آقای مجید نصری 
و استودیو صدابرداری حوزه هنری استان و دیگر عزیزان 
همراه در این شهرستانها این نمایش به صورت میدانی 
اجرا و در هر سال چندین هزار نفر از مردم عالقمند از 
این پروژه بازدید کردند که خوشبختانه همه اجراها در 5 
سال متوالی موفق به کسب رتبه اول کشوری شده است.

به آخرین نوشته هایتان اشاره کنید

 در زمینه  بازیگری می توانم به حدیث عشق، کاروانی 
هرز،   های  علف  نینوا،  کاروان  با  خوشبختی،  سوی  به 
بهرام  تازیانه  شنبه،  سهراب  قادسیه،  فاتحان  تخصص، 
کوتاه  قطعه  پنجاه  از  بیش  در  بازی  و   تیر،  آرش شیوا 

نمایشی و جشنهای مختلف اشاره کنیم. 
در زمینه کارگردانی هم طی این سالها چندین اثر داشته 
از آن  جمله می توان به  حدیث عشق، همراه؛  ام که 
پیرهن  زری  خروس  پر،  آخرین  زلزله،  مثل  ز  پهلوان، 
صحنه  لبه  از  حسنک  خورشید  کارگشاا،  عصای  پری، 
کوک  کج  ساز  شنوی  می  آنچه  بگیرید)ناتمام(،  فاصله 
ارغوان،   بخاطر  سارا،  برای  ای  عصرانه  است،  سکوت 

نمایش عروسکی تیک تاک نام برد. 
برعهده  را  تئاترهای  از  خیلی  نویسندگی  همچنین 
داشته ام که مهمترین آن نقل سهراب، ز مثل زلزله،  
من  به  را  ایلیا   ، خأل  برفي،   روز  حسنک،  خورشید 
و  گرگم   - میآد،  ماه  شب  یه  بان،   زاغه  بده،  نشان 
اینجا چیکار مي کني ؟؟!  ،  خیاباني “تو  گله مي برم 
،  آنجا که آسمان همیشه آبیست ، 851 میلیون بدون  

و  حکایت ما زنان خوشبخت است.
دیگر  های  عرصه  در  تئاتر  بر  عالوه  زاده  عباس   
دارد  دست  هم  دستی  صنایع  و  نقاشی  چون  هنری 
که در مصاحبه بعدی با سایر فعالیت های هنری وی 

آشنا خواهیم شد.

ایران  به  اعراب  هجوم  از  پس  ساسانیان  زمان  در 
که  جایي  وشرق  چین  به  ایران  مردم  از  گروهي 
این  کردند.  مهاجرت  شود  مي  نامیده  ژاپن  امروزه 

جمله  از  نگاران  تاریخ  از  بسیاري  تائید  مورد  مطلب 
زمان  در  ایرانیان  کتاب  در  سن  کریسیتن  پروفسور 

باشد.  مي  ساسانیان 

یا  آینو  )مردم  نام  همین  به  قومي  اینک  هم 
این  کنند  مي  زندگي  چین  درشرق  عبدال)عبدا...((  
اقوام بدونه شک ایراني مي باشند کافي است به تلفظ 

انها توجه کنید. اعداد  شمارش 
 Äynu numerals are borrowed
from Persian

 1yäk, 2 du, 3 si, 4 čar, 5 pänǰ, 6
 šäš, 7 häp(t), 8 häš(t), 9 noh, 10
dah, 20 bist, 100 säd, 1000 hazar

در  هوکایدو  بزرگ  ی  جزیره  بومی  قوم  آینو  مردم 
جزیره  شبه  و  ساخالین  کوریل،  جزایر  ژاپن،  شمال 

هستند. کامچاتکا 
باقی  آینو  هزار   150 از  بیش  امروزه  زیاد  احتمال  به 
زیرا  نیست  دست  در  واقعی  آمار  البته  مانده است. 
نژادی  تبعیض  از  جلوگیری  برای  والدین  از  بسیاری 
ایشان  آینوی  هویت  ژاپن،  در  فرزندانشان  به  نسبت 
به  آینو  ی  می کنند.واژه  پنهان  خودشان(  از  )حتی  را 
معنای »انسان« است. امروزه آینوها نسبت به نام آینو 
واژه  خود  قوم  نامیدن  برای  و  دارند  ناخوشایندی  دید 
آینو( را ترجیح  )به معنی رفیق در زبان  ی »اوتاری« 
ژاپن  در  آینو  قوم  توسط  که  است  زبانی  می دهند.آینو 

و روسیه تکلم می شود. 
تن   15 تنها   1991 سال  در  زبان  این  متکلمین  تعداد 
تکلم  ژاپنی  یا  روسی  آینو،  مردمان  بقیه  شد،  برآورد 
این  شدید  نژادي  تبعیض  بخاطر  می کردند.متاسفانه 
استانه  در  است  ایراني  ریشه  از  شک  بدونه  که  زبان 

است. نابودي 

گوناگون

 هشدارها و نکات ایمنی که 
می بایست برای پیشگیری از 

سرقت رعایت نمایید
* فرماندهی انتظامی شهرستان بیرجند

جرایم  از  نیمی  در  که  دهد  می  نشان  تحقیقات 
زمینۀ  خود  که  هستند  افرادی  مالباختگان  مالی، 
تحریک، ترغیب یا تسهیل در ارتکاب جرم را برای 
علیه  جرایم  میان  تر  آورند.  می  فراهم  مجرمان 
اموال “ سرقت خودرو و لوازم خودرو” و “ سرقت 
، “سرقت  از منزل”  از محل کسب” و “ سرقت 
باشد  می  فراوانی  اهمیت  دارای  سیکلت”  موتور 
لیکن راهکاارهای پیشگیرانه ای را در این زمینه 

به هموطنان عزیز ارائه می نماییم. 

1.  پارک خودرو در محیطهای خلوت و تاریک 
2. رهاشدن خودرو با دِر باز یا شیشه های پایین 

3. وجود اشیای لوکس و اسناد و مدارک در داخل خودرو
4. اعتماد بیجای افراد درواگذاری سوئیچ به افراد ناشناس 
و   بیشتر   کرایۀ  دریافت  برای  رانندگان  طمع   .5

تردد درمسیرهای خلوت
خودرو  خریداران  توجهی  کم  یا  توجهی  6.کم 

نسبت به استعالمات
7. حضور فروشنده به تنهایی در محلهای ناشناخته 

برای تنظیم قولنامه؛
و  سازی  صحنه  به  نسبت  افراد  توجهی  بی   .8
سرقت  هدف  با  که  ساختگی  های  نزاع  ایجاد 

خودروی آنها صورت می گیرد.
9. نوشتن نام یا آدرس بر روی دسته کلید منزل 

یا اتومبیل
10. نصب سیستم دزدگیر توسط افراد غیر مجاز 

بر روی اتومبیل
11. عدم استفاده از قفل مرکزی، دزدگیر، قفل پدال، 

قفل فرمان و سویچ مخفی و سایر لوازم بازدارنده
12. عدم احراز هویت فروشنده و اصالت مدارک 

به هنگام خرید
13. کمک گرفتن از افراد ولگرد و مشکوک هنگام 

بروز نقص فنی
از  اقالم  سایر  و  یدک  سوئیچ  تحویل  عدم   .14

فروشنده خودرو 

 توقف یک اعدام با دستور 
مقام معظم رهبری

با دستور مقام معظم رهبری، اجرای حکم اعدام بهمن 
ورمزیار موقتا متوقف شد. مادر بهمن، در ویدئویی 

با اعالم این مطلب از مقام معظم رهبری و رییس 
قوه قضائیه تشکر کرد. قرار بود که حکم اعدام بهمن 
ورمزیار، به جرم سرقت مسلحانه به اجرا درآید که 
انتشار گسترده ویدئویی از مادر او در فضای مجازی، 
توقف اجرای حکم را داشت. مادرش گفته بود او هیچ 
سابقه ای نداشته و پس از سرقت مسلحانه طالها را 

بازگردانده و خود را تسلیم کرده بود.
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رفتارهایی برای مدیریت حسادت فرزندان 

غیر از نبایدها در ارتباط با فرزندتان، رفتارهایی هم وجود 
دارد که حس حسادت بچه ها را تعدیل می کند و به آن ها 
اجازه می دهد بدون رقیب و دشمن دانستن یکدیگر، با 
هم رابطه خوبی داشته باشند. در ادامه کارهایی را که باید 

در ارتباط با فرزندان تان انجام دهید، می خوانید:
تصدیق حس حسادت فرزندتان: او وقتی بداند احساسش 
را درک می کنید، مجبور نیست نظرش را به شما یا 
خودش ثابت کند. برای مثال به جای سرزنش کردن 
فرزندتان به او بگویید: »قول میدم دلت می خواست 
می تونستی دوچرخه ای مثل دوچرخه خواهرت داشته 
باشی. فکر می کنی وقتی دوازده ساله شدی چه نوع 

دوچرخه ای خواهی داشت؟«
کمک برای مدیریت نیازهایش: به فرزندتان کمک کنید 
بر نیازهایش متمرکز شود نه آن چه خواهر و برادرش 
دارند. اگر می گوید: »چرا او باید یک ساندویچ کامل 
بخورد و من فقط نصف ساندویچ داشته باشم؟« می 
توانید پاسخ بدهید: »هنوز گرسنه ای؟ باز هم ساندویچ 
می خوای؟« . فرزندتان شاید فورا به این نتیجه برسد که 

ساندویچ بیشتری نمی خواهد.
کمک برای دیدن نقاط قوت شان:به فرزندتان کمک کنید 
نقاط قوت خود را ببیند و تحسین کند. درباره کارهایی که 
به خوبی انجام می دهد، نظر بدهید و تشویقش کنید. او را 
ترغیب کنید مهارت هایش را گسترش دهد. اگر فرزندتان 
همیشه خود را در سایه برادر یا خواهر بزرگ ترش حس 
می کند، او را به زمینه های متفاوتی هدایت کنید. به طور 
مثال اگر برادر بزرگ تر مهارت زیادی در فوتبال دارد، پسر 
کوچک تان را البته به شرط عالقه در کالس ورزشی 
دیگری ثبت نام کنید تا بتواند بدون مقایسه خود با دیگری، 

توانایی هایش را رشد بدهد.

برادران مهربان

دو برادر با هم در مزرعه خانوادگی کار می کردند که 
یکی از آنها ازدواج کرده بود و خانواده بزرگی داشت و 
دیگری مجرد بود. شب که می شد دو برادر همه چیز 
از جمله محصول و سود را با هم نصف می کردند . 
یک روز برادر مجرد با خودش فکر کرد و گفت:  درست 
نیست که ما همه چیز را نصف کنیم. من مجرد هستم 
و خرجی ندارم ولی او خانواده بزرگی را اداره می کند.
بنابراین شب که شد یک کیسه پر از گندم را برداشت و 
مخفیانه به انبار برادر برد و روی محصول او ریخت. در 
همین حال برادری که ازدواج کرده بود با خودش فکر 
کرد و گفت :  درست نیست که ما همه چیز را نصف 
کنیم. من سر و سامان گرفته ام ولی او هنوز ازدواج 
نکرده و باید آینده اش تأمین شود.بنابراین شب که شد 
یک کیسه پر از گندم را برداشت و مخفیانه به انبار 
برادر برد و روی محصول او ریخت. سال ها گذشت 
و هر دو برادر متحیر بودند که چرا ذخیره گندمشان 
همیشه با یکدیگرمساوی است. تا آن که در یک شب 
برخوردند.  یکدیگر  به  انبارها  راه  در  برادر  دو  تاریک 
آن ها مدتی به هم خیره شدند و سپس بی آن که 
سخنی بر لب بیاورند کیسه هایشان را زمین گذاشتند 

و یکدیگر را در آغوش گرفتند.

من یاد گرفتم که تمرکز مهم تر از هر چیز
 دیگری است. نه تنها در اداره کردن یک کمپانی، 

بلکه همچنین در زندگی شخصی شما.

این واقعیت که مردم به شما  اعتماد داشته باشند، قدرت 
زیادی به شما می دهد. داشتن اعتماد شخصی دیگر، 

قدرتمندتر از تمام تکنیک های دیگر  است.

در مرکز ثقل آسمان است و زمین
بی دل نشود کار جهان راست یقین

دل جام جم است و عشق مرآت وجود
در آینه دل بنگر حق را بین )ناقوس(

روزها، گران قیمت هستند. وقتی روزی که در اختیار داری 
را سپری می کنی، یک روز کمتر برای سپری کردن داری. 

پس سعی کن هر روز را عاقالنه سپری کنی.

تنها کسی که خود را با تمام توان و روحش وقف 
هدفی می کند می تواند در موضوعی تبحر پیدا 

کند. خبرگی، تمام وجود انسان را می طلبد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و خداست که به حق داوری می  کند و کسانی را که در برابر او می  خوانند ]عاجزند و[ به 
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حدیث روز  

چون خواستی سالمت نفس برادرت را دریابی، او را به خشم آور. اگر در رفاقت با تو استوار ماند، او برادر تو است، وگرنه برادرت 
نیست . امام صادق علیه السالم

سبک زندگی

مهارت تفکر انتقادی تان را چگونه پرورش دهید؟
نیست.  ناآشنایی  مفهوم  دیگر  نقادانه  تفکر  امروز  دنیا  در 
مردم همه جا در مورد آن حرف می زنند، از دانشگاه گرفته 
تا محل کار، از جوامع پیشرفته گرفته تا فرقه های کوچک. 
اهمیت تفکر انتقادی امروزه بیشتر از هر زمان دیگری مورد 

بررسی قرار گرفته است. 
است  مدرن  دنیای  در  جدیدی  ِخرد  کردن،  فکر  نقادانه 
که می تواند توانایی فرد را در آنالیز کردن مسائل روزمره 
منعکس کرده و منتهی به تصمیم گیری درست شود. تفکر 
انتقادی، استعداد خاصی نیست که همراه فرد متولد شود، 
بلکه این نوع طرز تفکر نیاز به تمرین و تالش دارد. با وجود 
اینکه رشد این مهارت در تمام دنیا سرعت شگفت انگیزی 
که  هستند  افراد  از  زیادی  تعداد  هنوز  اما  است،  گرفته 
نمی دانند چطور باید تفکر انتقادی را در خود پرورش دهند.

1. سوال های اساسی بپرسید 
ساده به نظر می  رسد، اینطور نیست؟ اما واقعیت این است 
از آن چیزی  پیچیده تر  اساسی«  که »پرسیدن سوال های 
است که فکر می کنید. خیلی ها وقتی تفسیر پیچیده ای از 
و  می شوند  سردرگمی  دچار  می کنند  دریافت  مشکل شان 
باعث می شود حتی سوال و  پیچیده و ظریف  جواب های 

مسئله ی اصلی را فراموش کنند.
 پس با برگشتن به سوال های اساسی و اصلی، به طرز فکرتان 
تمرین بدهید. چه چیزی را می خواهید بدانید؟ در حال حاضر 
چه می دانید؟ با پرسیدن سوال های ساده و اساسی می توانید 

مسئله را از تمام جهات ببینید. بعضی از عالی ترین راه حل ها 
برای مسائل به خاطر پیچیدگی شان شگفت انگیز نیستند 
بلکه در واقع به خاطر سادگی خوشایندی که دارند تعجب 
برانگیزند. پس همیشه یادتان باشد پیش از اینکه به دنبال راه 

حل های پیچیده بگردید، جواب های ساده را جستجو کنید.
2. فرضیه های اصلی را زیر سوال ببرید 

انتقادی به یاد  باید در تقویت مهارت  نکته ی دیگری که 
داشته باشید، فرضیه های اساسی است. همه ی ما در مورد هر 
چیزی در پیرامون خون، فرضیه های زیادی صادر می کنیم. 
در واقع این، شیوه ی مغز ما برای پردازش اطالعات است تا 
بتوانیم زندگی را پیش ببریم. این فرضیه ها زمینه ی چارچوب 
انتقادی را فراهم می کنند و ما بر اساس این فرضیه ها تصمیم 
می گیریم و در مورد هر چیزی قضاوت می کنیم. اما اگر تمام 
باورهای مان اشتباه باشند چطور؟ یا دست کم کامال درست 

و حقیقی نباشند چطور؟
 به نظر می رسد آنوقت باید همه چیز را زیرورو کنیم و از 
نو شروع کنیم.برای اینکه دچار چنین وضعیتی نشوید باید 

فرضیه ها را زیر سوال ببریم.
 اگر انیشتین هرگز فرضیه ی نیوتن درباره ی قوانین حرکت 
را زیر سوال نمی برد، چه اتفاقی می افتاد؟ تمام انسان ها با 
و  می کردند  زندگی  دنیا  در  حرکت ها  از  اشتباهی  دریافت 
علم راه را اشتباهی طی می کرد. می توانیم بگوییم طرز فکر 

انتقادی انیشتین دنیا را نجات داد.

3. غرض و تعصب را کنار بگذارید 
انتقادی  تفکر  برای  باز  دیدی  داشتن  و  بودن  بی غرض 
و  بین  باریک  فرد  برای یک  است که  است. روشن  الزم 
متعصب، فهم دنیا بسیار سخت و ناخوشایند خواهد بود. پس 
اگر می خواهید مهارت تفکر انتقادی را در خود رشد دهید 
یادتان نرود که تعصب را کنار بگذارید. چیزهایی که امروز 
درست می پندارید ممکن است روزی دیگر نادرست از آب 
دربیایند، یا چیزهایی که در گذشته مجاز نبوده اند، امروز عادی 
و مجاز تلقی شوند. اگر ذهن تان محدود باشد از واقعیت دور 
خواهید افتاد. یک ذهن بسته ُپر است از یک سری عقایدها 
و نگرش های انعطاف ناپذیر یا بیزاری از بحث و گفتگو. اگر 
می خواهید اطالعات را به درستی پردازش کنید، اول از همه 
باید همه ی اطالعات را دریافت کنید و تنها یک ذهن باز 
اجازه ی چنین کاری را می دهد. اما داشتن ذهن باز به این 
معنی نیست که باورهایی را که پذیرفته اید کنار بگذارید و هر 
نظری را قبول کنید. در واقع گاهی تفکر انتقادی کمک تان 
می کند روی عقایدتان بایستید و از نگرش های تان دفاع کنید. 
چیزی که واقعیت داشته باشد، از زیر سوال بردن ها و مورد 
چرا واقع شدن ها جان سالم به در خواهد برد و این فقط طرز 

فکر است که تغییر می کند.
4. گاهی جای علت و معلول ها را عوض کنید 

آیا تا به حال از خود پرسیده اید اول مرغ بوده یا تخم مرغ؟ 
این سوالی است که همه ی ما شنیده ایم و نمونه ای از وارونه 

فکر کردن است. دانشمندان ثابت کرده اند که یک راه معتبر 
برای پیدا کردن راه حلِ  مسائل دشوار، سعی در وارونه کردن 
هر چیزی است. روشن است که مرغ، تخم می گذارد پس 
قبل از تخم مرغ بوده است، هر وقت در مورد مسئله ای فکر 
می کنید، قضیه ی مرغ و تخم مرغ را به یاد بیاورید. چیزی 
که علت به نظر می  رسد می تواند خودش معلول باشد یا بر 
عکس. از زوایای گوناگون نگاه کردن می تواند کمک تان کند 

منتقدانه تر فکر کنید و راه حل کارآمدتری پیدا کنید.
5. گرایش خودتان را مشخص کنید 

و  دید  زاویه ی  می تواند  که  دارند  وجود  زیادی  عوامل 
تصمیم های ما را تحت تاثیر قرار بدهند. یکی از آنها گرایش 
خودمان است. قضاوت انسان می تواند تحت تاثیر گرایشش، 
ذهنی، عینی یا گمراه کننده باشد. شما باید قبل از فراگرفتن 
را  خودتان  طرزفکر  و  گرایش  انتقادی،  تفکر  مهارت های 
که  است  چیزی  متضاد  افراد  تصمیم های  بشناسید.گاهی 
می دانند که علتش تمایالت یا پیش پنداره های خودشان 
است. مطالعه ای جدید دریافت والدینی که در مورد فواید و 
مزایای ایمنی واکسن اطالعات درستی دریافت کرده بودند، 

کمتر مایل بودند که بچه های خود را واکسینه کنند. 
به  منجر  هم  همیشه  فهمیدن  که  است  این  آن  دلیل 
رفتار یا تصمیم درست نمی شود. درک و شناختن گرایش 
خودتان نشان تان خواهد داد که چطور مهارت های تفکر 

انتقادی را در خود تقویت کنید.
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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

تعمیر یخچال فریزر در منزل
09153635015 - ناصری نژاد

فروش 
زمین 86 مترمربع - کارواش 

نبش شیرین 10
09151606264

سوپر مارکت خیابان فردوسی )معلم( با تمامی 
امکانات و موقعیت عالی به فروش می رسد. 

یا معاوضه با خودرو   09151606989

فروش یک قطعه زمین مسکونی واقع در 
بند دره، متراژ تقریبی 180 متر

09153620106

به یک نیروی آقا )جوان( برای کار در فست فود
 از ساعت 16/30 الی یک بامداد با حقوق 800 

هزار تومان نیازمندیم.   09358608424

به یک نیروی خانم برای کار در رستوران 
نیازمندیم. ساعت کار 17/30الی 30 دقیقه 
بامداد    32425092 - 09155625242

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

تجربه کنید.   09158668002

کارت دانشجویی اینجانب فاطمه رحیم آبادی فرزند 
احمد به شماره دانشجویی 94110050155078 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702
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استخدام 
پیک موتوری

09120037534

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

یک شرکت معتبر در زمینه فروش و خدمات تجهیزات 
پزشکی و آزمایشگاهی در خراسان جنوبی برای تکمیل کادر 
اداری از افراد واجد شرایط )خانم/آقا( با مشخصات ذیل 

دعوت به همکاری می نماید.
* کارمند فروش )رشته های مهندسی پزشکی، مدارک پزشکی، پرتو پزشکی(

* کارشناس فنی تعمیرات ) رشته های تجهیزات پزشکی، الکترونیک(

افراد واجد شرایط رزومه کاری خود را 
به شماره 09151604624 تلگرام فرمایند

بیرجند، خیابان غفاری، روبروی دانشگاه آزاد، خیابان یاس، پالک 28

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

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

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
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چای زعفران ، یک چای عجیب و غریب از یک گیاه گل دار با از منفعت 
های چشمگیر است، که همچنین برچسب گران قیمت بر روی خودش 
دارد! چای زعفران، قبل از خشک شدن یا پودر شدن با ۴ تا ۵ رشته 
یا رگه زعفران تهیه می شود. غلظت باالیی از عناصر فعال و ترکیبات 
در این رشته ها وجود دارد، از جمله آنتوسیانین، آلفا کاروتن و بتاکاروتن، 
ویتامین B و سایر کاروتنوئیدها و آنتی اکسیدان ها .مهمترین مزایای چای 

زعفران عبارتند از: 1- توانایی آن برای بهبود خلق و خو، از بین بردن 
PMS، بهبود پوست، بهبود بینایی، افزایش حافظه، جلوگیری از سرطان، 
حفظ سالمت قلب . 2- ضد افسردگی: مطالعات متعددی نشان داده است 
که استفاده از زعفران قادر است بر تعادل هورمونی مغز تاثر بگذارد که می 
تواند تأثیرات قابل توجهی بر خلق و خو، اضطراب و عالئم افسردگی داشته 
باشد. خوردن یک فنجان از این چای در صبح، می تواند خلق و خوی شما 

را از شروع روزتان بهبود ببخشد.3- تقویت حافظه:تاثیر این چای بر مغز 
شامل اثرات آنتی اکسیدانی نیز می باشد. این چای می تواند رسوب پالک 
را در مغز کاهش داده و خطر ابتال به بیماری های عصبی مانند آلزایمر 
یا پارکینسون را نیز کم کند.۴-بهبود بینایی:بتا کاروتن به خاطر توانایی آن 
برای محافظت از بینایی، با پیشگیری از دژنراسیون ماکوالر و تاخیر در 

شروع آب مروارید مشهور است.

چای زعفران بنوشید تا از این بیماری ها دور بمانید!

فستفودمغزراکوچکمیکند

از  بخشی  دهد  می  نشان  محققان  پژوهش 
یادگیری،  به  که  هیپوکامپ  به  موسوم  مغز 
در  است  مرتبط  مغزی  سالمت  و  حافظه 
و  فود  فست  منظم  طور  به  که  افرادی 
غذاهای ناسالم نظیر نوشیدنی های شیرین، 
میان وعده های شور و گوشت های فرآوری 

شده می خورند، کوچکتر است. نتایج نشان 
ناسالم  غذاهای  که  سالمندانی  در  دهد  می 
آنها  چپ  هیپوکامپ  خورند  می  بیشتری 
غذاهای  که  است  افرادی  سایر  از  کوچکتر 
مغذی نظیر سبزی، میوه و ماهی می خورند.  
به گفته محققان گرچه این نتایج از مطالعه 
به  اما  است  آمده  دست  به  سالمند  افراد  بر 
تمام افراد و به ویژه کوکان قابل تعمیم است. 

مصرفپوستلیمودرکنترلدیابت

همه ما می دانیم که نوشیدن آب گرم و آبلیمو 
در اوایل صبح نه تنها به کاهش وزن کمک می 
کند بلکه موجب تقویت سیستم ایمنی بدن نیز 
می شود. اما شاید همه ما از فواید پوست لیمو 
آنتی  از خواص  لیمو مملو  نباشیم. پوست  آگاه 
اکسیدانی است که می تواند به کنترل سطح قند 

خون کمک کند. پوست لیمو حاوی پلی فنول 
هایی است که باعث بهبود مقاومت به انسولین 
می شوند. در این شرایط، مانع از تجمع چربی در 
منطقه دور شکمی می شود. وجود ترکیباتی نظیر 
نارینگین و هسپریدین به کنترل دیابت کمک می 
کند و موجب کاهش تجزیه گلوکز در کبد شده و 
متابولیسم گلوکز را متوقف می کند. پس پیشنهاد   می 

شود خالل پوست لیمو را در ساالد استفاده کنید.

داشتنیکرژیمغذاییکمنمک

1- گوشت و ماهی های آماده و بسته بندی نیز 
حاوی نمک هستند، بنابراین یا این مواد را کمتر 
بخرید و یا بسته های کم نمک تر را با چک کردن 
برچسب آنها انتخاب کنید 2- شما می توانید به 
جای انتخاب تنقالتی مانند چیپس یا کراکر، بسته 
های سالم تر مانند میوه ها و سبزیجات را انتخاب 

کنید 3- با خوردن یک ساندویچ یا همبرگر در 
فروشگاه غذای فوری ممکن است نمک دریافتی 
 تان از حد توصیه  شده روزانه فراتر برود ۴- یک 
برش منفرد پیتزا با وجود پنیر، سس و مواد رویه 
آن می  تواند بیش از نیمی از میزان توصیه  شده 
نمک روزانه را به بدن برساند ۵- در هر فنجان 
سوپ  های کنسروي و آماده ممکن است تا 
بیش از 9۴0 میلی گرم سدیم وجود داشته باشد.

ترفندهایيبرايکاهشوزن

شکالت  تکه  یک  صبحانه  وعده  در  صبح   -1
تلخ باالي 6۵ درصد بخورید )باعث چربی سوزي 
میشود( 2- نیم ساعت قبل از ناهار یک عدد سیب 
 با دو لیوان آب بخورید )اشتهایتان کم می شود(

 3- شب ها قبل از خواب یک قاشق عسل بخورید 
)چربی سوزي( ۴- روزي دو لیوان شیر یا ماست 

کم چرب بخورید )لبنیات کم چرب باعث الغري 
میشود( ۵- در طول روز میوه جات و سبزیجات را 
فراموشنکنید 6- تعداد وعده هاي غذایی را زیاد 
و حجمشان را کم کنید 7- سعی کنید غذایتان 
را با چنگال یا قاشق مرباخوري میل کنید، خیلی 
بجوید وآرام آرام بخورید 8- صبح زود یک قاشق 
چایخوري دارچین با یک قاشق مرباخوري عسل 

در یک لیوان آب گرم مخلوط کنید و بخورید.

یادداشت

شیوه مدیریت 
آسیب های اجتماعی

*  سعیدی 

 مدتی قبل بود که معاونت اجرایی مجلس شورای اسالمی آمار جدیدی 
به صورت  آمار  این  البته  که  کرد  ارائه  را  اجتماعی  های  آسیب  از 
کشور  جمعیت  از  حجمی  چه  که  شد  معلوم  و  شد  بیان  تفکیکی 
در  آسیب  این حجم  رسد  می  نظر  به  مبتال هستند.  آسیبی  چه  به 
است  کارشناسی  و  طوالنی  کار  نیازمند  که  حال  عین  در  اجتماع 
لزوم  رابطه  در همین  نیز هست.  و ضربتی  اقداماتی سریع  نیازمند 
متنوع  اجتماع  در  کننده  هماهنگ  ستاد  یا  و  سازمان  یک  حضور 
است  بهتر  ستاد  این  که  البته  شود.  می  احساس  پیش  از  بیش  ما 
برای  مرکزی  به  کالن  صورت  به  بلکه  موضوعی  صورت  به  نه 
بحران  مدیریت  آنچه که در  تبدیل شود.اما  آسیب ها  این  مدیریت 
شناخت  رسد  می  نظر  به  تر  اساسی  چنینی  این  اجتماعی  های 
عنوان  تحت  اژدهایی  که  چرا  است  آسیب  جانبه  چند  و  عمیق 
است. چندوجهی  و  بزرگ  وسعتی  دارای  اجتماعی  های  آسیب 

امروز مرز شهر و روستا کمرنگ شده و آسیب های  به طور مثال  
بومی شهرهای  فرهنگ  است  شده  ترویج  هم  روستاها  در  شهری 
اجتماعی  آسیب های  از  مراقبت  و  دوری  باعث  روستاها  و  کوچک 
است  گرفته  قرار  تهاجم  مورد  هم  فرهنگ  این  امروز  ولی  می شد، 
داده  افزایش  را  مشکالت  این  ترددها  و  جمعی  ارتباطات  چراکه 
است اما فرهنگ بومی هنوز هم در برخی مناطق تأثیرگذاری مثبت 
ابعادی  از  فرهنگ ها حفاظت کرد.یکی  این خرده  از  باید  دارند که 
به  نسبت  تر  دقیق  شناخت  کند  می  کمک  ها  آسیب  فهم  در  که 
اقتصاد کشور و تاثیری است که بر شکل دهی و بیداری این اژدها 
های  شاخص  اثر  اجتماعی  های  تحلیل  تمامی  در  چنانچه   دارد. 
اقتصادی به عنوان راه انداز آسیب اجتماعی دیده می شود. اما آنچه 
اجتماعی  های  آسیب  در  بخش  تداوم  و  دارنده  نگه  عنوان  به  که 
مردمی  فرهنگ  فقدان  واقع  در  است.  فرهنگ  مسئله  است  مطرح 
و آمیخته با اصول انسانی در جامعه هر روز و هر ساعت همچون 
تسهیل گری در عرصه آسیب های اجتماعی عمل کرده و روز به 
روز این مسئله پیچیده تر می شود. اما مسئله دیگری که در برخورد 
با  آسیب های اجتماعی کار را مشکل تر کرده است برخورد غیر 
برخورد  این  اگر  حال  است  موضوع  این  با  احساسی  و  تخصصی 
توسط دولت باشد معضالت خاص خودش را به دنبال دارد و اگر 
را  خودش  جنس   از  مشکالتی  باشد  مردمی  های  سازمان  توسط 
نه  باال  اقدامات  جنس  از  اقداماتی  حال  هر  در  آورد.  می  بار  به 
حاصل  تازه  مصیبتی  بلکه  کند  نمی  مشکل  حل  به  کمکی  تنها 
می کند که آن هم تلف شدن سرمایه مالی و انسانی کشور است.

جویدننامناسبغذا
عاملاصلینفخمعده

اصالح عادات غذایی می تواند از مهمترین راهکار 
خوب  باید  غذا  باشد.  شکم  نفخ  درمان  برای 
جویده شود تا کاماًل با بزاق دهان آغشته شده 
و سپس فرو برده شود، البته ممکن است برخی 
از افراد نیز بدون اینکه غذا را خوب بجوند، دچار 

نفخ نشوند که این مسئله به ساختمان و خلقت 
دستگاه گوارش بر می گردد، چرا که چنین افرادی 
عضالت  و  ضخیم  جدار  با  قوی  معده  دارای 
معده ها  نوع  این  دارندگان  که  هستند  محکم 
غذاهای سخت و به درستی نجویده را نرم کرده 
و با کمک غدد مترشحه در معده تجزیه می کنند. 
خوب نجویدن غذا و هضم ناقص آن موجب تنبلی 
روده ها و تخمیر غذا در دستگاه گوارش نیز می شود.

آقایان:کیانفر.مرحوم  داده نما، آوای خراسان جنوبی از راست  ایستاده  محل برگزاری مسابقات زمین خاکی هنگ کهنه.  تیم فوتبال آزاد شهرستان بیرجند سال 1345 
ازگناباد  ناشناس  خردپیشه.  نژاد.  علی  مرحوم  منوچهرشمشیری.  رو.مرحوم  غالمرضاپوشیده  الهیارسرهنگی.  مرحوم  محمدیعقوبی.  نژاد.  محمدعلی 
وناشناس. نشسته از راست آقایان:علی عباس نیا .مرحوم هوشنگ مهرور. پهلوان استاد محمدمهرور. استوار حقیقی )دروازه بان((- گردآورنده : اصغری 

برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید32446666/32424320-2

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

 www. iranwash. ir تخـتتخـتلـوللـولصـافصـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران
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امروز، نمایش توان و اقتدار نیروهای مسلح

نیروهای مسلح خراسان جنوبی، امروز همزمان با روز ارتش جمهوری اسالمی ایران، با اجرای رژه و سان 
توان و اقتدار خود را به نمایش می گذارند. این مراسم ساعت 8 صبح در بلوار پاسداران، مقابل بوستان 

شهدای گمنام برگزار می شود.از عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت شده است.

*فرماندار خوسف از اجرای پروژه های آبخیزداری در 
این شهرستان خبر داد و گفت: ۴۱ قنات و ۳۰ بند 
خاکی در راستای اجرای این پروژه ها مرمت می شوند.
*معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی 
)ره( خراسان جنوبی گفت: در سال گذشته یک هزار و 
۶8۱ خانوار نیازمند زیرپوشش این نهاد خودکفا شدند.

*فردی که اقدام به جعل مجوز حمل دام کرده بود، در 
شهرستان خوسف به 7 ماه حبس محکوم شد.

تنوع  از  گیری  بهره  با  جنوبی  خراسان  *زنبورداران 
گیاهان دارویی این استان، ۱۱ نوع عسل تولید می کنند.

*۳2 درصد پرونده های طالق توافقی در زیرکوه، 
منجر به سازش شد.

*بخشدار آیسک شهرستان سرایان با کمک مردم، شهر 
۶ هزار نفری را از خطر سیالبی شدن نجات داد.

*مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد خراسان جنوبی 
اظهار کرد: در سال ۱۳97 اختصاص هرگونه بودجه 
فرهنگی  های  کانون  های  برنامه  از  حمایت  و 
پورتال جامع  در  نام  ثبت  به  منوط  هنری مساجد 
مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون  اطالعات 
 کشور )سجا( با عنوان بچه های مسجد به آدرس
 www.bachehayemasjed.ir است.

*مدیر کانون فرهنگی هنری بیت العباس بیرجند 
از اجرای طرح صدقه نان  خبر داد.

اخبار کوتاه

حوادث استان

برخورد یک دستگاه کامیونت و 
سواری سمند در محور طبس-یزد

دوشنبه شب گذشته در حادثه برخورد یک دستگاه 
۱۰۵محور  کیلومتر  در  سمند  سواری  و  کامیونت 
سمند  سواری  سرنشینان  از  نفر  یک  طبس-یزد 

کشته و چهار نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

مرگ عابر پیاده زیر
 چرخ های اتوبوس

سرهنگ حسین رضایی رئیس پلیس راه خراسان 
جنوبی گفت: ساعت 22:۳۰ یکشنبه شب گذشته 
در مجتمع بعثت محور نهبندان و در کنار محوطه 
پمپ بنزین یک نفر عابر پیاده زیر چرخ اتوبوس جان 
باخت.وی افزود: اتوبوسی که از بیرجند عازم زاهدان 
بود بعد از سوخت گیری با زائر پاکستانی ۵۳ ساله که 
در محوطه مجتمع در حال استراحت بود برخورد کرد 
که وی در دم جان باخت.رئیس پلیس راه خراسان 
جنوبی بیان کرد: 8۰ درصد بی احتیاطی راننده به 
علت توجه نکردن به جلو و 2۰ درصد هم نقص 

روشنایی مجتمع بعثت علت وقوع این حادثه است.

واژگون شدن یک دستگاه کامیون بنز
بیرجند  راه  پلیس  رئیس  نیا  توفیقی  سرهنگ 
گفت:ساعت۴ و ۵۰ دقیقه روز گذشته یک دستگاه 
کامیون بنز در کیلومتر98 محور خور واژگون شد و 

راننده خودرو مصدوم شد.

تازه های ورزشی استان

رقابت فوتسالیست های
 بانوی استان در لیگ سه کشور

تیم های فوتسال شهرستان بیرجند و طبس در رقابت 
های لیگ فوتسال دسته سه بانوان کشور به مصاف 
حریفان خود می روند. این مسابقات به میزبانی بوشهر 

از 28 فروردین تا ۴ اردیبهشت برگزار می شود. 

فی
 نج

س :
عک

احتمال بارش برف و یخبندان 
در برخی مناطق استان
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بارش رحمت 
الهی از سه روز گذشته در استان آغاز شده و همچنان 
ادامه دارد که احتمال بارش برف و وقوع یخبندان نیز 
پیش بینی شده است. خندان رو در این زمینه اظهار کرد: 
بارش باران همچنان ادامه دارد و احتمال بارش برف 
و وقوع یخبندان برای برخی مناطق استان پیش بینی 
می شود.مدیرکل هواشناسی از بارش تگرگ و تشکیل 
مه در ارتفاعات خبر داد و افزود: ادامه روند کاهشی دما 
را در 2۴ ساعت آینده در استان خواهیم داشت.وی با 
بیان اینکه لبریز شدن سدها و پرآب شدن رودخانه ها، 
آبگرفتگی معابر و جاری شدن روان  آبها دور از انتظار 
بارندگی  متر  میلی  با ۴۰  درمیان  بیان کرد:  نیست 
بیشترین میزان بارش ها را تاکنون داشته است.رئیس 
پلیس راه استان نیز از وقوع هشت فقره تصادف در 2۴ 
ساعت گذشته در محورهای استان خبر داد و گفت: این 
حوادث ۱۵ مجروح و یک فوتی به دنبال داشته است.

سرهنگ حسین رضایی با بیان اینکه در حال حاضر 
لغزنده  استان  تمامی جاده ها در  نهبندان،  از  به غیر 
است افزود: از رانندگان در خواست داریم از سفرهای 
غیرضروری خودداری کنند تا شاهد حوادث ناگواری 
نباشیم.وی بیان کرد: کیلومتر ۵۰ تا ۵۵  محور دیهوک 
- راور از شب گذشته در اثر طغیان رودخانه و سیالب 
مسدود شده و ماموران راهداری و پلیس راه در تالش 
هستند برای تردد خودروها مسیر کنارگذر ایجاد کنند.

افتتاح نمایشگاه 
تخصصی معدن و 

صنایع وابسته در طبس
نمایشگاه تخصصی معدن و صنایع وابسته درضلع 
بدست  الکاظم  بن موسی  امامزاده حسین  غربی 
علوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و 

با حضور  طالئی مقدم  معاون استاندر و فرماندار 
ویژه شهرستان طبس و دیگر مسئولین کشوری 
با  همزمان  نمایشگاه  این  شد.  افتتاح  استانی  و 
حال  در  سنگ  زغال  ملی  کنگره  چهارمین 
برگزاری است.گفتنی است: چهارمین کنگره ملی 
ذغالسنگ ایران روز دوشنبه با حضور مهمانانی از 
7 کشور آلمان، فرانسه، لهستان، جمهوری چک، 
شد.  برگزار  طبس  در  استرالیا  اوکراین،  ترکیه، 
رئیس چهارمین کنگره ملی زغالسنگ نیز  گفت: 
 9۶ سال  در  کشور  زغالسنگ  کنسانتره  تولید 
حدود ۱.۵ میلیون تن بوده که 8۰۰ هزار تن آن 
از معادن طبس تولید شده است. رمضان کریتی 
در  کشور  زغالسنگ  از  درصد   7۵.۴ افزود:   ثانی 
است.  شده  گسترده  طبس  زغالسنگ  نواحی 
توسعه  اجرای طرح  راستا  این  در  داد:  ادامه  وی 
سیستم  اندازی  راه  و  نصب  زغالشویی،  کارخانه 
زهکشی متان برای نخستین بار در ایران و خرید 
مجموعه دوم تجهیزات مکانیزه انجام شده است.

اعطای تسهیالت
 قرض الحسنه به کلزاکاران

تسهیالت قرض الحسنه به کشاورزان خراسان جنوبی 
برای کشت کلزا در اراضی کشاورزی پرداخت می 
استان گفت:  رئیس سازمان جهاد کشاورزی  شود. 
با هدف حمایت از کشاورزان برای کشت دانه های 
روغنی کلزا، برای تمام مزارع باالی سه هکتار کشت 
۱۵ میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه 2۴ ماهه و 
به ازای هر هکتار سه میلیون تومان تسهیالت سرمایه 
افزود:  در گردش پرداخت می شود.ولی پور مطلق 
همچنین 8۰ درصد یارانه خرید بذر کلزا و شارژ اضافه 
آب برای آبیاری مزارع برای هر هکتار چهار تا چهار 
هزار و ۵۰۰ متر مکعب از دیگر مشوق هایی است که 
در اختیار کشاورز قرار می گیرد.وی گفت: آب مصرفی 
محصول کلزا ۳ هزار و ۵۰۰ متر مکعب در هکتار کمتر 

نسبت به سایر غالت از جمله گندم است. اولین گردهمایی فعاالن و مبتالیان اتیسم موسسه خاوران خراسان جنوبی

برگزاری مراسم هفتمین روز شهید مدافع حرم “بصیری پور” 

کاری- امروز 29  فروردین  اولین گردهمایی 
فعاالن و مبتالیان اتیسم  به همراه مهمانان 
بیرجند  قلمچی  سالن  در  استانی  و  کشوری 
برگزار می شود. نجمه نیکو محمدی؛ کارشناس 
ارشد روانشناسی کودکان استثنایی در گفتگو با 
خبرنگار آوا گفت: از سال 92 اولین مرکز اتیسم 

استان به نام توان افزا راه اندازی شد. 
وی ادامه داد: به علت نیاز بیشتر به حمایت از 
کودکان اتسیمی و پوشش بهتر با همت خیرین 
و افراد توانمند موسسه اتیسم خاوران خراسان 

جنوبی هم  تاسیس شد.وی با بیان اینکه هدف 
اصلی این موسسات  شناسایی زودهنگام بچه 
آگاهی  گام  اولین  افزود:  است  اتیسم   های 
بخشی برای شناسایی این اختالل و خانواده 

های اتیسمی از خدمات آنها استفاده کنند.
نیکو محمدی دومین هدف موسسه اتیسم را 
خدمات رسانی به خانواده های اتیسمی شامل 

خدمات درمانی ، معنوی و مالی دانست. 
وی با اشاره به اینکه هدف بعدی موسسه 
رابطه  این  در  که  متخصصینی  به  خدمت 

سند  در  امروز  افزود:   است  کنند  می  کار 
اولین  در  اهداف  این  موسسه  انداز  چشم 
و  فعالین  محققان،  حضور  با  گردهمایی 
شد.کارشناس  خواهد  رونمایی  ها  خانواده 
استان  استثنایی  کودکان  روانشناسی  ارشد 
برای  همشهریان  همه  از  دعوت  ضمن 
داد:  ادامه  گردهمایی  این  در   شرکت  
این موسسه خیریه و رایگان است و برای 
به کمک  آن  بیشتر  مفید  و  فعالیت مستمر 

مادی و معنوی خیران نیاز است.

 مراسم گرامیداشت هفتمین روز خاکسپاری 
مدافع  شهید  اولین  پور«  بصیری  »مرتضی 
مشاور  حضور  با  جنوبی  خراسان  حرم 
فرهنگی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  اسالمی، 
جمعی از خانواده معظم شهدا و جانبازان در 
بیرجندبرگزار شد. سردار حمیدرضا مقدم فر 
مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه پاسداران 
فروردین(   28( دیروز  اسالمی  انقالب 
حسین امام  مسجد  در  که  مراسم  این   در 
اظهار  شد،  برگزار  بیرجند  السالم(  )علیه 
کرد: دفاع از حرم و حریم اهل بیت)علیهم 
السالم( به عنوان یک اولویت از گذشته تا به 

امروز در دستور کار بوده  است همانطور که 
حضرت عباس در قیام عاشورا،  از اهل بیت 
دفاع کرد.وی با تاکید بر اینکه مدافعان حرم 
پیام  و  ایران  اسالمی  انقالب  صداقت  نماد 
آوران ظلم ستیزی و دفاع از مظلوم هستند، 
گفت: دفاع از مظلوم یکی از اهداف و آرمان 

های انقالب اسالمی ایران است.
انقالب  بدون شک،  اینکه  بیان  با  فر  مقدم 
می  ظلم  تداوم  از  مانع  ایران  اسالمی 
طرح  دنبال  به  دشمنان  امروز  افزود:  شود،  
خاورمیانه بزرگ و استقرار اسرائیل به عنوان 
این  شک  بدون  که  هستند  منطقه  ژندارم 

نقشه و هدف  آن، نقش بر  آب می شود.
اهداف  از  یکی  را  داعش  اندازی  راه  وی 
شوم  نقشه  این  شدن  عملی  برای  دشمنان 

بصیری  مرتضی  شهید  افزود:  و  کرد  ذکر 
ایرانی  مدافع حرم  از هفت شهید  یکی  پور 

است که در حمله مستقیم اسرائیل به پایگاه 
هوایی در سوریه به شهادت رسید.

خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
بارندگی های  در  سیالب  خسارت  از  جنوبی 
اخیر در استان خبر داد و گفت: براساس دستور 
استاندار 9۰ تیم امدادی تا امروز در آماده باش 
کامل قرار دارند. سیدابوالحسن میرجلیلی در 
گفت وگو با تسنیم با اشاره به اینکه سیالب در 
خراسان جنوبی خسارت بر جای گذاشت اظهار 

از  وارده پس  دقیق خسارت های  میزان  کرد: 
بررسی و برآورد کارشناسان در روزهای آینده 
اعالم می شود.وی بیان کرد: بارش های رگباری 
باران و جاری شدن سیالب خسارت هایی را 
فردوس،  شهرستان های  زیرساخت های  به 
سرایان، طبس، سربیشه، درمیان و قاینات وارد 
کرده است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 

این  مجموع  در  مسکونی  واحد   2۱ افزود: 
شهرستان ها روزگذشته دچار آبگرفتگی شدند 
که با تالش  و حضور به موقع امدادگران به 

حادثه دیدگان امدادرسانی شد.
سیل به 14 قنات بین 10 تا 15 درصد 

خسارت وارد کرد
به  شده  یاد  مناطق  در  سیل  کرد:  بیان  وی 

۱۴ قنات بین ۱۰ تا ۱۵ درصد خسارت وارد 
کرده و گزارش هایی از تلفات دام نیز داشته ایم. 
میرجلیلی با بیان اینکه هم اکنون همه راه های 
استان باز است اظهار داشت: سیالب سبب آب 
شستگی برخی راه های اصلی، روستایی و ایل 
راه های عشایری استان شده که با همکاری 
راهداران و نیروهای امدادی نسبت به بازگشایی 

آنها اقدام شده است.وی با اشاره به اینکه بیشتر 
فردوس،  شهرستان های  از  خسارت ها  این 
سرایان، طبس و قاینات گزارش شده است 
رگبار  با  همراه  تگرگ  شدید  بارش  گفت: 
تند باران در 2۴ ساعت گذشته به باغات و 
مزارع به خصوص درختان میوه تازه به بار 

نشسته استان خسارت زد.

 در افتتاحیه دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک بیان شد:

توجه مسئوالن کشور را به دالیل عقب ماندگی شرق جلب کنید 
رضایی-روز گذشته افتتاحییه دهمین وکنگره 
و  جغرافیا  همایش  دومین  و  ژئوپلتیک 
برنامه ریزی مناطق مرزی ایران در تاالر والیت 
دانشگاه  شد.رئیس  برگزار  بیرجند  دانشگاه 
بیرجند بیان کرد:استان خراسان جنوبی منطقه 
ای خاصی از لحاظ موقعیت جغرافیایی است 
که اگر پتانسیل های آن مورد توجه قرار نگیرد 
آسیب های جبران ناپذیری در موضوع امنیت 
را شاهد خواهیم بود.خامسان ادامه داد:امیدواریم 

برای  کاربردی  ای  برنامه  همایش  این  که 
مسوالن کشور و استان برای کمکم در برنامه 

های ریزی های کالن ارائه دهد.

نگاه عمیق و فارغ از تقسیمات سیاسی
گانه  های هشت  محوره  به  اشاره  با  استاندار 
این  کرد:در  بین  ژئوپولتیک  همایش  دهمین 
 گونه همایش ها مسائلی که کارگروه ها ،ستاد ها
،بیان شود  نمی  پرداخته  آن  به  شورارها   و 
می شود و نکاتی ارائه می شود که برای تصمیم 
گیری های ملی ومنطقه ای حایز اهمیت است.

این  در  که  داد:کسانی  ادامه  الشریعه  مروج 
همایش مقاله ارائه داده اند با میزبانی استانداری 
حوزه  با  مرتبط  گوناگون  های  کارگروه  در 
های فعالیتشان حضور پیدا کنند تا از نظرات 
و راهکارهایشان استفاده شود.وی افزود :یکی 
از نکاتی باید در نظر گرفته شود این است که 

در به کارگیری الگو های منطقه ای از دیگر 
مناطق همه جوانب در نظر گرفته شود و با توجه 
به ظرفیت های بومی برنامه و طرح ارائه شود.
مروج الشریعه با اشاره به همجواری سه استان 
خراسان جنوبی ، رضوی و سیستان بلوچستان 
، نگاه عمیق و فارغ از تقسیمات سیاسی را حایز 
اهمیت و استفاده از داشته های محوری این سه 
استان ها را راهی برای توسعه و پیشرفت دانست.
خصوص  به  دانشگاهیان  داد:  ادامه  استاندار 

کسانی که در حوزه ی ژئوپلیتیک ملی و منطقه 
ای کار می کنند ،دالیل  عدم توسعه در دو 
خطه ی غرب و شرق را طوری نگارش کنند 
تا برای مسوالن کشوری مورد توجه قرار گیرد 
و راهکاری برای برنامه ریزی های کالن باشد.

نیروی انسانی و فرهنگ 
اساس توسعه است

رییس انجمن ژپلوتیک ایران نیز با بیان اینکه 
شرق  در  ای حساس  منطقه  جنوبی  خراسان 
کشور است بیان کرد:بیرجند از سالیان گذشته 
مهم ترین شهر در شرق کشور محسوب می 
انسانی  شده است و این باعث تربیت نیروی 
متعهد،و با سطح باالی فرهنگی و علمی در کشو 
شده است.پاپولی یزدی ادامه داد: تریت نیروی 
انسانی مهم ترین مسئله در استان به حساب 
می آید و نقش دانشگاه بیرجند در این امر بسیار 

مهم است ،و امیدواریم با کمک های استاندار این 
دانشگاه به یکی از مراکز تربیت نیروی انسانی 
ملی تبدیل شود که به طور حتم این ظرفیت را 
دارد. وی بیان کرد:در دانشگاه نظریه های زیادی 
تولید می شود که در سطح بین المللی مطرح 
است ولی مشکلی که وجود دارد این است که 
این نظریات را به مسوالن ارائه نمی شود.رییس 
و  انسانی  افزود:نیروی  ایران  ژپلوتیک  انجمن 
فرهنگ اساس توسعه است و آموزش به تنهایی 

اعتماد و  با  باشد و همچنین  تواند موثر  نمی 
باور،توانمندی این  نیروی انسانی گسترش داده 
شود که این امر باعث توسعه و پیشرفت استان 
می شود.پاپولی یزدی با اشاره به ظرفیت معادن 
استان بیان کرد:معادن حرف اول اقتصاد را می 
زنند ولی استفاده بی رویه ،بی توجهی به نیاز 
نسل آینده است و با توجه به مشکل آب استفاده 
از صنایع پر آب باید به مناطق که مشکل آب 
ندارند منتقل شود ،و به سمت فناوری های مانند 
حرکت کنیم که با توجه به نیروهای انسانی بومی 
متخصص در این حوزه این  کار امکان پذیر است.

کنسرسیوم استان های 
حاشیه کویر تشکیل می شود

 دبیرکل مجمع مجالس آسیایی گفت: به همت 
جنوبی،  خراسان  های  استان  بازرگانی  اتاق 
کرمان و سیستان و بلوچستان درصدد تشکیل 

استان های حاشیه کویر هستیم.  کنسرسیوم 
محمدرضا مجیدی نیز افزود: همچنین تابستان 
امسال سالگرد ثبت جهانی کویر لوت در مرکز و 
این سه استان برگزار خواهد شد.‘کنسرسیوم به 
اتحاد یا ائتالف دو یا چند فرد، شرکت، سازمان، 
حکومت )یا ترکیبی از اینها( برای پیگیری اهداف 
و برنامه های مشترک گفته می شود.’ دبیرکل 
مجمع مجالس آسیایی گفت: کویر در دنیا یک 
این  باید  که  بزرگ محسوب می شود  ثروت 

شروط  از  یکی  بشمرید.وی  مغتنم  را  فرصت 
زیرساخت  فراهم کردن  را  توسعه گردشگری 
های آن دانست و اظهار کرد: آنچه نان روزمره 
مردم را در کوتاه مدت جواب می دهد، صنعت 
با  است.مجیدی  وابسته  صنایع  و  گردشگری 
اشاره به مواریث فرهنگی خراسان جنوبی گفت: 
سه اثر این استان شامل باغ اکبریه بیرجند، قنات 
بلده فردوس و کویر لوت در سال های اخیر ثبت 
جهانی شد.‘کویر لوت بین استان های خراسان 
جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان مشترک 
است.’وی افزود: امید است دانشگاه بیرجند در 
صنعت  در  داشت  خواهد  که  جدیدی  آمایش 
گردشگری به جهت کادرسازی نه مدرک آفرینی 
ورود کند.دبیرکل مجمع مجالس آسیایی گفت: 
اگر در این حوزه زیرساخت های علمی و فرهنگی 
در کنار زیرساخت های فنی فراهم شود فرصتی 
بسیار استثنایی خواهد بود و حدود هزار شغل طی 

2 سال در این استان ایجاد می شود.وی گفت: در 
قالب دیپلماسی پارلمانی، دیپلماسی گردشگری 
و شهری می توان فرصت های فراوانی برای 
کرد. ایجاد  کشور  شرق  حوزه  ویژه  به  کشور 

وی همایش ملی انجمن جغرافیا و برنامه ریزی 
مناطق مرزی ایران را حلقه وصل بین نظر و 
عمل دانست و افزود: دبیرخانه مجمع مجالس 
آسیایی در قالب دیپلماسی برای تحقق اهداف 
این همایش آمادگی کافی دارد که امید است 
دستاوردهای این همایش منشا برکات فراوان 
باشد.مجیدی بیان کرد: آب و صنعت در خراسان 
جنوبی وجود ندارد اما در گذشته اینجا بارانداز 
تجاری شرق کشور بوده، از سوی دیگر دارای 
ذخایر معدنی و صنعت گردشگری محسوب می 
شود که امروز اقتصاد جهان را به خود اختصاص 
داده است.وی گفت: ۱۰ سال پیش نخستین 
غرب  در  انسانی  امنیت  المللی  بین  همایش 
آسیا در دانشگاه بیرجند برگزار شد لذا سرقفلی 
امنیت انسانی غرب آسیا در ایران به بیرجند داده 
شده است.وی ادامه داد: دومین همایش امنیت 
انسانی غرب آسیا نیز برگزار شد که امید است با 
همت استاندار سومین همایش یادشده نیز برگزار 
بیرجند در قالب این همایش  نام  شود چراکه 
است. شده  ثبت  ملل  سازمان  و  یونسکو  در 

اقتصاد پایدار بدون توسعه ی
 اقتصادی معنا ندارد

رییس منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی بیان 
کرد:استان  به دلیل دارا بودن امن ترین مرز مشترک 
با کشور افغانستان و قرار گرفتن در مسیر طالیی 
کریدور ترانزیتی شرق کشور یکی از اصلی ترین 
محورهای خروج کاال از ایران و افغانستان و کشوره 
های دیگر به حساب می اید،که همواره مرکز توجه 
فعاالن اقتصادی قرار بوده است.صفدری زاده با 
بیان اینکه اقتصاد پایدار بدون توسعه ی اقتصادی 
معنا ندارد ،منطقه ی ویژه ی اقتصادی را منطقه 
ویژه اقتصادی یکی از ابزارهای توسعه پایدار در 
خراسان جنوبی دانست.وی با بیان اینکه خراسان 
جنوبی استانی مستعد برای توسعه است یادآور شد: 
در مقطع کنونی باید سطح تجارت با افغانستان را 
گسترش دهیم و اگر این فرصت را از دست بدهیم 
رقبا جای ما را در بازارهای افغانستان می گیرند.

عکس:  اکبری

هنرمندان خط مقدم مقابله با آسیب های 
اجتماعی و تهاجم فرهنگی هستند

اسالمی  انقالب  هنر  مناسبت هفته ی  رضایی-به 
،نخستین همایش موسیقی ،در سالن قلم چی برگزار 
شد.رییس حوزه ی هنری استان بیان کرد:هفته ی هنر 
انقالب اسالمی از 2۰ فروردین آغاز و تا28فروردین 
پیشبینی  برنامه  داد:۱۵۰  ادامه  دارد.کریمیان  ادامه 
شده است که سعی بر این بوده که عمده اجرای این 
برنامه در شهرستان ها باشد .وی با بیان اینکه توجه به 
خانواده یکی از اولویت های حوزه ی هنری است،افزود: 
حوزه ی هنری در زمینه حمایت از موسیقی انقالبی 
آثار هنری مورد حمایت قرار  تولید  را در  هنرمندان 
می دهد. کریمیان با اشاره به خواسته ی نماینده ی ولی 
فقیه در استان،نسبت به اهمیت شادی در جامعه بیان 
کرد:هنرمندان در حقیقت در خط مقدم مقابله با آسیب 
های اجتماعی و تهاجم فرهنگی هستند.فرماندار بیرجند 
بیان کرد:حوزه ی هنری گام ها ی بلندی در عرصه 
تولید آثار هنری برداشته است و همچنین در حوزه 
های مختلف هنری به موضوعاتی کهتوجه کمتری 
به آن شده است ،اقدامات موثری را انجام داده است.

خراسان جنوبی صادر کننده
 بذر خار شتر شد

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گفت: خراسان 
جنوبی توانست با تولید رقم نمونه بذر خارشتر عالوه بر 
تامین نیاز استان این بذر را به سایر استان ها صادر کند. 
مرداد سال گذشته بود که خبر تولید بذر خار شتر برای 
اولین بار در ایران آن هم در استانی مانند خراسان جنوبی 
رسانه ای شد، بذری که حاال می تواند همچون زمردی 
در مزارع استان تولید و چرخ اقتصاد و اشتغال را کوک کند

عکس:اینترنت

عکس: کمالی

برگزاری بیستمین جشنواره خیران 
مدرسه ساز در 8 اردیبهشت جاری 

بیرجند  فرماندار  ناصری  علی  گذشته  روز  کاری- 
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هر سال جشنواره 
خیرین مدرسه ساز در استان با هدف توسعه فرهنگ 
نیکوکاری و مشارکت در ایجاد فضای مناسب فرهنگی 
و آموزشی برای دانش آموزان برگزار می شود، افزود: در 
استان تاکنون بسیاری از امکانات و فضاهای آموزشی 
را خیران نیکوکار فراهم کردند.وی با اشاره به اینکه 
خیرین مدرسه ساز از مصادیق نیک اندیشان واقعی 
هستند، افزود: برگزاری جشنواره خیرین مدرسه سازی 
به فرهنگ سازی و آشنایی با معضالت فضای آموزشی 
و حوزه تعلیم و تربیت کمک می کند و همچنین مقدمه 
با آموزش و  آنان  برای ورود خیران و مشارکت  ای 
پرورش است.فرماندار بیرجند با بیان اینکه جمعیت 
است،  افزایش  به  رو  شهرستان  این  آموزی  دانش 
ادامه داد: هر ساله باید برای این مهم و نیازمندهای 
جدید دانش آموزان برنامه ریزی شود و کمک خیران 
و برگزاری جشنواره می تواند بسیاری از مشکالت این 
حوزه را در شهرستان حل کند.ناصری بیان کرد: اطالع 
رسانی کارهای در زمینه احداث و تجهیز مدارس و بهره 
مندی دانش آموزان از این امکانات در جذب خیران به 
امر مدرسه سازی تاثیرگذار است.وی با اشاره به برگزاری 
بیستمین جشنواره خیران مدرسه ساز در 8 اردیبهشت 
جاری در مرکز استان خواستار مشارکت بیش از پیش 
نیکوکاران در این کار خیرخواهانه و خدا پسندانه شد 
تا بتوانند با ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی گامی 
بردارند. محروم  مناطق  کودکان  وضع  بهبود  برای 

سیل در استان خسارت بر جای گذاشت
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پیشبینیشمسالواعظین
ازوضعیتامروزمرتضوی

در  من  می کند:  نقل  اصالح طلب  روزنامه نگار 
)آبان  بود  آن  رئیس  مرتضوی  که  خودم  دادگاه 
۷۸( به خودش گفتم: »روزی در همین جمهوری 
اسالمی فرا می رسد که به اتهام ارتکاب جنایات 
مرتضوی  و  رفت  زندان خواهی  به  بشریت  علیه 
را  آرزویی  »چنین  گفت:  و  زد  من  به  پوزخندی 
به گور خواهی برد.« این جدال لفظی دوطرفه در 
حضور خبرنگاران در دادگاه علنی ام صورت گرفت 

و از سوی صدا و سیما نیز ضبط شد. 

بهامامجمعهتبریزگفتمشاخغول
رانشکستیدکهرفتیداستادیوم

ضرغامی، رئیس اسبق صداوسیما گفت: به آقای »آل 
هاشم« نماینده ولی فقیه در تبریز گفتم، آقای آل 
هاشم! کار بسیار خوبی می کنید سوار تاکسی و مترو 
می شوید و استادیوم می روید و بازی های تراکتور 
را تماشا می کنید، اما خیال نکنید که »شاخ غول« 
شکسته اید! اصاًل شما کار مهمی را انجام نداده اید. 
از بس خالف این رویه انجام شده و از بس سبک 
زندگی و رفتار تغییر کرده، خیال می کنند اگر شما در 

خیابان راه رفتید، اتفاق بسیار عجیبی رخ داده است.

امیدوارمبحثفیلترینگ،آغازبازشدن
دکانبرایعدهایخاصنباشد

حیدری، عضو فراکسیون امید مجلس گفت: زمانی با 
بلندگوها هم مخالفت می شد و بعد جای خود را به 
ویدئو و ماهواره داد. امروز همه آنچه با آن مقابله می 
کردیم به راحتی مورد استفاده قرار می گیرد. پس بهتر 
است نوع نگاه مان را تغییر دهیم تا فردا ما را به بدی 
قضاوت نکنند. البته امیدوارم بحث فیلترینگ، آغاز باز 

شدن دکان برای عده ای خاص نباشد.

پناهیان:پیامبراکرم)ص(مسلمًا
بهدنبالقدرتبودند

پناهیان روحانی اصولگرا نوشت: پیامبر اکرم )ص( 
مسلماً به دنبال قدرت بودند، چون همۀ عاقالن عالم 
می دانند که بدون قدرت، نجات بشر امکان ندارد. 
پیامبر)ص( مسلماً دنبال این بود که قدرت فراهم 
بیاورد تا بتواند زیر سایۀ این قدرت، بشر را نجات 
دهد. همان اخالق و معنویات و عرفانیات را زیر سایۀ 
قدرت به بشریت هدیه کند. چون این قدرت طلب ها 
هستند که مانع رشد انسان می شوند و انسان ها را 

فاسد نگه می دارند. 

تمدیدحکمبازداشتموقتمشایی

کانال حامیان احمدی نژاد و مشایی اعالم کرد: حکم 
بازداشت موقت رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس دولت 

دهم یک ماه دیگر تمدید شده است.

پاریسنشانشوالیهرا
ازاسدپسمیگیرد

کاخ الیزه در ادامه اقدامات خصمانه فرانسه علیه سوریه 
اعالم کرد که نشان شوالیه این کشور را از رئیس 
جمهور سوریه پس می گیرد. در سال ۲۰۰۱، ژاک 
شیراک، رئیس جمهور این کشور این نشان را به بشار 

اسد، رئیس جمهور سوریه اهدا کرده بود.

آیاغیرازایناستکهمادزدهستیم
آنوقتاسممانرامیگذاریممسلمان؟

به تهمت  بهداشت گفت: رئیس قوه قضائیه  وزیر 
های نماینده ارومیه علیه من رسیدگی کند. این آقا 
دفعه اولش نیست این حرف ها را می زند. یا او راست 
می گوید و من حق ندارم وزیر باشم و جایم پشت 
میله های زندان است یا او دروغ می گوید. حرف هایی 
که آقای قاضی پور می زند آیا غیر از این ست که ما دزد 

هستیم، آن وقت اسم خومان را می گذاریم مسلمان.

محمدعلیرامین،نهتنهادکترنیست
بلکهمشاوراحمدینژادنبوده

فرود  و  »فراز  سخنرانی  پوستر  انتشار  از  پس 
احمدی نژاد در جریان انقالب« و ذکر نام سخنران 
»دکترمحمدعلی رامین«؛ سایت دولت بهار از قول 
احمدی نژاد نوشت: محمدعلی رامین، نه تنها دکتر 
نیست؛ بلکه معاون و مشاور احمدی نژاد نبوده و 

ارتباط کاری و اداری نداشته است.

همسرمرتضوی:شوهرمدرتهراناست

پس از چند روز بی خبری از سعید مرتضوی، فالح 
تفتی، همسر سعید مرتضوی گفت همسرش در تهران 
است. وی اعالم کرد که سعید مرتضوی به دنبال 

اعمال ماده 4۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است. 

فقطسادهلوحان»نفوذ«راامری
تخیلیمیدانند

علیزاده کارشناس مسائل سیاسی درباره نفوذ جاسوسان 
نوشت: بر عهده »فرد« مدعی اصالح و خدمت است 
که صبورانه در نهادها و ساختارها اعتمادسازی کند. 
کوتاه آمدن نهادها از اصول امنیتی برای جذب حتی 
یک نخبه، به خطر انداختن ۸۰ میلیون ایرانی است. 
محاصره نظامی- اقتصادی-رسانه ای هستیم، در 
شرایطی چنین نیمه جنگی، فقط ساده لوحان »نفوذ« 

را امری تخیلی می دانند.

نقششهردارجدیددررابطهاصالحطلبانبارهبری

حسین مرعشی نوشت: انتخاب شهردار جدید تهران 
حاکمیت  با  اصالحات  جبهه  روابط  بهبود  به  باید 
و به طور خاص مقام معظم رهبری کمک کند. به 
هیچ وجه نباید انتخاب شهردار به مناقشات گذشته و به 
فاصله هایی که در فتنه آقای احمدی نژاد بین حاکمیت 
و اصالح طلبان ایجاد شد دامن بزند. باید تالش کنیم همان گونه که جزء مهمی 

از نظام سیاسی ایران هستیم این واقعیت و نقش آفرینی را منتقل کنیم. 

مرتضویفرارنمیکندچونانگلیسیبلدنیست

دانشگاه  سیاسی  علوم  استاد  زیباکالم  صادق 
به  مرتضوی  می رسد  نظر  به  بعید  گفت:  تهران 
زبان  حتی  او  چون  باشد،  رفته  کشور  از  خارج 
از  به خارج  اگر  اما حتی  انگلیسی هم نمی داند؛ 
به  برود؟  به روسیه  برود؟  برود، کجا  کشور هم 
عراق برود یا سوریه؟! او هیچ کجا نرفته و داخل کشور است. من فکر 

می کنم او به زودی خودش را به دادگاه معرفی می کند.

آنچهوزیربهداشتارائهداد،کذبمحضاست

قاضی پور در خصوص سوال از وزیر بهداشت، درباره 
آمار ارائه شده در رابطه با واردات صافی دیالیز اظهار 
کرد: آنچه وزیر در مورد صافی دیالیز ارائه داد، کذب 
محض است، آمار غلط بوده و صحبت های وی قابل 
استناد نیست، کما اینکه در این مورد مدارک مستندی 
در کمیسیون بهداشت وجود دارد. وی خطاب به وزیر بهداشت گفت: شما که 

واردات لنز آمریکایی دارید معلوم است دغدغه کارگر ایرانی ندارید.

ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا با 
انتقاد از اظهارات یکی از چهره های 
اصالح طلب، باب گفتگوی ملی را 
بسته شده می داند. او البته انتقاداتی 

وارد  طلبان  اصالح  اکثریت  به  هم 
هیچ  وقتی  پرسد:  می  و  کند  می 
چارچوبی را طرف مقابل قبول ندارد، 
آیا می شود گفتگوی ملی کرد؟ یک 

طرف می گوید چیزی را در این نظام 
ندارم.  قبول  را  فقیه  والیت  حتی 
که  کردیم  اشتباه  گویند  می  اصال 
انقالب کردیم! چیزی را قبول ندارند 

 آن وقت به اصولگرایان می گویند
این  در  عقل!  بی  و  خشونت طلب 
گفتگوی  از  چیزی  دیگر  صورت 
اصالح  اگر  ماند.  نمی  باقی  ملی 

طلبان به این شکل رفتار کنند، برای 
گونه  هیچ  جای  هم  اصولگرایان 
مذاکره  ای وجود ندارد. چون با کسانی 
قرار است به مذاکره بنشینند که هیچ 
چارچوبی را در نظام اسالمی قبول 
برای همین اصال گفتگوی  ندارند. 
ملی معنا ندارد. ملی یعنی اینکه در 
باشد.  نظام حاکم  چارچوب ضوابط 
وقتی هیچ چارچوبی را طرف مقابل 
قبول ندارد، می شود گفتگوی ملی 
کرد؟ با کسی که می گوید چیزی 
فقیه  والیت  حتی  نظام  این  در  را 
را قبول ندارم مگر می شود گفتگو 
کرد؟ اصال می گویند اشتباه کردیم 
قبول  را  کردیم! چیزی  انقالب  که 
ندارند، آن وقت به اصولگرایان می 
دیگر چیزی  گویند خشونت طلب! 
ماند. نمی  باقی  ملی  گفتگوی  از 

ابوالفضل ابوترابی عضو فراکسیون 
مدعی  مجلس  والیی  نمایندگان 
دادن  فراری  در  احمدی نژاد  نقش 
بانک  پیشین  مدیرعامل  خاوری 
اظهارات  درباره  وی  شد.  ملی 
قوه  سخنگوی  محسنی اژه ای 
»حکم  اینکه  بر  مبنی  قضائیه 
ولی  شده  صادر  مرتضوی  جلب 
هنوز متأسفانه گیرش نیاورده اند« ، 
مجازات  باید  مرتضوی  کرد:  تاکید 
کند  تحمل  را  خود  ارتکابی  جرم 
امنیتی،  از دستگاه های  ما  انتظار  و 
قضایی، امنیتی و حتی اگر نیاز بود 
که  است  این  نظامی   دستگاه های 
سر سختانه پیگیر دستگیری و اجرای 
حکم مجازات وی باشند تا پس از 
مرتضوی،  بازداشت  و  دستگیری 
کند.  تحمل  را  خود  مجازات  وی 

حتی  که  است  این  عمومی  انتظار 
کشور  از  خارج  در  مرتضوی  اگر 
تحمل  به  و  بازگردد  دارد،  حضور 
بدهد. تن  شده،  تعیین  مجازات 

فرار  متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
متهمان و محکومان قضایی تبدیل 
به یک بال شده است، افزود: البته این 
مشکل ناشی از ضعف قانون است 

پذیرش  برای  قوه قضائیه  کار  زیرا 
وثیقه متناسب به عنوان تضمین بر 
اساس قانون است. عضو فراکسیون 
نمایندگان والیی مجلس بیان کرد: 

به  کارش  اصال  خاوری  محمود 
بلکه  دادگاه نرسید و وثیقه نسپرد، 
حمایت های  وقت  جمهور  رئیس 
شد. فراری  و  کرد  بی  جایی 

انتقادایمانیازتئوریسیناصالحات:
میگوینداصولگرایانبیعقلاند

عضوفراکسیوننمایندگانوالییمجلس:
خاوریباحمایتهایاحمدینژادازکشورفرارکرد

افتتاحیه دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک    * عکس: احسان توالسرریز دوباره آب از سد بتنی فتح آباد- فردوس * عکس: میرزاییچهارمین کنگره ملی زغال سنگ ایران در طبس * عکس : سجاد نجفی

فرماندهیمحترمارشدنظامیقرارگاهمنطقهشمالشرقدراستان
فرماندهیمرکزآموزش04-پرسنلجانبرکفآنمرکز

بدینوسیله روز ارتش جمهوری اسالمی را به شما غیور مردان سرزمین مان تبریک و تهنیت
 می گوییم و از مراحم و الطاف تان نسبت به این مجموعه صمیمانه سپاسگزاریم.

سالمتی و شادی و آرامش برایتان آرزو داریم.
دعای خیر کودکان این مجموعه بدرقه راهتان باد

هیئتمدیره،مدیرعامل،پرسنلوکودکانخانهفرزندانامامعلی)ع(

جنـابآقـایرمضـانی
مدیرکلمحترممیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری

استانخراسانجنوبی
   با عنایت به 

کسب رتبه برتر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان در جشنواره شهید رجایی سال 96 

و تقدیر معاون محترم رئیس جمهور 
و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 بدینوسیله کسب این رتبه ارزشمند را خدمت جناب عالی و همکاران پرتالش 

آن حوزه تبریک عرض می نمایم.
رجاء واثق دارد که تعهد، تخصص و تالش های مستمر شما و همکاران محترم 

 گامی راسخ  و استوار به سوی شاهراه اعتال و سربلندی است
از درگاه ایزد منان عزت، سرافرازی و پایداری برایتان مسئلت دارم.

مجیدمیرزائی-مدیرهتلجهانگردیبیرجند

شناسه: 163520

باشگاهکونگفوتوآ»استادرضائی«
بنیانگذارکونگفودربیرجند

              در تمامی رده های سنی هنرجو می پذیرد.
                    تمرین: روزهای زوج )شنبه- دوشنبه-چهارشنبه(

 از ساعت 18 الی 19/30 

خیابان پونه 6- سالن ورزشی- خانه کونگ فو استان
تلفن تماس: 09153610146

 با تبریک اعیاد شعبانیه به اطالع تمامی مخاطبین و هم استانی های
عزیز می رساند: روزنامه آوای خراسان جنوبی افتخار دارد 

به مناسبت بزرگداشت مقام معلم کلیه آگهی های تبریک 
)روز معلم( را در صفحات داخلی با 50 درصد ، صفحه آخر 

30 درصد و صفحه اول 20 درصد تخفیف به چاپ رساند.

دعوتنامهتشکیلمجمععمومیفوقالعاده)نوبتاول(
شرکتتعاونیاعتبارفرهنگیانشهرستانبیرجند

)بهارفرهنگیانسابق(تاریخانتشار:97/1/29
جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان بیرجند ساعت 17 
 روز یکشنبه مورخ 97/02/16 در محل باشگاه فرهنگیان واقع در خیابان معلم برگزار می شود.
از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع 
حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را 
تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رای 

و هر شخص غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت های تعاونی مطابق با آخرین اصالحات
هیئتمدیره

استخداممسئولفروشوطراحگرافیک
1- ظاهر آراسته و مناسب با محیط کار 

 2-خوش برخورد و دارای روابط عمومی باال  
3- عالقه مند به بازاریابی  4- سابقه کار طراحی گرافیک

بلوار معلم - حاشیه خیابان فردوسی     09151613680

با نهایت تاسف درگذشت بزرگ خاندان

حاجکربالییعلیعدل
را به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

 مراسم تشییع آن مرحوم امروز چهارشنبه 97/1/29 ساعت 16 الی 17
 از محل سالن اجتماعات آرامستان )غسالخانه(  برگزار می گردد.

خانوادههای:عدل،رهپرداز


