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جمنا، عبور از اصولگرایی برای 
رسیدن به نیروهای انقالب بود

صفحه 8

بی بی سی علیه اصالح طلبان 
تبلیغ می کند

صفحه 8

افرادی از نسل گاوچران ها به 
ملت ایران توهین می کنند

صفحه 8

مراسم سالگرد امام از هرگونه 
ریخت وپاش مبرا  باشد

صفحه 8

پالک قرمزهای شخصی!

چندروز پیش پشت چراغ قرمز یکی 
از خیابان های بیرجند، یکی از مدیران 
خودروی  در  که  دیدم  را  استان  کل 
تولید ملی شخصی خود نشسته بود.

در  است.  همین  دقیقا  موضوع  آری! 
خودروی شخصی خود و نه خودروی 
پالک قرمزی که برخی دوستان در 
ساعات غیراداری نیز با راننده اداره یا 
شخصی  کارهای  مشغول  آن  بدون 
این  دیگر  شوند!جذابیت  می  خود 
موضوع این است که همیشه یکی از 
کارمندان دیگر اداره را می بینم که با 
 خودروی اداری،شب و روز در خیابان ها 
مشاهده می شود..... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره 4080

27 هزار و 162 نفر  امسال توسط ادارات شاغل می شوند7ضرورت استفاده از ظرفیت هنرمندان برای طراحی المان ها 4»گیپا« فراتر از یک سفارش غذا است

دختران موسسه رایحه رحمت مهر، نیازمند دستان مهربان شما

شادی کودکانه با کمترین بهانه
 کودکان روح بسیار حساسی دارند، خشونت  با لطافت روح  آنان ناسازگار است،  در این وسط 
کودکان بد سرپرست و بی سرپرست به خاطر تلخی هایی که در زندگی داشته اند از این  زخم 
ها در زندگی رنج می برند. زخم بزرگی که می طلبد بر آن مرهم نهاده شود. نگهداري از دختران 
بي سرپرست و بدسرپرست هم اکنون برعهده سازمان بهزیستي و مراکز تحت حمایت آن و 
نیز چند مرکز خیریه است که با حمایت خیران اداره مي شود.مدیر مسئول...) ادامه در صفحه3(   
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سرمایه گذاری  یک چینی  معادل اعتبارسال استان
صفحه  ۷

عکس:یزدانی

 افزایش 22 درصدی صادرات کاال از گمرکات استان / ۷

استاندار  خراسان جنوبی خبر داد:

نمایشگاه و فروشگاه دائمی 
کارگاه تولیدی حمایتی دستان پرتوان

آدرس: نبش بهشتی۱۴
منتظر قدوم سبزتان هستیم

جناب آقای حاج سید حبیب شواکندی
با کمال تاسف درگذشت پدر بزرگوارتان 

شادروان سید حسن شواکندی 
را تسلیت عرض نموده، ضمنا جلسه سوم آن مرحوم روز چهارشنبه 

9۷/3/9 از ساعت 16 الی 1۷ در محل هیئت ابوالفضلی 
)مصلی( برگزار می گردد، از عموم شهروندان عزیز دعوت می شود 

در این مراسم شرکت فرمایند.
عوامل اجرایی و جمعی از زائران کاروان حج 395۱2بیرجند

بیمارستان تخصصی حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد 3 بیرجند( جهت 
تکمیل کادر خود نیاز به کارشناس یا کارشناس ارشد فناوری اطالعات سالمت 

)مدارک پزشکی( دارد. متقاضیان جهت ثبت نام و تکمیل مدارک به امور اداری این بیمارستان 
واقع در بیرجند، سایت اداری مراجعه نمایند. شماره تماس: 31211453- 31211455 

روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد 3 بیرجند( ام 
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جـام رمضـان
مسابقه دارت ویژه بیماران خاص

)دیابت، هموفیلی، تاالسمی، پیوند اعضا، ام اس(
در تاریخ 97/3/12 مسابقه دارت ساعت 15/30 در محل خیابان استقالل روبروی پارک دکتر 

گنجی خانه دارت شهرستان بیرجند / در تاریخ 97/3/13 مسابقه تیراندازی ساعت 15/30
 در محل سالن شهیدین قاسمی طبقه باال، هیئت ورزشی بیماران خاص برگزار می گردد.

ضمنا داشتن بیمه ورزشی الزامی می باشد
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 0915۷240966 تماس حاصل فرمایید

هیئت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا شهرستان بیرجند برگزار می کند:
جناب آاقی مهندس حمید رضا امینی

انتصاب شایسته شما را به عنوان
 مدیرعامل شرکت سیمان باقران

 تبریک عرض نموده، برای جناب عالی آرزوی توفیق روز افزون داریم.
شرکت مهندسی احداث دانشوران

به یک کارگر خانم در جزیره کیش با حقوق مکفی و به صورت شبانه روزی 
نیازمندیم.  32438394 - 09153102058 - 09398061258

دعوت به همکاری یک شرکت
 بیمه ای به پزشک عمومی جهت 
ویزیت بازنشستگان در خانه امید 

واقع در خیابان جمهوری نیازمند است. 
تلفن تماس:09۱056۱۴۱7۱

اجاره 2 اتاق در حاشیه فلکه 
طالقانی ، طبقه باالی بستنی 

طرالن ، هر اتاق ۱3 متر
 اجاره 250/000 تومان

09۱5860۴۴35

قابل توجه خاندان محترم واقفین و مؤسسین
موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند  )نوبت دوم(

پیرو آگهی منتشره در روزنامه آوای خراسان جنوبی مورخ 1397/2/1 و روزنامه خراسان 
جنوبی امروز مورخ 1397/2/1 و نیز روزنامه سراسری خراسان مورخ 1397/2/3 به استحضار 
می رساند: به استناد مواد قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و آیین نامه های اجرایی 
مصوب هینت محترم وزیران و صدور احکام قضایی مبنی بر ممنوع المداخله شدن اعضای 
هیئت مدیره )متولیان( موقوفه مذکور، اداره امور موقوفه به عهده اداره اجرایی اوقاف و امور 
 خیریه شهرستان بیرجند می باشد و با توجه به مواد اساسنامه موقوفه که در حکم وقفنامه 
می باشد و در خصوص نحوه اداره موقوفه ارائه طریق نموده، لذا از کلیه خاندان واقفین و 
مؤسسین درخواست می گردد که در صورت تمایل مدارک مثبته خود را، اعم از گواهی 
انحصار وراثت و تصویری از اسناد سجلی مبنی بر انتساب به واقف، کارت پایان خدمت یا 
معافیت از خدمت وظیفه عمومی ، گواهی عدم سوء پیشینه به همراه معرفی نامه تعیین فرد 
اصلح که به امضای تمامی خاندان هر یک از واقفین رسیده و ... جهت عضویت در مجامع 
از تاریخ انتشار به مدت پانزده روز به اداره اجرایی اوقاف بیرجند تحویل نمایید. بدیهی است 
پس از احراز شرایط توسط اداره تحقیق بر اساس مواد ۴0-39-3۶-35-3۴-32-12-10 
اساسنامه نسبت به صدور گواهی عضویت در مجامع برای فرد اقدام و پس از تکمیل اعضا 

نسبت به برگزاری جلسات مجمع وفق اساسنامه )وقفنامه( اقدام خواهد شد.
تبصره یک: با عنایت به اینکه برابر مفاد اساسنامه ابتدا می بایست نسبت به تعیین فرد صالح 
جهت عضویت در مجامع اقدام شود، پس از تعیین فرد صالح وی دارای اختیار تعیین وکیل 
جهت شرکت در مجامع می باشد. لذا در این مرحله ارائه وکالت از افراد که هنوز عضویت آنها 

احراز نگردیده، فاقد اثر قانونی می باشد.
اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی

غذای آماده جوجه طالیی 
شله مشهدی )درجه یک(

سوپ جو مخصوص جوجه طالیی، شله زرد
در ایام ماه رمضان افطار تا سحر میزبان سفره های گرمتان هستیم

آدرس: بلوار توحید نبش توحید ۱۱ 
32۴50033 - 32۴۴۱755 همراه : 09۱5756520۱ با مدیریت : اسدزاده

آماده پذیرایی از مراسم ضیافت افطاری شما
ضمنا سفره خانه قلعه بیرجند با فضای تاریخی و سنتی 
در خدمت همشهریان عزیز می باشد.

 )کشیک رمضان( رستوران نوید
پیک رایگان

ظرفیت 100 نفر

32224991 - 09150051239
)خرما ،چای ، پنیر 

و سبـزی(
 رایگـان

پخش سراسری کیال  دفتر بیرجند  استخدام می کند
 1-بازاریاب آقا )استانی و بومی قاین،گناباد، طبس، فردوس(  

حداقل دیپلم- دارای کارت پایان خدمت
 2-کمک حسابدار خانم حداقل دیپلم/ مراجعه حضوری هر روز ساعت 

9 تا 12 - بیرجند، شهرک صنعتی، نبش تولید۶     3225509۶ - 05۶

صاحبان محترم مشاغل )کسبه( و وسایط نقلیه عمومی:                                                                                     
شما می توانید بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی، از طریق سامانه www.tax.gov.ir اظهارنامه الکترونیکی خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری ارسال و مالیات مربوطه را نیز پرداخت نمایید.

شرط برخورداری از نرخ صفر و  هر گونه معافیت یا مشوق در قانون مالیات های مستقیم 
و سایر قوانین دارای حکم مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی      
مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی ۱526
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استفاده از هر کارت بانکی فقط یک بار در روز

براساس ضوابط جدید بانک مرکزی، در چارچوب خدمات کدهای دستوری )ussd( هر کارت بانکی فقط یکبار در روز برای 
خرید شارژ یا بسته یا پرداخت قبض قابل استفاده است. این محدودیت در قالب پیام به مشتریان دریافت خدمات از کدهای 
دستوری اطالع رسانی شده است. 

پالک قرمزهای شخصی! 
*  امین جم 

شخصی  خودروی  در   ... اول(  از صفحه  مقاله  سر  )ادامه 

برخی  که  قرمزی  پالک  خودروی  نه  و  خود 
دوستان در ساعات غیراداری نیز با راننده اداره 
می  خود  کارهای شخصی  مشغول  ان  بدون  یا 
که  است  این  موضوع  این  دیگر  شوند!جذابیت 
همیشه یکی از کارمندان دیگر اداره را می بینم 
اداری،شب و روز در خیابان ها  با خودروی  که 
جلوی  اغلب  نیز  اداره  شود.ماشین  می  مشاهده 

خانه وی پارک است!
یادم می آید یکی از همکالسی هایم در دانشگاه 
می  و  آمد  می  کالس  به  اداری  ماشین  با  نیز 
نداشت. گفتن  سخن  جرات  که  هم  رفت.کسی 

بگذریم که وقتی پای درد و دل برخی از رانندگان 
مسئوالن می نشینیم،می گویند بیشتر راننده خانم 
مدیر و فرزندانش شده اند و مسئولی برای خرید 
های روزانه!  این همه در حالی است که چندی 
پیش رهبر معظم انقالب نیز به موضوع استفاده 
از خودروی ادارات توسط مسئوالن  واکنش داده 
بودند.جریان از این قرار بود که گزارشی به ایشان 
می رسد مبنی بر استفاده روحانی عقیدتی، سیاسی 
در یکی از دستگاه ها که  خود ماشین دارد، ولی 
ماشین دولتی سوار می شود!رهبر انقالب نیز می 
را  کار  این  ندارد  حق  که  نوشتم  :»من  فرمایند 
بکند. برای من جواب آمد که این کار رویه است 
و همه می کنند! این آقا خودش یک ماشین دارد، 
خانمش  هم  یکی  است؛  الزم  خودش  برای  که 
ماشین  این  از  خانمش  که  نمی شود  و  دارد 
استفاده کند! عجب! این چه حرفی است؟من االن 
را گفتم  این  نوشتم و  قباًل هم  اعالم می کنم و 
دارند،  امکانات شخصی  آقایان  آن وقتی که  که 
از امکانات دولتی استفاده بکنند. اگر  حق ندارند 
ماشین دارید، آن را سوار شوید و به وزارتخانه و 
چه؟«  یعنی  دولتی  ماشین  بیایید؛  کارتان  محل 
برای  دولتی  خودروهای  از  استفاده  انگار   البته 
با حقوق های آن چنانی، آن قدر لذت  عده ای 
به  لحظه ای  نیستند  عالقمند  که  است  بخش 
خود  عمل  در  ای  لحظه  یا  بنگرند  خود  اطراف 
مدیران  که  است  این  واقعیت  اما  کنند!  درنگ 
مردم  اطمینان  و  محبت  بتوانند  اینکه  برای 
داشته  اطمینان  آنها  به  مردم  و  کنند  جلب  را 
باشند، باید همانطور که مردم هستند باشند  واز 
بیت  اموال  از  استفاده  در  و  کنند  خرج  خودشان 
المال بسیار دقت کنند که مردم هوشیارند و می 
کنند.  می  رفتار  چگونه  ما  مسئوالن  که  بیننند 
مردم مسئوالن زمان انقالب را دیدند که نماینده 
مجلس وقتی اولین بار به او حقوق دادند،خجالت 

کشید حقوق را بگیرد. ... )ادامه سر مقاله ستون مقابل( 

بیت  پول  از  بدانند   باید  مقاله( مسئوالن  سر  )ادامه 

المال هزینه می شود و فراموش نکنند مردم آنان 
اولیه  نیازهای  از  حتی  مردم  بینند.برخی  می  را 
زندگی محرومند.در مقابل مردم چگونه می توانند 
برای  المال  بیت  از  و  داده  انجام  چنین حرکاتی 
خود هزینه کنند؟ نمی دانم نهادهای نظارتی به 
نیز  المال  بیت  از  ها  استفاده  و  رفتارها  اینگونه 
نظارت دارندیا خیر. اما هرچه هست مسلما تاثیر 
مسئوالن  به  نسبت  مردم  نظر  بر  منفی  بسیار 

کارهایی انجام گیرد. 

واردات سیگار صفر شد
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور 
اعالم کرد: واردات سیگار در 2 ماه نخست امسال 
به صفر رسید. علی اصغر رمزی افزود: فروردین و 
اردیبهشت پارسال 503 میلیون نخ سیگار به کشور 
معسل  تنباکوی  واردات  مورد  در  وی  شد.  وارد 
)تنباکوی قلیان میوه ای( نیز گفت: واردات این تنباکو 
در 2 ماه نخست سال گذشته 2 هزار و 288 تن بود که 
با 67 درصد کاهش، امسال به 749 تن رسیده است.

مخالفت وزارت راه با تعیین سقف 
برای قیمت مسکن

در حالی رئیس کمیسیون عمران مجلس از برنامه 
مجلس برای راه اندازی سامانه تعیین قیمت مسکن 
با هدف کنترل بازار خبر داده بود که مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت ضمن مخالفت 
غیرقابل  افزایش  برای  عاملی  آنرا  طرح  این  با 

کنترل قیمت مسکن ارزیابی کرده است.

سرپیچی بانک ها از یک 
تکلیف تسهیالتی

قرارداد  از  نسخه ای  ارائه  به  بانک ها  الزام  وجود  با 
تسهیالتی بانکی به مشتریان، اغلب از این تکلیف 
قانونی سرباز می زنند. در چند سال اخیر و با مصوبه 
شورای پول و اعتبار یکسان سازی فرم قراردادهای 
تسهیالت بانکی با هدف ایجاد شفافیت در روابط 
البته توجه به فرهنگ  فیمابین بانک و مشتری و 
بانک  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  مشتری مداری 
مرکزی بعد از تصویب شورای پول و اعتبار این موضوع 
را طی چند بخشنامه به بانک ها ابالغ کرد و مقرر شد تا 
هر یک از قراردادهای جدید تسهیالتی صرفا بر اساس 

نمونه قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد شود. 

سرمقاله

آخرین خبر درباره قیمت گذاری خودرو

عضو شورای رقابت با بیان اینکه تا پایان خرداد قیمت گذاری خودروهای کمتر 
مشمول  درصدی  افزایش 9.6  گفت:  می شود،  انجام  تومان  میلیون  از 45 
خودروهایی با قیمت بیش از 45 میلیون تومان است. ولی ملکی در مورد 
قیمت گذاری خودرو، گفت: شورای رقابت با توجه به اینکه در سال جاری موارد 
مهم تری را در دست بررسی داشته هنوز به موضوع قیمت گذاری خودرو ورود 
پیدا نکرده است. عضو شورای رقابت افزود: احتماال تا پایان خرداد 97 این کار 
انجام می شود. وی در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم اینکه هنوز شورای 
رقابت قیمت خودرو در سال جاری را مشخص نکرده وزیر صنعت، معدن و 
تجارت مجوز افزایش قیمت 9.6 درصدی برای قیمت خودرو را اعالن کرد، 
بیان داشت: وزیر صنعت مجوز افزایش قیمت خودرو بر اساس تورم را برای 
خودروهایی که قیمت آن ها بیش از 45 میلیون تومان است صادر کرده است. 

روغنی که ۴2 درصد گران شد 

دبیرکل انجمن پاالیشگاه های روغن سازی ایران گفت: افزایش  نرخ 
خوراک روغن موتور برای سومین ماه پیاپی شرکت های تولیدکننده را 
با مشکل مواجه کرده است. حمیدرضا خلیلی با بیان اینکه شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی از ابتدای امسال حدود 42 درصد نرخ 
خوراک شرکت های تولیدکننده روانکارهای صنعتی را افزایش داده، گفت: 
این درحالیست که تاکنون هیچ مجوزی برای افزایش قیمت محصول 
این شرکت ها صادر نشده و این مسئله تولیدکنندگان و بازار را در یک 
قیمت  رویه  بی  افزایش  اینکه  بیان  با  وی  است.  داده  قرار  بالتکلیفی 
بازار را به تصور افزایش قیمت به  خوراک شرکت های روغن سازی، 
سمت احتکار این محصوالت سوق می دهد، گفت: درحال حاضر بسیاری 
از مشتریان تصور می کنند، روغن در بازار به زودی گران خواهد شد.

مطالبات عمومی رانندگان از دولت
عدم پرداخت به موقع کرایه کامیون ها، تغییر شیوه پرداخت 
کرایه از طریق بانک عامل، بازنگری قوانین حمل  ونقل بار 
در قانون تجارت ، تخلفات شرکت های حمل   و نقل در بارنامه، 
شکستن کف کرایه در نبود نظارت و فرسودگی تشکل های 
صنفی از مشکالت رانندگان است. پس از نوسانات اخیر ارزی 
و افزایش تورم و کاهش ارزش ریال  در کنار افزایش مشکالت 
اقتصادی برای همه اقشا  خصوصاً قشر متوسط و ضعیف 
هزینه ها،  افزایش  با  هم  کامیون داران  و  رانندگان  جامعه، 
کرایه های  ساله  ثبات چندی  و  یدکی  لوازم  قیمت  گرانی 
حمل بار، دچار مشکالت فراوان شده اند به طوری که این 
مشکالت موجب شد برای رساندن اعتراضات خود به گوش 

مسئوالن، چند روزی در برخی شهر ها حمل و نقل بار توسط 
کامیون ها متوقف شود.  در این راستا خبرگزاری فارس تالش 
کرده است در راستای بازتاب مشکالت و خواسته رانندگان 
درواقع به نوعی حلقه واسط راننده   و دولت باشد و صدای 
راننده ها را به گوش دولت برساند تا مشکالت این صنف نیز 
در محیطی آرام و با نگاه تخصصی رفع شود.  به سراغ یکی 
از فعاالن صنعت حمل و نقل جاده ای رفتیم تا از مطالبات 
رانندگان در این حوزه بیشتر جویا شویم؛ مالک نخعی، راننده 
جوان و تحصیل کرده است که پیش از این هم پیشنهادات 
متنوعی در حوزه به روز سازی حمل و نقل کامیونی داشت. 
وی در  ارزیابی برنامه های وزارت راه و شهرسازی و سازمان 

راهداری و حمل و نقل جاده ای در کاهش هزینه ها و افزایش 
درآمد ناوگان حمل  و نقل بار کشور  اظهار داشت: در کشور 
تا  و  است  طوالنی مدت   و  پیچیده  اداری  بروکراسی  ما 
مصوبه ای، قانون و اعمال شود، مدت ها به طول می انجامد؛ 
راهداری  این سادگی که دوستان سازمان  به  ما  مشکالت 
در  می کنند  اعالم  تریبون ها  در  جاده ای  نقل  و  حمل  و 
کوتاه مدت قابل رفع نیست. وی بیان کرد: البته ذکر این 
موضوع نیز ضروری است که وزیر راه و شهرسازی،  سازمان 
راهداری و ارگان  مرتبط با حمل و نقل جاده ای کاال، با قدرت 
تا  مشکالت  می کنند  دنبال  را  ناوگان  مشکالت   موضوع 
رانندگان را حل کنند و به خواسته راننده جواب مثبت دهند.

وضع قیمت دارو با افزایش نرخ دالر

بهروز بنیادی عضو کمیسیون بهداشت از بررسی افزایش نرخ دالر بر قیمت 
دارو در این کمیسیون خبر داد. وی گفت: جلسه اعضای این کمیسیون 
با مسئوالن سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت تاثیر نوسانات بازار ارز 
و افزایش نرخ دالر بر قیمت دارو بررسی شد. وی افزود: در این جلسه 
مسئوالن ذیربط عنوان کردند که مابه التفاوت تغییر نرخ ارز در حدود 3 
هزار میلیارد تومان برای کاال های اساسی تخصیص داده شده که دارو در 
این زمینه اولویت قرار دارد. لذا مشکل خاصی در تامین دارو وجود ندارد. 
عضو کمیسیون بهداشت مجلس، تصریح کرد: دولت تعهد داده اختالف 
بپردازد.  را به شرکت های وارد کننده  اولیه وارداتی  قیمت دارو ها و مواد 
بنیادی در پاسخ به این پرسش که چند درصد نیاز دارویی کشور از خارج 
وارد می شود، افزود: تنها 3 درصد از دارو های مورد نیاز از خارج وارد می شود.

افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان شامل بازنشستگان هم می شود؟
مجلس،   97 سال  بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
سال  در  کارکنان  حقوق  افزایش  پیرامون  توضیحاتی 
تایید  به  اشاره  با  نژاد  یوسف  اصغر  علی  کرد.  ارائه   97
حقوق  درصدی   20 افزایش  درباره  مجلس  استفساریه 
کارکنان به صورت پلکانی از سوی شورای نگهبان، گفت: 
براساس استفساریه مجلس حقوق کارکنان 20 درصد به 
صورت پلکانی نزولی افزایش یافت یعنی حقوق هایی که 
پایین ترین گروه شغلی بوده و کمترین میزان دریافتی را 
داشتند، حقوق شان 20 درصد افزایش می یابد. سخنگوی 
کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس شورای اسالمی، 
افزود: به همین میزان حقوق های باالتر میزان افزایش 

حقوق شان کمتر می شود و دولت حتما باید با رعایت 
تبصره 12 قانون بودجه سال 97، 20 درصد افزایش حقوق 
را برای قشر پایین که کمترین حقوق را دریافت می کنند، 

اعمال کند. 
بازنشستگان حقوق  سازی  متناسب   برای 

 بودجه ای جداگانه در نظر گرفته شد 
سال  در  حقوق  افزایش  میزان  کمترین  تشریح  در  وی 
جاری  سال  در  حقوق  میزان  کمترین  داد:  ادامه   ،97
مربوط به مقامات است که میزان حقوق این گروه صفر 
بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو  شود.  می  اعمال  درصد 
وضعیت  درباره  اسالمی،  شورای  مجلس  محاسبات  و 

افزایش  کرد:  تصریح   ،97 سال  در  بازنشستگان  حقوق 
شود،  نمی  بازنشستگان  حال  شامل  حقوق  درصدی   20
چراکه برای این گروه بودجه ای جداگانه جهت متناسب 
سازی و همسان سازی حقوق در نظر گرفته شده است. 
 97 سال  بودجه   12 تبصره  در  اسالمی  شورای  مجلس 
میزان افزایش حقوق کارکنان را حداکثر 20 درصد پلکانی 
بین  را  آن  ای  مصوبه  در  دولت  که  بود  گرفته  نظر  در 
در  راستا مجلس  این  در  تعیین کرد که  تا 12 درصد   6
استفساریه ای بر لزوم افزایش کمترین حقوق به میزان 
20 درصد تاکید کرد که شورای نگهبان این استفساریه را 

تایید و رییس مجلس به دولت ابالغ کرد.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاوری خراسان جنوبی ساعت 7 
بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 1397/03/21 در محل نمازخانه بانک کشاورزی واقع در میدان شهدا برگزار می گردد. 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 نماید. 
دستور جلسه:

1- تصمیم گیری در خصوص طرح  و تصویب اساسنامه جدید تعاونی براساس آخرین اصالحات انجام شده
هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی      تاریخ انتشار: 97/3/8

اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ساعت 
13/15 روز دوشنبه مورخ 97/3/28 در محل نمازخانه سازمان جهاد کشاورزی برگزار می شود. از کلیه 
داوطلبان عضویت  دعوت می شود با در دست داشتن برگه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور 
یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به هیئت موسس مراجعه و برگ وکالت نامه 
را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد 

غیر عضو یک رای می باشد.
ضمنا داوطلبان عضویت در هیئت مدیره با بازرسی موظفند، حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا 

صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به هیئت مؤسس تحویل نمایند.
دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مؤسس در مورد ارزیابی آورده های غیر نقدی و اتخاذ تصمیم در مورد آنها 2-  بررسی و 
تصویب اساسنامه 3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره طبق اساسنامه تصویبی 4- انتخاب 
بازرس با بازرسان اصلی و علی البدل طبق اساسنامه تصویبی 5- دادن مأموریت به اعضای هیئت مدیره 

جهت ثبت تعاونی
هیئت موسس

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( 
شرکت تعاونی طالیه داران عرصه سازندگی بامداد شرق

 به شماره ثبت: ۵۰۲۲         تاریخ انتشار: 1397/3/8 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  )نوبت اول( شرکت تعاونی طالیه داران عرصه سازندگی بامداد شرق 
راس ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1397/3/28 در محل نمازخانه سازمان جهاد کشاورزی استان واقع در 
بلوار شهدای عبادی برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای 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 تا پایان وقت اداری 1397/3/21 به دفتر شرکت مراجعه 
و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 

شرکت، سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
ضمنا داوطلبانی که تمایل به سمت هیئت مدیره و بازرسی شرکت تعاونی را دارند، موظفند حداکثر طی 
مدت یک هفته از انتشار آگهی دعوت به همراه یک قطعه عکس 4×3 ، کپی صفحه اول شناسنامه و 

کارت ملی پشت و رو 2 سری و کپی مدرک تحصیلی یک سری به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.
دستور جلسه:

 استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت های مالی سال 96 3- تصویب بودجه 
پیشنهادی سال 97  4- تعیین مبلغ برای استرداد اعضای مستعفی  5- انتخاب هیئت مدیره اصلی و 
علی البدل برای مدت 3 سال  6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال  7- تعیین خط 

مشی آتی شرکت
هیئت مدیره

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی خیریه آبشار عاطفه ها 
خراسان جنوبی ) در حال تسویه ( ) نوبت اول( 

شماره ثبت : ۴۶8۰   شناسه ملی : 1۰3۶۰۰۶1۵۰۶  

پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی به شماره : 23349 مورخ 96/05/1 و در اجرای 
ماده 225 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت ، بدین وسیله از کلیه بستانکاران شرکت 
 تعاونی آبشار عاطفه ها خراسان جنوبی ) در حال تسویه ( شماره ) اعم از حقیقی و حقوقی (

دعوت می شود که هر گونه طلب و ادعایی از شرکت دارند، با در دست داشتن مدارک و 
مستندات خود حد اکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی ، جمهوری 
31 پالک 3 ، مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچ گونه ادعایی 

مسموع نخواهد بود . 
این آگهی سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیر االنتشار شرکت 

آگهی خواهد شد . 
 مژده مهردادیان- مدیر تسویه شرکت تعاونی آبشار عاطفه ها ) در حال تسویه (

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی ) نوبت اول( 
شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش وپرورش خراسان جنوبی 

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش ساعت 9 
صبح روز سه شنبه تاریخ 97/3/29 در محل مسجد امام حسین )ع( برگزار می گردد. 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 یک هفته قبل از تشکیل مجمع به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم 
و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رأی و هر فرد غیر 
عضو یک رأی می باشد. کلیه اعضای متقاضی عضویت در سمت بازرسی می توانند تا یک هفته پس 
از انتشار این آگهی به محل دفتر شرکت واقع در خیابان مدرس خیابان شهید تیمورپور - پالک81 

مراجعه و درخواست خود را با مدارک مورد نیاز ارائه نمایند. تلفن: 32357059 و 32357299
 دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی 
منتهی به سال 96 3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 97 4- انتخاب 
بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی 5- تصمیم گیری در رابطه با واگذاری موقت تعدادی 

از واحدها
هیئت مدیره تعاونی مسکن کانون بازنشستگان
 آموزش و پرورش خراسان جنوبی

بدین وسیله به آقای ناصر فکور فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 2 و کد ملی 0889321329 ساکن روستای اندریک 
ابالغ می شود که خانم اکرم رازقی جهت وصول مهریه خویش به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 5164 
-94/01/29 دفتر 11 ازدواج قاین به مبلغ 127/570/430 ریال علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 

9600434 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 97/2/24 مامور پست، امکان ابالغ واقعی اجرائیهدر آدرس اظهاری میسر 
نگردید، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 
محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.                       علی صفایی فر -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش۲ شهرستان سربیشه 
 پیرو آگهی شماره 39۴۶ -9۶/۰9/13 مندرج در روزنامه بیرجند امروز  به موجب ماده 1۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

بخش ۲ سربیشه پالک 11۵9- اصلی مزرعه دهن آب مود 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1228 فرعی از 1159- اصلی بخش 2 سربیشه مورد تقاضای موقوفه کربالئیه شهربانو و مالء زینب به تولیت آقای سید مهدی علوی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه در روز دوشنبه 4/تیر/1397 ساعت 8 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون 

ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1397/۰3/8    محمد حسین مصلحی-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه 

عالقه مندان گل و گیاه زمان را از دست ندهید

)بزرگترین مجتمع گل و گیاه شهرداری(

گان  ثبت انم گل رای

 ردگلخاهن من

ساعـت کـار:  9  صبـح تـا 12 شب

غرفـه هــای 10،11،12

آدرس: خیابـان بهشتی، روبـروی  
چهارشنبه بازار، داخل پارک خانواده 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما 3
سه شنبه * 8  خرداد  1397* شماره 4080

راه اندازی دو باب آسباد در نهبندان
صدا وسیما-دو باب آسباد در روستای خوانشرف و روستای خونیک سفلی شهرستان نهبندان راه اندازی شد. مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری نهبندان گفت: برای اجرای این طرح ها 200 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک شهرستان هزینه شد. شبانی افزود: 
15روستا از روستاهای نهبندان دارای آسباد بوده و بنا به نوشته مورخان در خود شهر نهبندان تا سال 1350 بیش از 52 آسباد وجود داشته است.

منطقی  چه  کنند  رسانی  اطالع  مسئوالن  لطفا 
ظفرکه  خیابان  رو  پیاده  که  است  این  سر  پشت 
اینقدر  رو  نگرفته  انجام  آنجا  زدر  هنوزساخت سا 
بودند  بنیاد  های  زمین  فکر  به  نکنه  گرفتند  کم 
لطفا  شوند  متضرر  و  نشود  کم  نکرده  خدای  که 
شهرداری تجدید نظر کند تا چند سال دیگه مردم 
اون  دعاگوی  و  بوده  کی  اینجا  مهندس  نگویند 
باشند همچنین ضمن تشکر بابت زیباسازی بلوار 
بلوار  زیباتر شدن  نبود جهت  بهتر  آیا  های شهر 
محلی برای نور مخفی تعبیه می کردند که شب 

های این بلوارها زیباتر می شد؟
915...357

محترمی  همشهری  پیام  خصوص  در  آوا  سالم 
که در خصوص مخابرات گفته بود من هم نیز از 
نزدیک کسانی را می شناسم که به این مشکالت 
دچار شده اند و متاسفانه پاسخ اعتراض هایشان 
هم اخراج یا عدم تمدید قرارداد بوده کاش نماینده 
محترم ولی فقیه در استان به این موضوع ورود پیدا 
کنند و به طور نا محسوس نماینده ای را تعیین تا 

از وضعیت مطلع گردند
ارسالی از یک شهروند

 ... آگهی استخدامی داد امتحان گرفت اما پرسنل 
زن که به عنوان خدماتی  قبال  آنجا بصورت موقت 
استخدام شد عجب  و  کردند  قبول  را  میکرد  کار 
دستگاه های نظارتی هستند بدون تقلب و دقیق که 

می خواهد کسی به خودشان نظارت کند.
915...801

سالم آوا..خواستم گله کنم از مسئوالن شهر... از 
طرز فکر همشهریامون بخاطر تعطیلی موسسات 
از  کنم  گله  .خواستم  شهر..  هنری  و  فرهنگی 
این شهر جزء محروم  مسئوالن که جوون های 
خاصی  تفریح  نه  هستند.  کشور  جوونهای  ترین 
دارن ، نه ادعا و زیاده خواهی ... این طرز فکرهای 
عجیب بخاطر حضور خانم ها و آقایان با هم در 
موسسات و کافی شاپ ها، تدریس آقا به خانوم و 
بلعکس تو این دوره زمونه یعنی چی؟!! یکم دل 
مردم و بدست بیارین ، تو این شرایطی که خودتون 
هم میدونین چه خبره و نیازی به یادآوری نیست. 
اینقدر با این رفتارهای مردم و از خودتون نرونید...

مطمئن باشین رفتارهاتون و اگه مردم خموش این 
شهر پاسخگو نباشند، کالن شهرها آرام نخواهند 
نشست. نذارین آتش زیر خاکستر تندتر از این شود.
915...579

با عرض سالم و خسته نباشید.لطفا مقابل پایگاه 
گیر  سرعت  بیرجند  جعفر  بن  موسی  بهداشتی 
بگذارید. هم کتابخانه و هم سالن ورزشی در آنجا 
وجود دارد که به دلیل دید ضعیف سراشیبی کوچه 

و پرتگاه کنار آن خطر تصادف بسیار باالست.
910...673

با سالم  بر سخت کوشان خستگی ناپذیر برقراری 
جوادیه  رانندگی.بلوار  راهنمایی  ماموران  نظم 
به  جعفر  بن  موسی  راهنمایی  چراغ  حدفاصل 
چهارراه جوادیه با اینکه تابلو کامیون ممنوع نصب 
شده متاسفانه محل تردد کامیون ها و وسائل نقلیه 
ساکنین  استراحت  ساعات  در  خصوصا  سنگین 
منطقه چه در ظهر وشب می باشد که باعث صلب 
آسایش شده است..با پیگیری ها و پیام های مکرر 
متاسفانه اقدامی انجام نشده...لطفا با نصب دوربین 
ناظردر این محل از تردد کامیون ها جلوگیری و 

زمینه آسایش ساکنین فراهم شود...باتشکر
936...056

با سالم خدمت شهردار و اعضای محترم شورای 
شهر و قابل توجه آنهایی که قبل از انتخابات شورا 
و اخذ رأی با وعده های سر خرمن به اهداف خود 
پارکها  ترین  قدیمی  از  آزادی  پارک  اند...  رسیده 
دارای  شهر  شمال  ورودی  در  زیاد  مساحت  و 
قابلیت زیبا سازی زیادی است که متاسفانه قبل 
بازسازی  جهت  هایی  وعده  شورا  انتخابات  از 
صورت  اقدامی  متاسفانه  که  دادند  زیباسازی  و 
نگرفته... به قول خودشان چه تفاوتی میان مردم 
شمال شهر و جنوب شهر هست که باید از حداقل 
امکانات محروم باشند...انتظار داریم کمی هم به 

فکر مردم محروم باشید.با تشکر.
915...124

و  تقدیر  شما،  زحمات  از  تشکر  عزیز  آوای  سالم 
تشکر از طرف رو ستای چا چاخو که زحمت سیل 
بند کشیدند: 1.فر مانداری محترم سر بیشه 2. اداره 
محتر م حمل و نقل سربیشه 3. اداره محتر م راه 
سربیشه  محترم  4.نماینده  سربیشه  شهرسازی  و 
ونهبندان6. بخشداری محترم مر کزی  7. رئیس 
محترم شورای بخش مرکزی سربیشه 8. اداره محترم 
منابع طبیعی سربیشه و به امید روزی که به شما 
عزیزان زحمت کش جهت آسفالت راه روستا تقدیر 
و تشکر نمایم. لطفا اگر امکان دارد سیل جاده را خراب 

کرده تیع زنی نمایید دعای خیرمان بدرقه راهتان
915...638

از  بعد  بیرجند.  پرتالش  و  سالم. شهردار جهادی 
سالها پاسکاری بین جهاد و مسکن و شهرسازی 
و شورای شهر هنوز مشکل افرادی که به قانون 
شهرداری  از  خانه  ساختن  برای  و  کردند  تمکین 
درخواست جوازکردند رو حل نکردین.توپ انتظارات 
مردم مستضعف سراب تو زمین حضرت عالیه جناب 
جاوید... با اعطای جواز ساخت مشکل ده ها زوج 

جوان و فاقد مسکن روحل کنید.
915...268

جوابيه فرماندهي انتظامي در خصوص پلمپ 
دو موسسه فرهنگي هنري در  بيرجند

نیروی انتظامی به واسطه مأموریت های ذاتی خود همه 
همه روزه با تخلفات و جرائم زیادی مواجه است که 
اقدامات پلیس که بر اساس قانون انجام می شود گاهی 
برای برخی از افراد جامعه خوشایند نیست و هجمه هایی 
علیه نیروهای خدوم پلیس رقم می زنند.اخیرا خبري در 
فضاي رسانه اي استان  نشر داده مي شود که حاکي از 
این است که دو موسسه فرهنگي و هنري در بیرجند به 
دلیل تخلفات صنفي پلمپ شده است که اظهارنظرهاي 
مختلفي توسط جراید محلی،ادارات مختلف و افراد 
 حقیقي و حقوقي در این زمینه صورت گرفته است .
فرماندهي انتظامي استان جهت تنویر افکار عمومي 
استان مطالبي را به شرح ذیل در خصوص واقعیات 
پلمپ این موسسات در اختیار مردم شریف استان قرار 
مي دهد:بر اساس ادعاي برخي رسانه ها و شخصیت ها 
پلمپ این موسسات غیر قانوني بوده است که بایستي 
به اطالع برساند که مصوبه اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي مبني بر اینکه “ طبق مصوبه 477 شوراي 
انقالب فرهنگي استان آموزشگاه ها مي توانند با توجه 
به حجم کم هنر جو کالس ها را به صورت مختلط 
برگزار کنند “  که در روزنامه ها، جراید استاني و فضاي 
مجازي بازنشر داده شده است مصوبه داخلي اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمي بوده است ؛ این مصوبه بدون 
حضور اداره اماکن نیروي انتظامي و نماینده مقام قضایي 
به تصویب رسیده است و فقط نفع آموزشگاه ها را در 
نظر گرفته و به سایر ضوابط شرعي و قانوني و اختیارات 
قانوني سایر نهادها توجهي ننموده است و از نظر پلیس 
وجاهت قانوني ندارد.طبق دستورالعمل ضوابط انتظامي 
و ترافیکي نظارت بر صنوف و اماکن عمومي صادره 
از نیروي انتظامي بخش تخلفات)بند 10.5( اختالط 
با نامحرم و مراوده خارج از عرف از تخلفات صنفي 
موسسات آموزشي و فرهنگي هنري محسوب مي 
گردد و طبق ضوابط انتظامي اختصاصي موسسات 
آموزشي و آموزشگاه هاي آزاد،آموزشگاه ها و موسسات 
آموزشي باید کالس هاي آموزشي مربوط به آقایان و 
 بانوان را به تفکیک و در شیفت هاي مجزا برگزار کنند .

برابر ماده 17 قانون نظام صنفي افراد صنفي مکلف به 
اجراي قوانین و مقررات کشور از جمله ضوابط انتظامي 
نظام صنفي  قانون  ماده 28  )ه(  بند  باستناد  و  بوده 
عدم اجراي تکالیف واحدهاي صنفي از جمله ضوابط 
انتظامي ابالغي ناجا موجب تعطیلي موقت مکان و 
سایر مجازات هاي تعیین شده در قانون مي گردد .به 
مدیران موسسات فرهنگي پلمپ شده در بیرجند در 
تاریخ 23 اردیبهشت ماه 97 تذکر کتبي داده شده است 
و موظف شده اند ظرف 10 روز نسبت به رفع ایرادات 
اقدام نمایند که اقدامي در این خصوص صورت نگرفته 
است و منجر به پلمپ این واحدها در مهلت قانوني شده 
است که با مراجعه مدیر یکی از این موسسات به اداره 
اماکن پلیس امنیت عمومی، این موسسه با تعهد کتبی 
مدیر آن مبنی بر رعایت ضوابط و مقررات قانونی رفع 
پلمپ گردیده است.الزم به ذکر است اقدام به پلمپ به 
عنوان تذکر به صنوف تلقی می گردد .شایان ذکر است 
یکي از موسسات فرهنگي و هنري فقط آموزشگاه هاي 
آن پلمپ شده و سایر قسمت هاي آن به فعالیت هاي 
خود ادامه داده است و موسسه دیگر به صورت کامل 
پلمپ گردیده است.موسسات فرهنگي و هنري در زمان 
تاسیس برابر قانون نظام صنفي به اداره اماکن انتظامي 
معرفي شده و  مجوزهاي الزم را از این اداره اخذ مي 
 نمایند و بابت اخذ مجوزهاي الزم از نیروي انتظامي ،

نظارت بر این واحدهاي صنفي نیز بر عهده ناجاست  و 
در همان ابتداي تاسیس این موسسات ضوابط انتظامي 
و تذکرات الزم در خصوص رعایت شئونات اسالمي و 
قوانین نظام صنفي به آنان ابالغ مي گردد و موظف 
به اجرا و رعایت آن مي گردند.الزم به ذکر است در 
موسسات فرهنگي پلمپ شده برابر بازدید صورت گرفته 
توسط مأموران اداره اماکن ،مربي آقا به هنرجوي خانم 
به صورت خصوصي و در اتاقي در بسته آموزش داده 
است که متصدي این موسسه صراحتا به این تخلف 
اذعان داشته است و این امر برابر ضوابط انتظامي تخلف 
محسوب شده و ممنوع است که از طرف شهروندان 
مکررا تخلفات این موسسات به پلیس گزارش شده 
است و پیشینه استان و مردم متدین آن عدم رعایت 
شئونات اسالمی را بر نمی تابند و موسسه دیگر نیز 
تخلفي مشابه داشته است .اظهار نظر مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي استان مبني بر پلمپ کافي شاپ ها و 
قهوه خانه ها، در حیطه اختیارات اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی نبوده و دخالت در امور سایر سازمان ها 
محسوب مي گردد و پلمپ این واحدهاي صنفي طبق 
قانون نظام صنفي صورت مي گیرد و دو کافی شاپ 
مطرح شده در خبرها به دلیل نداشتن پروانه کسب پلمپ 
شده و این اظهارات به موضوع پلمپ موسسات فرهنگی 
هنری ارتباطی نداشته است که حق پیگیري براي پلیس 
محفوظ خواهد بود .اداره نظارت بر اماکن عمومي پلیس 
امنیت عمومي استان بر اساس ضوابط قانوني و بر 
اساس اختیارات قانوني در اجراي مأموریت ها اقدام 
مي کند و پلمپ صنوف متخلف در چارچوب ضوایط 
قانوني انجام گرفته است و بیان مطالبي مبني بر تصمیم 
شخصي و غیره تشویش اذهان عمومي تلقي شده و 
صحت ندارد .نیروی انتظامی به دور از هر گونه نگاه و 
گرایشات سیاسی ضمن ایجاد امنیت برای شهروندان و 
پاسداشت ارزش های اسالمی طبق ضوابط و مقررات 
قانونی با تخلفات صنفی و هرگونه هنجارشکنی برخورد 
می نماید تا فضای مناسب برای ادامه فعالیت صنوف 
سطح شهر و امنیت خاطر شهروندان برای مراجعه به 
این واحدهای صنفی فراهم گردد و در تمامی اماکن و 
 واحدهای صنفی باید فرد متصدی و فرد مسئول آن ،
شئونات اخالقی اسالمی را رعایت کنند و اگر تخلفی رخ 

دهد فرد صنفی باید پاسخگو باشد .

نسرین کاری- کودکان روح بسیار حساسی دارند، خشونت  
با لطافت روح  آنان ناسازگار است،  در این وسط کودکان بد 
سرپرست و بی سرپرست به خاطر تلخی هایی که در زندگی 
داشته اند از این  زخم ها در زندگی رنج می برند. زخم بزرگی 
که می طلبد بر آن مرهم نهاده شود. نگهداري از دختران بي 
سرپرست و بدسرپرست هم اکنون برعهده سازمان بهزیستي و 
مراکز تحت حمایت آن و نیز چند مرکز خیریه است که با حمایت 
خیران اداره مي شود. مدیر مسئول و مدیر فنی و یکی از خیران 
موسسه رایحه رحمت خاوران بیرجند مهمان این هفته روزنامه 
آوا شدند و از چالش ها و مشکالت این کودکان و موسسه گفتند.

بیش از یک سال است با موسسه دختران
 بی سرپرست و بدسرپرست آشنا شدم

نشست  مهمان  اولین  همشهری  خیر  بیرجندی؛  مسعود 
ارتباط  سال   15 که  شاکرم  را  خدا  کند:  می  عنوان  آوا 
یک  از  بیش  اکنون  دارم،  خیریه  موسسات  با  تنگاتنگ 
سال است که با این کودکان بی سرپرست و بدسرپرست 
و موسسه آشنا شدم و افتخار می کنم که خدمتگزار این 
با این مرکز  دختران نوجوان هستم. وی درباره آشنایی 
اینکه در بهمن سال گذشته خواهرم به  با بیان  خیریه  
رحمت خدا رفت، می افزاید: خانواده خواست هزینه چهلم 
ایشان را به یک مرکز مردم نهاد کمک کنیم. مدیریت  
آن زمان مرکز خانم رادمرد درخواست مواد غذایی برای 
دختران موسسه را داشت، در حد وسع توانستیم مایحتاج 

آنها را خریداری و تحویل دهیم. 

در اولین گام دندان های دختران موسسه توسط 
دندانپزشکان ترمیم شد

در  قدم  اولین  در  خوشبختانه  کند:  می  نشان  خاطر  وی 
از  تا  چند  های  دندان  )ع(   عصر  ولی  خیریه  درمانگاه 
این بچه ها را ترمیم و خدمات درمانی برای آنها توسط 
بیان  با  خیر همشهری  شد.  انجام  دندانپزشک  همکاران 
دهد  می  انسان  به  خداوند  که  نعمتی  بزرگترین  اینکه 
هم   پروردگار  نعمت  دومین  افزاید:  می  است،  سالمت 
شاکر  را  خدا  است.  همنوع  به  کمک  برای  دلی  داشتن 
 هستم که بعد 45 سال خدمت در عرصه درمان توانسته ام
حامی نیازمندان و کودکان این مرز و بوم باشم. بیرجندی 
می  دست  آن  بر  بوسه  فرشته  صدها  دهد:  می  ادامه  
اگر  حتی   کند،   وا  بسته  گره  یک  خلق  کار  کز  زنند 
برای  برسد  عالی   و  سرانجام خوب  به  ها  بچه  از  یکی 
با  من  اعتقاد  به  افزاید:  می  است.وی  کافی  ما  همه 
اگر  استان  در  نهاد  مردم  و  خیریه  موسسات  تعدد  وجود 
و  کند  عمل  دبیرخانه  یک  صورت  به  ها   سازمان  این 
سطح  نیازمندان  به  رسانی  خدمات  نظر  از  موسسات 
نیازمندی بدون خدمات رسانی  بندی شوند،  دیگر هیچ 

نمی ماند و یک نیازمند هم از چند جا خدمات نمی گیرد.

حمایت از این کودکان بی سرپرست 
 و بد سرپرست در واقع معامله با خداست

این خیر بیرجندی با بیان اینکه حمایت از این کودکان بی 
سرپرست و بد سرپرست  در واقع معامله با خداست، ادامه می 
دهد: نیک نامی در گمنامی است و من باید تبدیل به ما شود 
تا نیازهای عاطفی  و انسانی جامعه پا بگیرد. وی تاکید می 
کند: چون از نزدیک موسسه رحمت خاوران را دیدم و با هیئت 

مدیره آن کار کرده ام، اطمینان پیدا کرده ام و مطمئنم پولی که 
خیران برای این مرکز بدهند، صرف همان دختران و کودکانی 
می شود که از خیلی احتیاجات عادی باقی کودکان محرومند.

موسسه نیازمند خیران دائمی و مستمر است

وی با بیان اینکه خیر و کمک مقطعی کارآمد نیست، تاکید می 
کند: این موسسه نیازمند خیر مستمر و دائمی است، رسیدن 
به این هدف پای کار آمدن همه دلسوزان و مسئوالن را می 
طلبد. وی خاطر نشان می کند: الزم است عضوگیری کرده و 
هر نفر در  فامیل و آشنا این کودکان و اهدافش را معرفی کند.

بیرجندی با اشاره به اینکه گاهی مسایل مستحبی جامعه آنقدر 
مشغله زندگی ما می شود که از واجبات دور می شویم، می 
افزاید: به عنوان مثال در ماه رمضان خیلی شب ها مهمانی 
های آن چنانی با خرج های گزاف برگزار می شود که پای آن 
سفره هیچ مستحقی نیست و اگر این هزینه ها مدیریت شود 

درد بسیاری از نیازمندان برطرف می شود.
وی خاطره زیبای خود در کنار این دختران را شب چله سال 
برای  رویایی  دهد: یک شب  می  ادامه  و  دانست  گذشته 
دختران مان شد و خاطره زیبا در کنار هنرمندان برای بچه ها 
تازگی داشت و یک خداقوت به مهندس سلیم و خانم آسوده 
که آن شب سنگ تمام گذاشتند. وی یادآور می شود: گاهی 
مسایل اداری و دست و پا گیر بعضا مانع شناسایی موسسه 
می شود که پیگیری جدی بهزیستی را می طلبد. وی خاطر 
نشان می کند: یکی از چالش های پیش پای ما در مورد 
یک واقف 90 ساله است که با اوقاف به تفاهم نمی رسند 
و این خیر خواهان این است که زمینی برای مسکن این 
دختران بدهد و حتی حاضر شده 300 میلیون برای ساخت 
این ساختمان  هزینه کند ولی درخواست دارد این ملک فقط 
در تملک موسسه باشد و اوقاف و بهزیستی در آینده تملکی 

برآن نداشته باشند که امیدوارم مشکل حل شود.

موسسه متشکل از 11 دختر در رنج سنی 
6 تا 12 سال است

خاوران  رحمت  موسسه  مدیره  هیئت  رئیس  آسوده؛  زهره 
بیرجند مهمان بعدی نشست هم بیان می کند: دانشجوی 
دکترای روانشناسی هستم و از  شهریور 96 این موسسه را از 

بهزیستی تحویل گرفته و  در سپیده کاشانی هم  تدریس می 
کنم. وی با بیان اینکه در این موسسه که  آن را خانه دخترانم 
می نامم 11 دختر  6 تا 12 ساله زندگی می کنند، می افزاید: 
ابتدا که این مرکز را تحویل گرفتم مشکالت عدیده ای داشت 
و همه وقت مرا می گرفت حتی زمانی که در خانه بودم مدام 
با گوشی درگیر مسایل آن بودم. وی ابراز خوشحالی می کند: 
اما به لطف خداوند و همت همکارانم االن اوضاع خیلی آرام 
شده و بچه ها با ما انس گرفته اند و مثل یک خانواده شده ایم.

آسوده با اشاره به اینکه بیشترین دغدغه ما مالی است، ادامه 
می دهد: بعد اینکه نام موسسه عوض شد، کمتر شناخته شدیم 

و برخی از خیران هم اصال شناختی از این مرکز ندارند. وی با 
بیان اینکه این دختران در سن نوجوانی و بلوغ هستند، تاکید 
 می کند: خیلی نیازها دارند که بالتبع هزینه ها را باال می برد. 
به عنوان مثال برای برنامه های تابستانی آنها برنامه ریزی 

هایی شده و نیاز حمایت هستند.

امیدواریم با همکاری رسانه ها و برپایی جلسات 
جذب خیر داشته باشیم

وی ابراز امیدواری می کند: با برقراری جلسات و همکاری 
رسانه ها بتوانیم خیر جذب کنیم. رئیس هیئت مدیره این مرکز 
بهترین خاطره اش را در دیدار هر روز با این دختران می داند و 
ادامه می دهد: زمانی که من مدیریت این موسسه را بر عهده 
گرفتم پدرم تازه فوت شده بود و فشار روحی زیادی داشتم ولی 
در کنار این بچه ها کم کم حس خوب به من دست داد. حس 

نوعدوستی و همدلی بهترین موهبت الهی است.

جدا شدن 5  نفر از دختران از ما،  
بدترین خاطره ام در موسسه است

از  نفر  رفتن 5  را هم  بدترین خاطره اش در موسسه  وی 
دختران به شهرهای فردوس و نهبندان و طبس دانست و 
می افزاید: متاسفانه این کودکان چون باالی 12 سال رسیده 
بودند باید به مراکز دیگر می رفتند، این جدایی هم برای 
آنها و هم برای ما و دوستان شان خیلی سخت بود. آسوده 
آرزو می کند: مرکز نگهداری و خانه ای برای دختران 12 
تا 18 سال هم در بیرجند راه اندازی کند تا دختران مرکزش 
باز هم در کنار هم بمانند. وی با اشاره به اینکه مردم هر 
لحظه و زمانی که بخواهند می توانند از مرکز بازدید کنند،  
 می افزاید: بیایید از نزدیک با فعالیت ها و وضع این بچه ها 
با خبر شوید، باشد که دل مهربان تان همراه دل این کودکان 
معصوم شود. آسوده با بیان خواسته ای از بهزیستی ادامه می 
دهد: کارگاه های عملی و موثر کارآمد برای مربیان بگذارند 
این بچه ها در سن کودکی وضع بدی داشتند و  چرا که 
آسیب های زیادی در گذشته خود دیده اند. وی می افزاید: 
نباشد و به صورت رایگان یا  این کارگاه ها بیشتر تئوری 
هزینه کم برگزار شود و در پایان از مربیان آزمون گرفته شود.

 روزهای ابتدایی کار در موسسه
 به علت تنش ها بارها پشیمان شدم

الهام نجفی؛ کارشناس ارشد روانشناسی و مسئول فنی موسسه  
هم  در این نشست بیان می کند: از سال 96 با موسسه آشنا 
شدم ولی همان اول کار چون مشکالت بسیار زیاد و پرتنش 
بود پشیمان شده بودم و هر شب می گفتم از فردا نمی روم چرا 
که حس می کردم از عهده کار برنمی آیم. وی می افزاید: اما 
این قدر حس خوبی در کنار این دختران آسیب دیده به آدمی 
منتقل می شود که بعد مدتی حتی اگر بخواهیم، نمی توانیم از 

آنها جدا شویم. وی با اشاره به اینکه بعد رفتن آن 5 نفر از بچه 
ها در موسسه نامه نگاری های زیادی کردیم که یکی از آن 
دختران که هنوز شرایط ماندن در اینجا را داشت، برگردد ادامه 
می دهد: اما متاسفانه پیگیری های من و خانم دکتر آسوده 
هنوز به نتیجه ای نرسیده و آن دختر بارها  از فردوس زنگ زده 
و با گریه خواسته که پیش ما و دوستانش برگردد. وی تاکید 
می کند: این مسایل با توجه به گذشته دختران آسیب روحی 
فراوانی به آنها می زند که امیدواریم مسئوالن مربوطه ورود 
جدی پیدا کنند. وی ادامه می دهد: بچه ها ضعف جسمی دارند 
داروها خیلی گران است حتی خانم پزشکی که معاینه دختران 
را برعهده دارد نگران وضع جسمی آنهاست و پیگیر آن است. 
نجفی یادآور می شود: گاهی حرف هایی از این بچه ها شنیده 
می شود که نشان می دهد گذشته سختی داشته اند و قلب 
آدم می شکند و می گوید: واقعا چه فرقی دارند با بچه هایی که 

همه نوع امکانات و آرامش روحی و روانی دارند.
  

  دل این دختران با کوچکترین تلنگر 
و اتفاقی شاد می شود

ای  با کوچکترین مساله  این دختران  ادامه می دهد: دل 
شاد می شود، چند روز پیش چرتکه رنگ آمیزی به آنها 
دادیم و با اینکه یکی از آنها تا به حال حتی چرتکه ندیده 
بود و سر و صورتش کامال رنگی شده بود از ته دل می 
خندید. وی ابراز خوشحالی می کند که اکنون بعد از روزهای 
تجربیات  دختران  و  دارد  آرامی  روزهای  موسسه  بحرانی 
جدید مثل آشپزی و شیرینی پزی را کسب می کنند. وی 
ضمن بیان اینکه معتقدم حمایت و کشیدن دست نوازش بر 
سر این کودکان از خیلی از مستحبات واجب تر است، می 
افزاید: باید فرهنگ سازی شود و مردم و خیران بیشتر با 
این مراکز آشنا شوند. وی تاکید می کند: بیایید اخالقیات 
و اصول انسانی را در جامعه نشر دهیم. شاید این کودکان 
از نظر مالی به حد نسبی برسند ولی آنچه بیشتر الزم دارند 
دست نوازش و پذیرفته شدن در جامعه است. شایان ذکر 
های  حساب  شماره  استانی  هم  نوعدوست  خیران  است، 
 موسسه 50290810315131185  بانک توسعه و تعاون ،

  5029087000351000 شماره کارت مجازی موسسه و  
400011136801431 شماره جاری توسعه و تعاون، برای 

کمک های شما به این دختران می باشد.

شادی کودکانه با کمترین بهانه
صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند   کز کار خلق یک گره بسته وا کند

دختران موسسه رایحه رحمت مهر، نیازمند دستان مهربان شما
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کودکان روح بسیار حساسی دارند، خشونت  با لطافت روح  آنان ناسازگار است،  در این وسط کودکان بد سرپرست و بی سرپرست بخاطر تلخی های که در زندگی داشته اند از این  زخم 
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 آیا استفاده از فیلترشکن جرم است؟ 
پوریا قهرمانی، کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری گفت: در هیچ یک از قوانین کشوری ورود به سایت ها یا عضویت در سایت ها و اپلیکیشن های 
مختلف مانند فیس بوک و توییتر و امثال آن ها جرم تلقی نمی شود و از همین رو وزیر ارتباطات نیز تاکید دارد که فعالیت ایرانیان در توییتر جرم 
نیست. تاکنون در دستگاه قضایی پرونده ای با عنوان مجرمانه  استفاده از فیلترشکن به صدور رای دادگاه منجر نشده است.

سه شنبه * 8 خرداد 1397 * شماره 4080

2000 شهید استان

شهيدسيد قاسم ميرزايي

شهید سیدقاسم میرزایی در خانواده متدین  از توابع 
شهرستان فردوس به دنیا آمد. وی بعد از گذراندن 
رشته  در  گناباد  شهرستان  و  روستا  در  تحصیالت 
فرهنگ و ادب به تحصیل ادامه داد. با شروع جنگ 
تحمیلی قاسم برای دفاع از این مرزو بوم عازم جبهه 
آمد.  نایل  فیض شهادت  به  در سال 1362  و   شد 
فرازی از وصیت نامه شهید: هدف من از رفتن به 
او  خشنودی  و  خدا  رضای  خاطر  به  فقط  جبهه 

بوده و برای مبارزه با ظلم و قسط و عدل و برپایی 
جمهوری اسالمی در تمام جهان و همچنین برای 
رهایی مظلومان از زیر ستم و یوغ استکبار بوده است.

»ارشا اقدسی« در کنار 
جکی چان و آرنولد ايستاد

ارشا اقدسی، طراح بدلکاری فیلم “به وقت شام” گفت: 
خوشبختانه توانستم مدرک دیپلم آکادمیک بدلکاری 
هالیوود را به دست بیاورم که افتخاری برای خودم و 
کشورم است. این مدرک در بدلکاری همچون دکترا 
در سایر رشته های علمی است. این آخرین مرحله 
و پله ای است که یک بدلکار می تواند طی کند و 
باالتر از آن دیگر مدرکی برای بدلکاری در جهان 
وجود ندارد. از جمله بازیگران مطرحی که این مدرک 
بازیگر مطرح سینمای  چان  کرده جکی  را کسب 
دیگر  از  لی  و جت  شوارتزنگر  آرنولد  است.  جهان 
بازیگرانی هستند که این مدرک را دریافت کرده اند.

گاليه مجيد مجيدی از وضع اکران 
»آن سوی ابرها«

مجید مجیدی کارگردان »آن سوی ابرها« گفت: 
آقای ضرغامی به عنوان رئیس سازمان زیبا سازی 
شهر تهران برای تبلیغات فیلم »آن سوی ابرها« 
همان  نگذاشتند.  ما  اختیار  در  بیلبورد  یک  حتی 
بابت آن  به ما دادند که  بیلبورد  یا چهار  ابتدا سه 
هرچه  آن  از  بعد  گرفتند.  پول  تومان  میلیون   10
این  اختیار  در  بیلبورد  یک  حتی  کردیم  تالش 
هایی  فیلم  تسخیر  در  شهر  و  ندادند  قرار  فیلم 
بیاورم. اسمی  آنها  از  خواهم  نمی  من  که  است 

شهاب حسينی  در آمريکا کمپانی 
فيلم سازی تاسيس می کند

شهاب حسینی، بازیگر سینما گفت: غنای فکری 
چیزی  فیلم ها  و  شده  کمتر  جهان  فیلم های  در 
برای عرضه ندارد. وی از تاسیس یک کمپانی فیلم 
سازی در آمریکا گفت و ادامه داد: دوست دارم ادامه 
فعالیتم را در عرصه سینما، روی این طرف متمرکز 
ایران  سینمای  محدودیت های  درباره  وی  کنم. 
عاطفی  ارتباط  این  باید  که  هستم  متوجه  گفت: 
منتقل شود ولی به لمس کردن پدر و دختر برای 
نمایش انتقال عواطف در فیلم ها قلبا اعتقادی ندارم.

علمی

کاشی هايی که از خورشيد
 برق توليد می کنند

محققان کاشی هایی مقاوم در برابر آب و قدم های 
عابران پیاده ساخته اند که با به کاربردن آنها در کف 
خیابان می توان انرژی خورشیدی را به برق تبدیل 
کرد. می توان به زودی پیاده روی خیابان ها را با پنل 
های خورشیدی پوشاند و به این ترتیب با استفاده از 
انرژی خورشید برق مورد نیاز شهرها را تامین کرد.

از   74 ماه  فروردین  متولد  شیبک«  »ابوالفضل 
علی آباد کتول استان گلستان است. سال 93 در 
 94 اوایل  از  شد.  قبول  بیرجند  صنعتی  دانشگاه 
های  زبان  و  کرده  نویسی  برنامه  کار  به  شروع 
نویسی  برنامه  نهایت  در  کرد  تست  را  گوناگون 
موسس  و  مدیر  وی  است.  داده  ادامه  را  اندروید 
است.  »گیپا«  آنالین  غذای  سفارش  اپلیکیشن 

ایده »گیپا« از کجا آمد؟
مدیر اپلیکیشن گیپا می گوید: شبیه اپلیکشن ما خیلی هست.

حتی در بیرجند هم رقیب داریم.این ایده در شهرهای بزرگ اجرا 
شده بود.»شیبک« در توضیح زمانی که این ایده به ذهنش رسیده 
است، اظهار می کند: این ایده به ذهن من رسید چون خودم این 
مشکل را داشتم. برنامه نویس چند شرکت هستم و زمان کمی 
برای غذا خوردن داشتم و دانشجو هم بودم. به رستوران ها زنگ  
می زدم و درخواست می کردم فالن غذارا بفرستید، ولی می گفتند 
نداریم. آنقدر می گفتند نداریم که من به همان غذاهایی که داشتند 
راضی می شدم! می افزاید:  قیمت هم برای من بسیار مهم بود 
و موضوع دیگر اینکه ترکیبات غذاچیست. همیشه می گفتم اگر 

یک عکس از غذا هم بود خیلی خوب می شد!

در دو هفته نرم افزار را ساختم
»شیبک« با بیان اینکه وقتی  در شهر های بزرگ دیدم این برنامه 
اجرا شده، گفتم اینجا هم این طرح را اجرا کنم،ادامه داد: چون 
برنامه نویس بودم، خیلی کار نبرد و طی  دو هفته نرم افزار راه 
افتاد. می افزاید: ابتدا یک نسخه ارائه کردیم تا ایرادات را بفهمیم 
و سعی در برطرف کردن آنها کنیم که در چند وقتی که »گیپا« 
اجرا شده است، خیلی خوب بوده و بازخوردهای خوبی گرفته ایم. 

معنی گیپا 
 »شیبک« در خصوص معنی »گیپا« می گوید: گیپا یک غذای 
ایرانی باستانی و سلطنتی است.یک نوع دلمه که هنوز در برخی 
شهرها به عنوان غذای خاص از ان نام برده می شود. البته در 
بیرجند هم فست فودی به این اسم بوده که تعطیل شده است.

این فقط یک تشابه اسمی است و هیچ نسبتی نداریم.

خواسته  براساس  ارتقا  یا  پیشرفت  کردیم  سعی 
مشتری باشد

ارتقا  یا  پیشرفت  کردیم  سعی  گیپا  در  اینکه  بیان  با  وی 
براساس خواسته مشتری باشد، می افزاید: هیچ وقت نیامدیم 
را  ای  کمینه  یک  ما  برویم.  جلو  کار  صددرصد  با  بگوییم 
ببخشیم. بهبود  مردم  نظر  با  که  خواستیم  و  کردیم  ارائه 

فروردین(   25( از  نفر   233 حدود  تاکنون  دهد:  می  ادامه 
و  محیطی  تبلیغات  بدون  شد  افتتاح  طرح  این  که  روزی 
جذب  کاربر  مجازی  فضای  و  ها  اپلیکشن  طریق  از  فقط 
کردیم و قرار است تبلیغات در شهر و رسانه نیز انجام دهیم.   

سالمت و کیفیت غذا برای ما اولویت است
می گوید: روزی نبوده که سفارش نداشته باشیم. حداقل یک 
سفارش داشتیم و ارزشی که ما برای مشتری ها قائل هستیم 
این است که نباید هر غذایی را میل کنند یا از هر رستورانی؛ 
شاید تعداد رستوران هایی که با آن ها کار می کنیم کم باشند، 
اما سعی ما این است که با رستوران های درجه یک این اتفاق 
برایشان بیافتد. سالمت و کیفیت غذا برای ما اولویت است.

نظام ارزشی گیپا صداقت است
مدیر اپلیکیشن گیپا می افزاید: 13 رستوران و کافی شاپ با ما 

همکاری می کند. »شیبک« اظهار می کند: ما هرم مشتری 
های خود را که در نظر گرفتیم، بیشتر در سطح پایین هرم 
که  ببندیم  قرارداد  جاهایی  با  باید  ما  اساس  این  بر  بودند. 
مبلغ قیمت پایین باشد اما نباید این قیمت روی کیفیت تاثیر 
بگذارد. واقعیت این است که نظام ارزشی گیپا صداقت است.

نحوه کار و سفارش غذا در »گیپا«
وی در خصوص نحوه کار و سفارش از گیپا می گوید : به چهار 
طریق می توانید به رستوران ها دسترسی داشته باشید. اول بر 
اساس آدرس مشتری. به عنوان مثال شما در خیابان مدرس 
قرار دارید، اسم محله را سرچ کرده و طرف قراردادهای ما در 
لیست به نمایش در می آید. دومین راه، جستجوی خودکار است 
که رستوران های اطراف شما را پیشنهاد می دهد. سوم جستجو 
براساس نام رستوران است. برخی دوست دارند از جاهای خاص 
خرید کنند. در کنار این موارد لیست کامل رستوران ها می آید.

مشخص بودن امتیاز و تخفیف رستوران ها
ها،  رستوران  لیست  داخل  گوید:  می  گیپا  اپلیکیشن  مدیر 
گاه  شود.  می  پیشنهاد  شما  به  امتیاز  براساس  ها  رستوران 
عوض  شما  نظر  و  بوده  پایین  رستوران  امتیاز  است  ممکن 

که  بگردید  جایی  دنبال  است  ممکن  هم  مواردی  در  شود. 
تخفیف داشته باشد که این مورد را هم پیش بینی کرده ایم.

وقتی رقیب هست باید خوشحال بود!
می افزاید : وقتی رستوران را انتخاب کردید، منوی رستوران 
 .... یا  نوشیدنی  پلویی،کباب،  بینید.  می  تفکیک  به   را 
دسته بندی شده است که می توانید راحت تر دسترسی داشته 
باشید. وی با بیان اینکه در  استارت آپ های زیادی بوده ام  و حتی 
منتور )مربی( هم هستم،می گوید : معتقدم وقتی رقیب است شما 
باید خوشحال باشید! مخصوصا رقیبی که نسنجیده عمل کند.

بازارچه بانوان نیز همکار خوب ماست
مدیر اپلیکیشن گیپا می گوید: یکی از مجموعه هایی که با آن 
همکاری می کنم، بازارچه بانوان است. همان طور که گفتم، 
من براساس درخواست مشتری کار می کنم. ابتدا این مجموعه 
را نمی شناختم و دوستان و مشتری ها به من معرفی کردند و 
درخواست کردند به لیست اضافه کنم. بازارچه استقبال کرد چون 
در زمینه ارسال مشکل داشتند. درکنار آن به خاطر فیلتر تلگرام، 
برای فروش به مشکالتی برخوردند و دنبال یک جایگزین مناسب 

بودند و حاال از همکاران خوب ما هستند که کیفیت خوبی هم 
دارند.می افزاید:کسی که از طریق گیپا خرید می کند، موظف 
می شود آنالین پرداخت کند.اگر غذا را کنسل کند، ما می گوییم 
مشکلی ندارد و آن غذا به هیچ عنوان روی زمین نمی ماند.

چند نفر مشغول به کار هستند؟
نفر   6 مستقیم  طور  به  گوید:  می  گیپا  اپلیکیشن  مدیر 
می  کمک  کدنویسی  در  و  هستند  پشتیبان  که  )کسانی 
فعال  که  هستند  قراردادهای  طرف  در  که  کسانی  و  کنند( 
13 نفرند. البته چند رستوران دیگر نیز قرار است اضافه شود.

اولین سفارش  فکر می کردم دو ماه طول بکشد 
بیاید

»شیبک« با بیان اینکه من با صفر شروع کردم و در این موارد 
ارتباطات خیلی خوب و مهم هستند، می افزاید: به عنوان مثال 
سرور را رایگان گرفتم یا کمک های دیگری از دوستانم گرفتم. 
بچه ها ارتباط ندارند. فکر می کنند ایده هایی که به ذهن شان 
می رسد وقتی اجرا شود از آنها استقبال خواهد شد. ماهیت 
استارت آپ هم استفاده از همین ارتباطات است. وی اظهار 
می کند: یکی از شانس های من این بود که فکر می کردم 

دو ماه طول می کشد که اولین سفارش  بیاید. اماساعت 8 
شب کار را شروع کردم و ظهر روز بعد سفارش ناهار داشتم. 
اصال فکرش را هم نمی کردم.کسی هم که سفارش داد،را 
اصال نمی شناختم! من بعد سفارش ها با مشتری ها تماس 
بار  اولین  اینکه  با  افزار  نرم  با  می گیرم و آن فرد گفت کار 
بود! راحت  اما  دیدم،  را  چیزی  چنین  بیرجند  در  است 

راز موفقیت یک استارت آپ ارزش پیشنهادی
 است که به مشتری هایش می دهد

 وی خطاب به فعاالن تازه کار استارت آپ ، عنوان می کند :
 مشکالت همیشه هستند. این شمایید که با مدیریت دانش 
و مدیریت استراتژیک خود مدیریت می کنید. شما با حداقل 
نیست  تبلیغات  آپ  استارت  یک  موفقیت  راز  کنید.  شروع 
بلکه ارزش پیشنهادی است که به مشتری هایش می دهد.
کند! می  ارسال  شما  برای  بخواهید  فالفل  یک  حتی  گیپا 

کنم می  توصیه  آپی  استارت  فعاالن  به 
تا جایی که می شود از اسپانسر و وام دوری کنند
مدیر اپلیکیشن گیپا می گوید: مشکالت مالی همیشه هستند 

فکر  به  زود  نباید  کرد.البته  تالش  آن  تامین  برای  باید  ولی 
سخت  زیاد  ها  بچه  گویم  می  همه  از  اول  باشید.  اسپانسر 
به  تخفیف  کوپن  شود  می  کنند.  هزینه  نخواهند  و  نگرفته 
دانند  نمی  را  ها  راه  این  ها  بچه  داد.  ارائه  ها  طرف حساب 
باید پول خرج کنند! در حالی که می  و فکر می کنند فقط 
بزرگترین  افزاید:وام گرفتن  به فرد داد. می  ارزش  توان یک 
دهد. انجام  تواند  می  آپ  استارت  یک  که  است  اشتباهی 
مگر اینکه واقعا به این نتیجه رسیده باشد که در بازپرداخت 
مشکلی ندارد. یا حتی وقتی اسپانسر می گیرید،به نوعی یک 
بخشی از سهام خود را باید در اختیارش بگذارید.پس باید دقیق 
بررسی شود که می توانید اسپانسر را  راضی نگه دارید یا نه.
که  جایی  تا  دهد  می  پیشنهاد  آپی  استارت  فعاالن  به  وی 
امکان دارد از وام و اسپانسر دوری کنند. مگر اینکه به جایی 
بدهد. همکاری  پیشنهاد  شما  به  خود  اسپانسر  که  برسید 

مسئوالن در معرفی ما به مردم کمک کنند
این  مسئوالن  از  ما  انتظار  گوید:  می  گیپا  اپلیکیشن  مدیر 
کنند. کمک  مردم  بین  شدن  شناخته  در  ما  به  که  است 
.  ... یا  سربزنند  ما  به  گوییم  می  نه  خواهیم،  می  پولی   نه 
پیشنهاد  هم  دیگر  های  استان  از  ما  کند:  می  اظهار  وی 
اولین  باشیم.  دیگر  شهرهای  در  داریم  هم  برنامه  داریم. 
جایی که از ابتدا دوست داشتم کار کنم، استان گلستان بود.

می خواهیم شناخته و  برای استان  ارزش شویم
استان  برای  ارزشی  و  شده  شناخته  داریم  قصد  گوید  می 
بودند  دیگری  های  آپ  استارت  شویم.  جنوبی  خراسان 
شده  شناخته  ایران  در  االن  کردند  شروع  بیرجند  از  که 
)اپلیکیشن  ریحون  را  خود  اصلی   رقیب  هستند.»شیبک« 
را  هدفم  گوید:  می  و  داند  می  کشور(  در  غذا  سفارش 
باال تعیین می کنم و پله پله طی می کنم تا به آن برسم.

اوایل از بیرجند آمدن ناراضی بودم اما نظرم عوض 
شد

وی در پاسخ به این سوال که وضع استارت آپ ها در استان 
را چگونه می بینید، عنوان می کند: در الکامپ تهران که سالی 
دوبار برگزار می شود، وقتی بگویید از بیرجند می آیم، شاید 
خیلی ها بگویند خوش به حالتان! چون در شهری هستید که 
واقعا بچه ها دارند کار می کنند.اوایل خودم از آمدن به بیرجند  
راضی نبودم اما بعد نظرم عوض شد. می افزاید: اینجا استارت 
آپ های خیلی خوبی راه افتاده است اگر دستگاه های دولتی 
انسانی زیاد  اینجا نیروی  حتی حمایت های کوچکی بکنند، 
و خوبی دارد و محصوالت استراتژیک و خاصی هم هست.

برنامه داریم مواد اولیه پیتزا را هم
 مشتری بتواند انتخاب کند

مدیر اپلیکیشن گیپا می گوید: برنامه ای داریم تا دو یا سه ماه 
آینده نرم افزار ما کال عوض شود. چه از لحاظ ظاهر و چه 
کارکرد؛ قرار است بخش های جدیدی به آن اضافه شود نه 
فقط یک سفارش غذای آنالین باشد. می افزاید: شما را در 
پخت و پز خانگی هم کمک می کند یا اگر می خواهید غذایی 
پخته شود به طبع و دلخواه شما باشد. ادامه می دهد: در توسعه 
گیپا ، شما می خواهید غذا درست کنید و مقداری مواد اولیه 
دارید. ما به شما راهنمایی می دهیم! قرار نیست که را گیپا 
فقط به عنوان یک سفارش آنالین غذا استفاده کنید.گیپا قرار 
 است یک اپلیکیشن باشد که کار شما را راحت کند و مفهوم 
ای تی را برساند؛ فناوری اطالعات برای این است که کار شما 
را راحت کند. سعی  ما این است  کاری کنیم که حتی مواد اولیه 
پیتزا را هم مشتری بتواند انتخاب و دستکاری کند و قیمت اولیه 
مناسبی هم داشته باشد.که این یک نوع شخصی سازی است.

»گيپا« فراتر از يک سفارش غذا است
امین جم

سینما و تلویزیون

عکس: حسینی

برج کج پیزا یا برج پیزا، در واقع برج ناقوس 
کلیسای جامع شهر پیزا در ایتالیا است که به 
دلیل شیِب غیرعمدی اش در سراسر دنیا معروف 
شده است. چرا برج پیزا در برابر زمین لرزه های 
این منطقه آسیب  به  قوی که قرون وسطی 
به  سوال  این  مانده؟  سالم  است،  رسانده  
قدمت این برج است که گروهی از مهندسان 
و دانشمندان خاک شناس آن را بررسی کرده اند.

محفظه ی  شامل  که  دارد  طبقه   8 پیزا  برج 
طبقه ی  از  آن  ارتفاع  می شود.  هم  ناقوس 
سطح  باالترین  در  و  است  متر   56 همکف 
5۷ متر است. یعنی حدود یک متر کج است. 
وزن تقریبی آن 1۴/500 ُتن برآورد می شود. 
 11۷3 سال  آگوست  در  برج  این  ساخت 
جنگ  یک سری  شروع  دلیل  به  و  شد  آغاز 
این  علی رغم  کرد.  پیدا  ادامه  قرن   2 تقریباً 
برابر  در  پیزا  برج  درجه،   5 زاویه ی  با  شیب 
زمین لرزه های قوی که از سال 1280 میالدی 
است. مانده  سالم  داده اند،  رخ  بخش  این  در 
به  که  ساختار  این  آسیب پذیری  به  توجه  با 
سختی عمودی ایستاده، انتظار می رود که در 
در  فروپاشی  حتی  یا  جدی  آسیب های  برابر 
بماند.  باقی  سالم  متوسط  لرزه ای  فعالیت  اثر 
پروفسور ناتی و همکارانش پس از مطالعه ی 
ژئوتکنیکی  و  لرزه ای  ساختاری،  اطالعات 
را  پیزا  برج  بقای  که  گرفتند  نتیجه  موجود، 
انفعال  و  »فعل  نام  به  پدیده ای  به  می توان 
و  ارتفاع  این  داد.  نسبت  پویا«  خاک  ساختار 
سختِی حیرت آور برج پیزا، همراه با نرمِی خاک 
لرزه ای  خصوصیات  شدند  باعث  فوندانسیون 
شوند؛  سازگار  محیط  با  به شدت  سازه  این 
زمین لرزه  با حرکات  برج  این  که  گونه ای  به 
این  بقای  راز  موضوع،  این  نمی خورد.  تکان 
میلوناکیس«  »جورج  پروفسور  است.  سازه 
به طور  گفت:  انگلیس،  بریستول  دانشگاه  از 
حیرت آوری، فعل وانفعال خاکی  باعث بی ثباتی 
و کج شدگی برج پیزا شده و آن را در آستانه ی 
فروپاشی قرار داده، در واقع به بقای این برج 
در برابر رویدادهای لرزه ای کمک کرده است.

اسرار برج کج پيزا 
کشف شد

گفتگو با موسس و مدیر »گیپا« 

فناوری

آگهی مزایده اموال غیر منقول )سند ذمه( 
به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تمامی پنج سهم مشاع از ده سهم یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی یک فرعی از هشتصد و شصت و چهار - اصلی بخش یک بیرجند )یک فرعی از ۸۶۴ - اصلی( واقع در بیرجند، میدان شهدا، ابتدای خیابان دانشگاه، پاساژ بازرگان ملکی آقای ابوالفضل بازرگان فرزند غالمرضا دارنده شماره ملی 0۶۵۱۸۹۹۳۸۹ صادره بیرجند که سند مالکیت آن نسبت 
به یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک مذکور ذیل ثبت ۱۴۵۸۳ صفحه ۶۴ دفتر ۶۴ - امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم شده است، ششدانگ ملک محدود است به حدود اربعه زیر بدین شرح : شماال محدود است به شارع عام شرقا یک دیواریست اشتراکی با پالک ۳ فرعی از ۸۶۴ - اصلی دو دیواریست اشتراکی به باقیمانده پالک ۸۶۴- اصلی جنوبا محدود است به خیابان غربا در دو طرف به منزل ۵۶۹ دیوار فاصل 

اشتراکی است و در وسط به دیوار منزل نامبرده )حقوق ارتفاقی: منزل ۵۶۹ مجاور غربی حق آبریز یک ناودان به این ملک دارد( که به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۶00۸۳۹ له خانم مریم الطافی پور و علیه آقای ابوالفضل بازرگان با مشخصات فوق الذکر مستند به سند شماره ۱0۶۸۹- ۱۳۸0/۱۲/۱۱ نزد دفترخانه ازدواج شماره ۳ بیرجند و به درخواست زوجه در قبال بهای دویست عدد سکه کامل طالی بهار آزادی به انضمام یک تا دو عشر 
اضافی بر طبق مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا طی صورتجلسه وارده به شماره ۹۶/۹/۲۹– ۱۳۹۶0۶00۵ مامور اجرای ثبت بازداشت و بر طبق گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری وارده به شماره ۱۳۹۷/۲/۲۷-  ۹۷00۱۶۹۶ ششدانگ پالک فوق به صورت پاساژ با عرصه ای به مساحت ۶۷۱.۱۴ مترمربع و اعیان در سه طبقه زیرزمین، همکف و اول بوده که نسبت به صددرصد عرصه احداث بنا گردیده است 
الف( مشخصات زیرزمین عبارت است از: عرصه به مساحت ۶۸۱/۵ مترمربع شامل ۱۴ دربند فروشگاه به مساحت های متفاوت و دارای راه ارتباطی به معبر اصلی و راه پله ارتباطی به طبقه همکف ، انباری و سرویس های بهداشتی، کف موزائیک، بدنه گچ و رنگ آمیزی شده، کف راهرو ارتباطی سنگ ساختمانی و فاقد سیستم گرمایشی و سرمایشی می باشد ب( مشخصات طبقه همکف: شامل ۱۴ دربند فروشگاه به مساحت های متفاوت و 
دارای دو راه ارتباطی به معبر اصلی جنوبی و کوچه ضلع شمال، کف موزائیک، بدنه گچ ورنگ آمیزی شده، کف راهرو ارتباطی سنگ ساختمانی و فاقد سیستم گرمایشی و سرمایشی می باشد همچنین مساحت ۱۸۲ مترمربع نیم طبقه موجود در طبقه همکف می باشد. ج( مشخصات طبقه اول: مساحت ۴۶۴ مترمربع تجاری شامل ۱۴ فروشگاه به مساحت های متفاوت دارای پله ارتباطی به طبقه همکف و شامل دو واحد مسکونی از سمت 
شمال ملک به مساحت ۲۱۷/۵ مترمربع دارای دو انشعاب گاز و دو امتیاز برق ۲۵ آمپر تکفاز و یک انشعاب آب، کل مساحت تجاری )زیرزمین، همکف، اول ونیم طبقه( برابر است با ۲00۹ مترمربع و کل مساحت مسکونی به مساحت ۲۱۷/۵ مترمربع و کل اعیان برابر است با ۲۲۲۶/۵ مترمربع دارای ۲۹ انشعاب برق ۲۵ آمپر تکفاز و یک انشعاب برق ۲۵ آمپر ۳ فاز و یک کنتور آب یک دوم اینچ و یک امتیاز گاز G۴ و برابر بررسی های انجام 
شده ملک از سمت معبر اصلی شمالی حدود ۱/۷۵ متر و از سمت معبر جنوبی ۴/۱0 متر در مسیر تعریض قرار دارد لذا ششدانگ پالک ثبتی با توجه به شرایط فوق به مبلغ ۵۴/۲۸0/000/000 ریال و یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک مذکور به مبلغ ۹/0۴۶/۶۶۶/۶۶۷ ریال و تمامی پنج سهم مشاع از ۱0 سهم یک دانگ مشاع مالکیت زوج به مبلغ ۴/۷0۴/000/000 ریال ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته و در قبال مبلغ 
۳/۹۲0/000/000 ریال بهای دویست عدد سکه کامل طالی بهار آزادی در تاریخ ۱۳۹۷/0۲/۲۹ و یک تا دو عشر اضافی بازداشت شده است. تمامی پنج سهم مشاع از ۱0 سهم یک دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان پاساژ دارای پالک ثبتی یک فرعی از ۸۶۴- اصلی بخش یک بیرجند در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد 
رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد. نسیه فقط راجع به طلب بستانکار  و با موافقت زوجه جایز است. هزینه های دولتی به شرح ماده ۴0- آیین نامه اجرا نقدا وصول و سایر هزینه های احتمالی مربوط به بدهی شهرداری و دارایی و غیره که مبلغ آن فعال مشخص نمی باشد بر عهده برنده مزایده است. هرگاه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد جلسه مزایده روز 

تاریخ انتشار:1397/3/8   غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجندبعد از تعطیل در همان مکان و ساعت برگزار می گردد و در صورت توافق زوجین  از انجام مزایده خودداری خواهد شد.
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بد شانسی یا خود شانسی 

در روزگاری کهن پیرمردی روستا زاده ای بود که یک پسر 
و همه  کرد  فرار  پیرمرد  اسب  روزی  داشت.  اسب  و یک 
همسایگان برای دلداری به خانه اش آمدند و گفتند: »عجب 
بدشانسی آوردی که اسب فرار کرد!« پیرمرد در جواب گفت: 
»از کجا می دانید که این از خوش شانسی من بوده یا بد 
شانسی ام؟«همسایه ها با تعجب گفتند: »خب معلومه که 
این از بد شانسی است!« هنوز یک هفته از این ماجرا نگذشته 
بود که اسب پیرمرد به همراه بیست اسب وحشی به خانه 
برگشت. این بار همسایه ها برای تبریک نزد پیرمرد آمدند 
و گفتند: »عجب اقبال بلندی داشتی که اسبت همراه بیست 
 اسب دیگر به خانه برگشت.« پیرمرد بار دیگر گفت: »از کجا 

می دانید که از خوش شانسی من بوده یا از بدشانسی ام؟«
 چند روز بعد نیروهای دولتی برای سربازگیری از راه رسیدند 
و تمام جوانان سالم را برای جنگ در سرزمین دور دستی با 
خود بردند. پسر کشاورز پیر بخاطر پای شکسته اش از اعزام 
معاف شد.همسایه ها برای تبریک به خانه پیرمرد آمدند: 

»عجب شانسی آوردی که پسرت معاف شد.« 
کشاورز پیر گفت: »از کجا می دانید که؟«همیشه زمان 
بدبیاری و  را که  رویدادها  از  بسیاری  ثابت می کند که 
و  صالح  ایم  پنداشته  خودمی  زندگی  الینحل  مسائل 
خیرمان بوده و آ ن مسائل، نعمات و فرصتهایی بوده اند 

که زندگیبه ما اهدا کرده است.

 هر کاری که می توانی یا خیال می کنی 
می توانی انجام دهی، شروع کن. جسارت در 

درون خود نبوغ، قدرت، و جادو دارد.

موفقیت بیش از همه توسط 
کسانی شمرده می شود که هرگز 

به موفقیت نمی رسند.

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
این حل معما نه تو خوانی و نه من

هست در پس پرده گفتگوی من و تو
چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من

بعضی ها خالقیت را به عنوان نوعی تغییر می بینند، 
 ولی ما هیچوقت واقعا به آن به این شکل نگاه 

نکرده ایم. خالقیت به معنی بهتر کردن چیزهاست.

خدایا پاکیزه ام کن در این روز از چرک وکثافت 
وشکیبائیم ده در آن به آنچه مقدر است شدنی ها 
وتوفیقم ده در آن برای تقوی وهم نشینی با نیکان

 به یاریت ای روشنی چشم مستمندان.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دعای روز سیزدهم رمضان

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیات روز  

همان ]خدایی[ که ما را به فضل خویش در سرای ابدی جای داد در اینجا رنجی به ما 
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حدیث روز  

هر کس کار نیکي انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد و از جمله آنها سه روز روزه در هر ماه است.
امام صادق علیه السالم

سبک زندگی

چطور با کودک درباره فقدان پدر حرف بزنیم؟
مرگ بخشی غیر قابل گریز از زندگی است و کودکان باید آن 
را درک کنند و راههایی را آموزش ببینند تا بتوانند این پدیده 
کامال طبیعی را بپذیرند.مرگ از جمله موضوعاتی است که 
صحبت کردن در مورد آن به خصوص با کودکان کم سن 
بسیار دشوار است علی الخصوص وقتی پای تکیه گاه خانه 

یعنی پدر در میان باشد.
مثل  مرگ  درباره  کودک  با  صحبت  بدانند  باید  والدین 
هر موضوع دیگری است که کودکان در مورد آن سوال 
دارند. والدین نباید از پاسخ دادن طفره بروند و متناسب 
سن شان به آنها پاسخ دهند. اگر کودکان پاسخ درست 
استفاده پردازی  خیال  از  نکنند  دریافت  مورد  این   در 
می کنند که می تواند از نظر شخصیتی به کودک آسیب 
بزند. یکی از اتفاقاتی که ممکن است برای هر خانواده 
پدر خانواده است. مرگ  از دست دادن  بیفتد،  اتفاق  ای 
پدر، کودکان را بسته به سن و سالشان با مسائلی روبه رو 
می کند. مادر خانواده به عنوان تنها بزرگ تر و سرپرست 
مسئله  باید  کودکان،  به  فرد  ترین  نزدیک  و  باقیمانده 
مرگ و نبود پدر را به گونه ای برای کودکان توضیح دهد 
شرایط  توضیح،  بر  عالوه  ببینند.  را  آسیب  کمترین  که 
پدر  فقدان  از  کودکان  که  کرد  مدیریت  طوری  باید  را 
در عذاب دوچندان نباشند و دچار اختالالت روانی دیگر 
راهکارها و مهارت ها  این  از  برخی  به  ادامه  در  نشوند. 

خواهیم پرداخت.

حقیقت را رویایی جلوه ندهید
یا  رفته«  مسافرت  به  »پدرت  نگویید؛  دروغ  کودک  به 
کنند،  می  کتمان  را  حقیقت  که  دست  این  از  جمالتی 
باعث می شود که کودک همیشه چشم انتظار باقی بماند. 
عالوه بر این شما مجبور می شوید همیشه در حال دروغ 
گفتن باشید و نقش بازی کنید که این فرزندتان را نسبت 

به شما بی اعتماد می کند.
بگذارید، کودک در مراسم باشد

»بچه س براش خوب نیست«، »بچه س نباید توی مراسم 
باشه« و جمالتی از این دست که سبب می شود کودک 
شما کامال از مراسم سوگواری دور نگه داشته شود را جدی 
نگیرید. اگر کودک 6 سال به باال دارید، اجازه دهید که در 
مراسم سوگواری شرکت کرده و عزاداری کند. اینکه کودک 
را دور نگه دارید و ناگاه او را به خانه ای وارد کنید که پدرش 
قرار نیست هرگز بازگردد، او را دچار سردرگمی، افسردگی و 

چشم انتظاری و عدم پذیرش مسئله می کند.
در مورد بهشت اغراق نكنید

در مورد جای خوب پدر، اغراق نکنید. آنقدر زیاده روی نکنید 
که کودک گمان کند که در جهنم به سر می برد و برای درک 
خوبی ها باید به جایی برود که پدرش هم آنجا منتظر او است. 
»خدا همه آدم خوب ها را پیش خودش می برد« یا »بابا چون 
خیلی خوب بود، خدا بردش پیش خودش« سبب می شود 
کودک میل به خودکشی پیدا کند. عالوه بر این شما این باور 

را به کودک می دهید که همه  آدم های خوب رفته اند پیش 
خدا پس همه  آنهایی که زنده مانده اند آدم های بدی هستند. 

در اطالعاتی که به کودک می دهید دقیق و صادق باشید.
او را دچار سردرگمی نكنید

کودکی که پدرش را از دست می دهد، می شود مرکز توجه 
و دلسوزی تمام اطرافیان و نزدیکان و همه عالوه بر محبت 
های گاه افراطی، نسبت به آینده و فعالیت های او نیز احساس 
تکلیف می کنند. بنابراین دستورات و امر و نهی های متفاوتی 
از جانب پدربزرگ، عمو، دایی، شوهر خاله صادر می شود و 
هر کدام چیزی می گویند. در واقع شبه  پدرها، کارشان را از 
همان روز اول آغاز می کنند. این وظیفه شماست که اجازه 

ندهید تنوع آموزه ها، او را دچار سردرگمی کنند.
ترحم نكنید

به کودک، همانطور که  دلسوزی ها و محبت ها نسبت 
عنوان شد از همان روز اول آغاز می شود؛ از نوازش گرفته 
تا تن دادن به تمام خواسته های معقول و نامعقول کودک. 
کودک شما باید بداند که قوانین هیچ تغییری نکرده اند و 
همان قدر که به او نزدیک می شوید و محبت کرده و سعی 
می کنید در شرایط سختی که دارد کنارش باشید، به همان 

میزان هم بر سر اصول خود باقی مانده اید.
به کودک مسئولیت سنگین ندهید

مراقب باشید، حتی به صورت زبانی به کودک مسئولیتی 
یا  مرگ  از  پس  مادران  گاهی  ندهید.  ظرفیتش  از  بیشتر 

جدایی همسرشان، به پسر خود می گویند: »تو مرد خانه 
هستی«. یا پدران به دختر خود می گویند »حاال که مامان 
نیست، تو باید مثل یک خانم رفتار کنی«. اجازه دهید کودک، 

همان کودک باشد و رفتارهای کودکانه اش را ابراز کند.
نشانه ها و یادگاری ها را پنهان نكنید

گاهی اوقات افراد فکر می کنند اگر یادگاری های فرد از 
دست رفته را پنهان کنند کودک او را فراموش می کند؛ در 
حالی که کودکان با این روش نه تنها کسی را فراموش نمی 
کنند بلکه احساس می کنند دیگران در حق او بی مهری 
کرده اند. بهتر است یک آلبوم عکس از او تهیه کنید یا حتی 
از میان یادگاری هایش چیزی را به کودک بدهید تا نگه دارد 
و از این طریق، کسی را که دوست داشته اما از او جدا شده 

است را به خاطر بیاورد.
مراقب کلمات خود باشید

به خاطر داشته باشید، زخم کلمات روی روان کودکان به این 
آسانی ها التیام نمی یابد. اگر مجبورید کودکتان را به تنهایی 
بزرگ کنید، او مسئول این شرایط نیست. پس هنگامی که 
اشتباهی مرتکب می شود یا شیطنت می کند، به او احساس 
گناه ندهید کودک به اقتضای سن خود رفتار می کند؛ پس 
هیچ گاه به او نگویید »به خاطر تو از خودم گذشته ام ولی تو 
این طور مرا اذیت می کنی« یا »جوانی ام را به پای تو هدر 
دادم که خوب درست را نمی خوانی«. مراقب باشید هنگام 

عصبانیت، چیزی نگویید که او حس اضافی بودن پیدا کند.

جدول کلمات                        

افقی: 1- از ابزار نجاری - آلبومی 
پول  واحد   -2 یغمایی  کورش  از 
عربستان - جنگ و پیکار - امال 3- 
نوعی الستیک - خرامان، با نشاط 
و خوشی رفتن -  زری، طالیی 4- 
باخبر - سربست کارخانه  ظلم - 
رهبر   - جسم  بدن،   -5 مادر   -
- دربند 6- نوعی زبان - ویتامین 
جدولی - عالمت پیروزی - مانند 
، شبیه 7- در عربی به معنی علم 
شیمی است - گذاشتن - نکته ها 
8- قسمتی از پا- آزاد - اتمی که 
بار الکتریکی اضافه دارد - بی سواد 
9- درختی است شبیه درخت انار 
- نوعی خزه که در جاهای مرطوب 
می روید - خوشه انگور که از تاک 
آویزان باشد 10- عدد ماه - ضمیر 
متکبر - نام پرنده ای است - تهی 
راست - خشت  به  منسوب   -11
گمان-  تو 12-  و  من   - کوچک 
به   - ساز  نوعی   - غایب  ضمیر 
معنی نیکویی و احسان 13- صبر 
هم  از   - لیوان  همراه    - کننده 
پاشیده شدن 14- خداحافظی - 
به معنی خوش قد و قامت - همراه 
داماد 15- نام جشنی که ایرانیان 
قدیم در روز سوم اردیبهشت می 

گرفتند- غذای تزریقی.

طبقه  حکومت   -1 عمودی: 
از  که  بادی   - اشراف  و  اعیان 
سمت مشرق می وزد 2- پراکنده 
کردن - مدد- گیاهی که خوراک 
حیوانات علفخوار است 3- نامی 
کار   - امین  جمع   - پسرانه 
ورزشی  مسابقه  در  نمایان 
بی   - نه  مقابل   - چربی  اثر   -4
هوشی - فلزی است سفید رنگ 
- خرس  زنان  سوره   - نامی   -5
حیوانی   - مفعولی  عالمت   -6
گوی   - جمع  عالمت   - شیرده 
کنند  بازی  آن  با  که  الستیکی 
7- ساکن و برجا ماندن - مونث 

عاشق - نام یکی از پهلوانان ایران 
دهان  درون   - خواهر  شوهر   -8
رفتن  تند   - کهنه  آزار  دل   -
9- انتم - گوشه، کنج - جانوری 
دراز  های  چنگال  دارای  است 
10- قوت الیموت - رخ - زبر - 
یازده 11- دوستی - تنبل جالیز 
 - کوچک  خرد،   -12 گیاهان   -
حریص  مرد   - نزدیک  به  اشاره 
- شکر کردن - اجر لعابدار ساده 
بی  بچه   - فرنگی  های  ماه  از   -
پدر - نوعی پوشش زنانه - فرمان 
پادشاهی 15- دهان خودمانی - 

نوعی بیماری چشمی. 

جدول 4080

  123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

چرا بعضی ها از شنیدن تمجید بیزارند؟

گرچه بیشتر مردم دوست دارند تعریف و تمجید بشنوند، 
 اما عده ای از این تمجیدها ناراحت می شوند و از خود 
واکنش های عجیبی نشان می دهند؛ درواقع پرسش 
از  فرد  یک  کند  می  تعیین  چیزی  چه  که  اینجاست 

شنیدن تعریف و تمجید لذت ببرد یا نه؟
از  بازتابی  اغلب، پذیرش تحسین دیگران از سوی ما 
عزت نفس خودمان و احساس عمیق ارزشمندی است 

که نسبت به خود داریم. 
گاهی تعریف و تمجید می تواند افراد دارای عزت نفس 
پایین را معذب کند، چرا که آن ها آنچه را که درباره 

خودشان می شنوند، از درون تکذیب می کنند.
ناخوشایندی  آدم  که  باشد  این  اعتقادمان  اگر  درواقع 
درباره  دیگران  تمجیدهای  و  تعریف  شنیدن  هستیم، 
جذابیتمان باعث می شود احساس کنیم اصالت نداریم 

و به همین دلیل عصبی و ناراحت می شویم. 
که کسی  زمانی  نیستیم،  باهوش  که  کنیم  باور  اگر 
کند،  می  تعریف  ما  هوش  از  بازی  دل  و  دست  با 
ما،  از  کردن  تعریف  جای  به  او  کنیم  می  احساس 
نفس  عزت  با  افراد  برای  اندازد!  می  دستمان  دارد 
شریک  سوی  از  تمجیدی  و  تعریف  هر  پایین 
زندگی شان می توان آن ها را برای برآورده کردن 
تعریف  آن  لیاقت  که  حدی  ،در  همسرشان  توقعات 
که  چرا  دهد؛  قرار  فشار  تحت  باشند،  داشته  را  ها 
اطمینان و اعتماد آن ها به خودشان کم است و می 
و  بیاورند  تاب  تالش  این  بار  زیر  نتوانند  که  ترسند 
این،  بر  عالوه  کنند؛  ناامید  را  همسرشان  نهایتا 
توقعات همسرشان  نتوانند  اگر  کنند  می  تصور  آنان 
فاصله  ها  آن  از  مقابل  طرف  کنند،  برآورده   را 

می گیرد یا رابطه شان به اتمام می رسد.
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کاسپرلمزوریپ1
تسردانیرامیبا2
یپسرونیمانسر3
اراکاشوینکام4
تنحماوراندولا5
نیمملینهالا6
اادنورفامارگ7
وتیاندکدراکل8
لاهسدهزیافای9
درابشمنزتسس10
نااقنیسرهکرتا11
دمنتدارالامش12
یهرهاطهنیسمش13
مرادنیدنارماک14
هرسکینلگنرمم15

حادثـه خبـر نمی کنـد 
هم استانی های عزیز برای مقاوم سازی منازل مسکونی و یا محل کار خود 
 در برابر زلزله و بازسازی با شماره 09338401595 تماس حاصل فرمایید.

شرکت ساختمانی و تاسیساتی بیرجند آرک

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

فروش باغ ویال واقع در دشت بجد 
 1200 متر زمین ، 80 متر بنا ، نیم ساعت 

آب شیرین ، لوله کشی ، تانکر و استخر 
100 هزار لیتری ، دیوار حصار شده 

 شامل درخت عناب و زرشک فی: توافقی
09156692845 -09156636848

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

را تجربه کنید.   09158668002

به دو نفر ویزیتور با حقوق ثابت و پورسانت 
با یک سال سابقه کاری نیازمندیم. پاسداران  

تقاطع 15 خرداد      09151614649

بدینوسیله به آگاهی می رساند 
پروانه کسب اینجانب رقیه نوفرستی 
فرزند محمد با شماره 90/96 مفقود 

گردیده و با توجه به ابطال آن، 
از درجه اعتبار ساقط و فاقد هرگونه 

ارزش قانونی می باشد.

به یک فروشنده )آقا( با ظاهری 
آراسته و روابط عمومی باال و سابقه 
کاری فروشندگی در فروشگاه کاشی 

و سرامیک نگین شرق نیازمندیم.
  09366452362 - نیک اختر

در فروشگاه لوازم یدکی خودرو به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

غذای آماده برادران خزیمه )شمال شهر( 
کباب کوبیده ،حلیم ، سوپ

بلوار شعبانیه ، وصال جنوبی   32311717
شعبه 2: غذای رز، بین معلم 49-47

32342008
آماده پذیرایی در ماه مبارک رمضان

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

تگزاس
14:301821:3023شروع سانس

التــاری
16:15شروع سانس

 کانال خبری تلگرام : cinemaferdosi @ اینستاگرام  

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، سیمان، 

شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690
05632228718
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فواید مصرف »بستنی زعفرانی« 

افراد بعد از صرف افطاری عالقه دارند تا از بستنی 
استفاده کنند، اما اغلب به نوع آن توجه نمی کنند و 
دچار مشکل می شوند. بستنی حتما باید با مصلح 
آن مصرف شود مانند هل، دارچین و زعفران، 
باید نوع بستنی  به نحوی انتخاب شود که این 
3 دسته مواد در آن به کار رفته باشد همچنین 

از مصرف بستنی میوه ای خودداری شود چرا که 
یکی از عوامل جوش زدن، بستنی های میوه ای با 
قند باالست. افراد باید برای تنظیم سیستم ایمنی 
خود مواردی را رعایت کنند، این موارد شامل 
اصالح تغذیه، مصرف داروهای گیاهی، حجامت 
و زالو درمانی است که با رعایت تغذیه مناسب 
و استفاده از داروهای گیاهی سیستم ایمنی بدن 
تنظیم و بیماری ها به حداقل کاهش می یابد. 

آیا فشار خون درمان قطعی دارد؟

از عوارض پرفشاری خون می توان به سکته های 
قلبی، مغزی و نارسایی های قلبی و درگیری کلیه 
می شوند  دیالیز  که  بیمارانی  با  اگر  کرد.  اشاره 
گفتگویی داشته باشید خیلی از آن ها بیان خواهند 
کرد که فشار خون داشته و آن را کنترل نکرده 
اند و همین عامل در آن ها منجر به نارسایی کلیه 

شده است. علیرغم این مطلب که فشار خون به 
راحتی قابل شناسایی و کنترل است و به خوبی 
می توان آن را مدیریت کرد؛ اما در صورت دست 
کم گرفتن فشار خون، این مساله می تواند برای 
شما مشکل ساز شود. در ۹۵ درصد بیماران دچار 
بیماری  این  برای  مشخصی  علت  خون  فشار 
نیست. در ۹۵ درصد از بیماران نمی توانیم علت 
بگیریم. نطر  در  بیماری  این  برای  مشخصی 

خواص »رزماری« و تأثیر 
شگفت انگیزش برای بدن 

عصاره رزماری یک آنتی اکسیدان قوی  است 
و آنتی اکسیدان ها می توانند مضرات رادیکال 
می  بدن  در  سلول  مرگ  باعث  که  آزاد  های 
شوند را خنثی کنند. این عصاره عالوه بر این 
که در پخت و پز کاربرد دارد جنبه دارویی نیز 

دارد و برای بهبود سردرد، ناراحتی معده، کاهش 
دردهای عضالنی، افزایش ادرار، افزایش جریان 
دارد.  کاربرد  هاضمه  سوء  درمان  و  قاعدگی 
تحقیقات نشون داده مصرف طوالنی مدت این 
گیاه از تشکیل لخته خون جلوگیری می کند. 
منگنز موجود در رزماری تازه باعث تولید انرژی 
می شود و از آسیب به پوست جلوگیری میکند 
وکلسیم آن به کارکرد اعصاب کمک می کند.

خواص درمانی »نعناع«
 برای دستگاه گوارش

  
که  است  مفید  دارویی  گیاهان  از  یکی  نعناع 
درمانی  خواص  و  بوده  توجه  مورد  دیرباز  از 
گوارش دستگاه  درمانی  خواص  جمله  از  آن 
رایجی  عارضه  پذیر،  تحریک  روده  سندرم 
تاثیر  تحت  را  کولون  یا  بزرگ  روده  که  است 

گرفتگی  به  منجر  بیماری  این  دهد.  می  قرار 
و انقباض عضالت روده، درد شکم، تجمع گاز 
روده  سندرم  خوشبختانه  شود.  می  یبوست  و 
دایمی  التهاب  و  آسیب  موجب  پذیر  تحریک 
و همچنین تغییر در بافت روده نشده و با خطر 
این  به  مبتال  افراد  نیست.  همراه  بدخیمی 
کاهش  و  غذایی  رژیم  کنترل  با  اغلب  سندرم 
استرس می توانند بیماری خود را مدیریت کنند.

خرما بخورید تا سکته نکنید

خرما غنی ازمنیزیم است و این ماده باعث تقویت 
دستگاه ایمنی بدن می شود. منیزیم التهاب را در 
بدن کاهش می دهد. التهاب دلیل اصلی بسیاری 
از بیماری ها و از جمله انواع سرطان است. خرما 
دارای آنتی اکسیدانت هاست که با رادیکال های 
به  ابتال  امکان  خرما  خوردن  می جنگند.  آزاد 

سرطان معده و روده را کاهش می دهد.این ماده 
غذایی منبع غنی از پتاسیم است که نقش مهمی 
در سالمت قلب دارد، بر اساس نظر کارشناسان 
تغذیه، مصرف روزانه ۱۰۰ گرم خرما ۲۰  درصد 
پتاسیم مورد نیاز روزانه هر فرد را تامین می کند 
همچنین مطالعه ای نشان می دهد، خانم هایی که 
روزانه 3۲۰۰ میلی گرم پتاسیم مصرف می کنند 
شوند. می  قلبی  حمله  دچار  کمتر  ۲۱ درصد 

یادداشت

بهره گیری از خرد جمعی 
با تقویت احزاب

* امیرشاهین نایبی فر

کسب موفقیت در هر کاری نیازمند بهره مندی از همفکری و همکاری 
دیگران است و جامعه برای نیل به موفقیت باید از خرد جمعی ملت خود 
بهره بگیرد که این مهم تنها با تقویت احزاب امکان پذیر است. حزب، 
ابزاری برای تقویت ظرفیت های فردی با بهره گیری از خرد جمعی برای 
افزایش هماهنگی و بهره وری کارهاست. احزاب از مهم ترین تشکل های 
فراگیر سیاسی محسوب شده که نقش بسیار مهمی در توسعه سیاسی نظام 
های مردم ساالر دارد، در واقع احزاب حلقه وصل مردم به حاکمیت هستند. 
عرصه جامعه همزاد با تعارض و همراهی هاست، بدیهی است نقش حزب 
در مواجهه با هر نوع مشکلی حتی اتفاقاتی مثل زلزله در صورت برخورداری 
از یک نظام سازمان یافته از قبل که قدرت تشکیالتی داشته باشد، بهتر 
است. به طور قطع می توان گفت عامل عقب ماندگی برخی کشورهای 
اسالمی در تاریخ معاصر نبود احزاب اسالمی است و قیام مشروطه به دلیل 
نبود احزاب اسالمی به ثمر نرسید زیرا مردم رنج دیده در دوران مشروطیت 
به رهبری روحانیون که به پا خاسته از میان آنها بودند، قیام کردند اما این 
قیام به دلیل نبود انسجام و تشکیالتی که تعقیب کننده قانون اسالمی 
باشد به زودی به دست عوامل انگلیسی و شبکه های منظم فراماسونی و 
غیره منحرف شد و تحت سلطه دولت های خارجی درآمد. درنهضت سال 
های ۱33۱ به رهبری آیت ا...کاشانی  نیز به دلیل نداشتن احزاب منسجم 
که بتواند دستاوردهای این نهضت را حفظ کند،  خون های پاک به ثمر 
ننشست. با نگاهی به متون دینی در می یابیم که اسالم هیچ منعی در مورد 
احزاب و حرکت های جمعی ندارد و جز در مواردی که امکان کار جمعی 

وجود ندارد و باید فردی انجام شود، توصیه به حرکت انفرادی ندارد. 
اصوال دین موجب پیدایش یک نوع تشکل است یعنی پیروان هر دین 
در جهان نوعی تشکل را دارا هستند  .پیامبر با بعثت خود در جامعه عربستان 
تشکلی پدید آورد که افراد مومن و معتقد به اسالم گرد ایشان جمع شدند 
و تحت امامت ایشان در راه گسترش عقیده اسالمی بین مردم به تالشی 
برنامه دار پرداختند. گاهی مردم در انتخابات، فریب شعارهای پوپولیستی را 
می خورند که اگر احزاب قوی وجود داشته باشد بالفاصله با تبیین موضوع، 
مردم را به سمت تعقل گرایی و اندیشه ورزی هدایت می کند.  اکنون، بخش 
عظیمی از مردم خود را عضو هیچ حزب و جناحی نمی دانند،  به این موضوع 
افتخار هم می کنند حتی بعضی از شخصیت های سیاسی هم می گویند که از 
سوی هیچ حزبی حمایت نشدند. این افتخار نیست و اشتباهی بزرگ است که 
تصور شود غیر حزبی بودن  افتخار است بلکه ورود در احزاب و شکل دادن 
احزاب باید انگیزه زیادی داشته باشد. احزاب باید به صورت گسترده، قوی 
و مقتدر به میدان بیایند، کادرسازی کنند و افراد برجسته ای را برای مدیریت 
کشور تربیت کنند  بدیهی است برای استفاده از خرد جمعی و ظرفیت مردم 

در اداره مملکت باید احزاب قوی که کارکرد حزبی دارد، تقویت شود.

یادداشت

مسابقات دوتیم منتخب والیبالیست های درمیان، بهمن۱3۵۱. ایستاده ازراست: محمودی مربی ورزش، رضاسروش، محمددرمیانی، ساالری، رسول رضایی ناشناس، 
ناشناس، رفیعی، رضاسلجوقی، نشسته ازراست: حبیب ا...احراری، غالم رسول خدایی، اسماعیل شریفی، محمودی، ساالری، ناشناس

 داده نما

جلوگیری  افراد  در  عطش  و  تشنگی  بروز  از  بیدمشک  شربت 
این  است.  رمضان  ماه  نوشیدنی های  بهترین  از  یکی  و  می کند 
و  اضطراب  تشویش،  بروز  از  و  است  آرام بخش  بسیار  شربت 
بهار  و  بیدمشک  شربت  می کند؛  جلوگیری  افراد  در  استرس 
موجب  و  می کند  رفع  را  بی خوابی  و  تنظیم  را  قلب  تپش  نارنج 
تریپتوفان«  آمینه  »اسید  می شود.  عصبی  سیستم  تقویت 
در  موثری  نقش  بهارنارنج  و  بیدمشک  شربت  در  موجود 

این  ساخت هورمون سروتونین در مغز و دستگاه گوارش دارد؛ 
هورمون شادی و نشاط را در اشخاص ایجاد و از ابتالی افراد 
نارنج  بهار  و  بیدمشک  شربت  می کند؛  جلوگیری  افسردگی  به 
و  بیدمشک  شربت  می شود.  هم  جنسی  قوای  تقویت  موجب 
و  است  پوست  کننده  روشن  و  خون  تصفیه کننده  نارنج  بهار 
خارش  و  جوش  رفع  بدن،  حرارت  کاهش  در  چشمگیری  تاثیر 
بدن  و  است  آنتی اکسیدان  از  سرشار  شربت  این  دارد؛  پوست 

شربت  می کند.  محافظت  مختلف  بیماری های  برابر  در  را 
می شود  بدن  در  کلسیم  جذب  موجب  نارنج  بهار  و  بیدمشک 
و به علت ویتامین ها و امالح مدنی که دارد پوکی استخوان و 
آرتروز را برطرف می کند. شربت بیدمشک و بهار نارنج چربی و 
فشار خون را کاهش می دهد و قند خون را هم کنترل می کند؛ 
بی اشتهایی،  کم خونی،  دچار  که  کودکانی  برای  شربت  این 

است. مفید  بسیار  تنش عصبی هستند،  و  بی قراری  بی خوابی، 

شربت بیدمشک از بروز تشنگي و عطش در افراد جلوگیري مي کند

امالک و 
مستغالت

زمین ۳۰۰ متری دارای پروانه 
ساختمان در اسدیه 

معاوضه با زمین در بجد
تلفن تماس:

۰91572۳6142

فروش آپارتمان 1۳1 متر دارای سه 
خواب 12 متری، آشپزخانه12 متر 
هال 45 متر، کف همه اتاق ها و 

هال وآشپزخانه سرامیک  فی:21۰م 
  ۰915961٨1٨7

مغازه در بازار سرپوش 
فروشی یا معاوضه

 با آپارتمان در مشهد 
تلفن تماس:

۰9۳۳۰751696

باغ در تقاب هزار متر
 با نیم ساعت آب چاه 

درختان مثمر در موقعیت خوب 
تلفن تماس:

۰91516122۰٨

آپارتمان در سپیده طبقه سوم 
٨5 متر، دو خواب، فول امکانات 

رهن 27 م 
تلفن تماس:

۰915561659٨

فروش زمین 12۰ متری بسیجیان 
دشت علی آباد سند با دفترچه 

سهام، قیمت توافقی
 یا تعویض با خودرو
۰9۳۰26٨21۰۰ 

خانه ویالیی در حاشیه  خیابان  
اصلی  سجادشهر بین امامت ۳9 
و41 معاوضه با آپارتمان در مشهد 

شماره تماس
۰9۳۳۰751696 

فروش ششدانگ زمین زراعی 
ورودی جاده حاجی آباد 

متراژ 1۳95۰متر
تلفن تماس:

۰915٨66٨767

خریدار منزل دو طبقه
 در بیرجند و حومه 

تا 15۰ م
تلفن تماس:

۰9155614۰99

فروش واحد تجاری فول امکانات 
9۰متر،2 خواب

توحید، فی متری24۰۰
تلفن تماس:

۰919٨16۰65۰ 

فروش ویالیی،امامت تمام اسکلت 
24۰مترزمین دوکله،۳۰۰متربنا
 در 2 طبقه، فی: 45۰میلیون

تلفن تماس:
۰919٨16۰65۰

فروش ویالیی مدرس4۳، 25۰ 
متر زمین، 16۰متر بنا ،جنوبی

فی5۰۰ میلیون
تخفیف پای قولنامه
۰919٨16۰65۰

جویای کار

24 ساله، فوق دیپلم حسابداری
 با کارت پایان خدمت و گواهینامه، 
سابقه کار حسابداری، انبارداری،     

بازاریابی
۰915۳66۰۰15

به چند فروشنده جوان و نوجوان 
جهت کار در فروشگاه 

کیف و کفش نیازمندیم 
تلفن تماس:

۰915666۰174
 

به یک همکار آقا 
 با روابط عمومی باال

در امالک به صورت درصدی 
 نیازمندیم

۰915561٨۳96
 

به تعدادی راننده تمام وقت
 در آژانس جهت کار

نیازمندیم
تلفن تماس:

۰915۳6۳9۰۰٨

به تعدادی راننده با ماشین جهت 
کار در تاکسی تلفنی به صورت 
تمام وقت و نیمه وقت نیازمندیم.

تلفن تماس:
۰9۳٨5615244

به چند نفرجهت پخش تراکت 
ترجیحا باسابقه  نیازمندیم

هر هزارعدد 1۳تومان
تلفن تماس:

 ۰9۳74۰929۰٨

جویای کار:
راننده پایه یک 

تلفن تماس:
۰9155611٨6۰

جوانی ۳۰ساله مجرد، جویای کار 
تک شیفت برای بعدازظهر

 لطفا پیام بدهید
تلفن تماس:

۰915٨651۰۳4

به چند نفر نیروی کار
 نیمه ماهر جهت 

کارگاه MDF نیازمندیم 
تلفن تماس:

  ۰915561۳22۰

جویای کار:
 فوق دیپلم دامپزشکی 

تلفن تماس:
۰915٨65۰696

خودرو

فروش 
ماشین جک جی 5

تلفن تماس:
۰9۳۳۰751696 

فروش فوری 2۰6 تیپ2 
مدل ٨٨، سفید، بدون رنگ 

بسیار تمیز ، بیمه97/4
فی22۳۰۰م

۰915965٨4۳۳

متفرقه

فروش یک عدد کولر 55۰۰ کامال 
سالم قیمت 4٨۰۰۰۰ تومان

 تلفن تماس: 
۰915961٨1٨7

خرازی و آرایشی و بهداشتی 
واگذار می گردد

تلفن تماس:
 ۰91۳6649۰۰٨

 آژانس فروشی
 فعال و با تمام امکانات

 شش میلیون نقد
خیابان دولت

۰915۳6۳99٨4

کلیه لوازم التحریر در مکان و 
موقعیت عالی به فروش می رسد

تلفن تماس:
۰91516۳57۰1

فروش کولر پراید
 با تمام لوازم
تلفن تماس:

۰915٨61۰1٨7 

 فروش پروانه بنگاه اتومبیل 
قیمت شش میلیون تومان

تلفن تماس
۰915645۳419  

فروش پنکه پایه دار و رومیزی و 
سققی دست دوم تمیز و سالم 

به قیمت مناسب
تلفن تماس 

۰9155616277 

تعمیر لوازم خانگی در منزل
یخچال - فریزر - لباسشویی  

ظرفشویی
۰915164۳77٨

تلویزیون 21 سامسونگ با میز
 ال سیدی و دیچیتال

 تمیز و سالم ۳2۰ تومان
تلفن تماس:

۰9۰۳۳541۳2۰
 

حراج کامل 
وسایل ساندویچی 

خریدار واقعی تماس بگیرید       
تلفن تماس:          

 ۰91۰1919٨57

مقداری محدود دیوارپوش 
روکش دار درجه 1 
به فروش می رسد

 تلفن تماس:
۰91516۰۰772

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

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

 www. iranwash. ir
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۸7۲ نفر در حوادث سیل و
 آب گرفتگی گرفتار شدند

از  گفت:  احمر  هالل  جمعیت  تسنیم-مدیرعامل 
حوادث  در  دیدگان  حادثه  مجموع  امسال  ابتدای 
این  از  که  بوده اند  نفر   ۴۷۹ و  هزار  یک  استان 
تعداد ۴۹ نفر مربوط به حوادث شهری، ۴۵۵ نفر 
حوادث جاده ای و ۸۷۲ نفر مربوط به حوادث سیل 
از  کرد:  اظهار  شهریاری  است.  بوده  آبگرفتگی  و 
ابتدای امسال ۲6۹ مورد حادثه در استان به وقوع 
پیوسته است. وی با بیان اینکه 1۴۸ مورد از این 
حوادث مربوط به جاده های استان بوده است، افزود: 
همچنین از مجموع حوادث به وقوع پیوسته 3۸ مورد 

مربوط به سیل و آبگرفتگی بوده است. 

ارزش های شهدا به نسل چهارم انقالب 
منتقل شود

 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: ارزش 
های شهدا و ایثارگری های این عزیزان باید به نسل 
چهارم انقالب به نحو مطلوب و مناسب منتقل شود. 
به گزارش ایرنا، علوی مقدم در جلسه کمیته گنجینه 
و موزه شهدای استان افزود: از جمله مظاهر عملی 
که می توان مدعی بود ادامه راه و مسیر شهداست، 
نگهداشت نام و یاد این عزیزان به طرق مختلف است. 
وی بیان کرد: این کار با برپایی کنگره های شهدا، 
نمایشگاه های تخصصی، چاپ کتاب و موارد دیگر 
امکان پذیر است و همه مسئوالن در این زمینه باید 
وارد عرصه کار شوند. علوی مقدم بر زیباسازی محیط 
شهری در زمان برگزاری کنگره شهدا در استان تاکید 
کرد و افزود: شان و جایگاه شهدا باید با تکریم مناسب 
این عزیزان به خوبی رعایت شود از این رو تمامی 
اقداماتی که در این حوزه ها انجام می شود اعم از 
ساخت المان ها، مبلمان شهری، نمایشگاه ها باید 

متناسب با شان و جایگاه این عزیزان باشد.

افزایش ۲۲ درصدی صادرات کاال 
از گمرکات استان

صدا و سیما- صادرات کاال از گمرک خراسان جنوبی 
در دو ماه گذشته به لحاظ ارزش ۲۲ درصد افزایش 
کاالهای  ارزش  استان  گمرکات  مدیرکل  یافت. 
صادراتی از بازارچه های مرزی را  1۴۵ میلیون و 
۷6۹ هزار و 130 دالر اعالم کرد. خاشی با بیان اینکه 
عمده اقالم صادراتی از گمرکات بیرجند، ماهیرود و 
گمرک مستقر در بازارچه ماهیرود صادر شده است، 
گفت: سیمان، کاشی و سرامیک، خوراک کامل طیور، 
گازوئیل، هیدروکربن سبک و سنگین، صیفی جات، 
روغن سوخت تقطیری و نمک از جمله این اقالم 
است. مدیرکل گمرکات  استان افزود: کاالهای استان 
به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان و ارمنستان 
صادر شده است. وی تعداد اظهارنامه صادراتی تشکیل 

شده در دو ماه گذشته را ۷6۸ فقره عنوان کرد.

مرحله دوم مرمت بافت تاریخی
  ماخونیک شروع شد

صنایع  فرهنگی،  میراث  نمایندگی  سرپرست 
دستی و گردشگری سربیشه از شروع فصل دوم 
مرمت بافت تاریخی روستای ماخونیک خبر داد. 
بازدید  در  دیروز  اتفاقی صبح  تسنیم،  گزارش  به 
از عملیات مرمت بافت تاریخی روستای ماخونیک 
پروژه  ملی،  اعتبارات  ابالغ  به  باتوجه  اظهارکرد: 
مرمت بافت ماخونیک شروع شده و قرار است در 
این فصل از مرمت بخش های باقیمانده از بافت 
قدیم بهسازی و مرمت شود.وی بیان کرد: مرمت 
جداره ها، استحکام بخش پی ساختمان، بام سازی 
و اصالح راه آب ها و نیز مرمت بخشی از فضاهای 
داخلی از جمله برنامه های مرمتی پیش رو است که 
با بهره گیری از توان نیروهای بومی در حال اجرا 
است. اتفاقی افزود: در طول سال جاری اقدام الزم 
بافت  مستندسازی  و  مطالعاتی  طرح  تهیه  برای 
تاریخی ماخونیک نیز انجام می شود تا با تصویب 
روستای  آینده  برای  جامع  برنامه  یک  طرح  این 
شگفت انگیز ماخونیک پیش روی ما باشد که این 

پروژه تا پایان تیر امسال ادامه دارد.

اختصاص 93 میلیارد ریال تسهیالت 
قرض الحسنه به عشایر

۹3 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه برای جبران 
خسارت های ناشی از خشکسالی به عشایر خراسان 
جنوبی ابالغ شد. به گزارش صدا و سیما، مدیرکل 
امور عشایر استان گفت: این تسهیالت قرض الحسنه 
۴ درصد با بازپرداخت ۵ ساله است که تا پایان سال 
جاری به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می شود.
قوسی گفت: متقاضیان باید این تسهیالت را برای 
افزایش تولید و بهره وری در زمینه پرواربندی و تولید 
گوشت قرمز، فرآوری گیاهان دارویی، صنایع دستی و 
گردشگری و صندوق های خرد زنان عشایر هزینه 
کنند. وی افزود: متقاضیان دریافت تسهیالت باید زیر 
ساخت ها و امکانات اولیه متناسب و مورد نیاز برای 
اجرای طرح از جمله جایگاه نگهداری دام مناسب و 
مورد تأیید کارشناسان دامپروری، زمین زراعی و آب 
کشاورزی را در اختیار داشته باشند. مدیرکل امور 
عشایر استان گفت: متقاضیان می توانند با مراجعه 
به ادارات امور عشایر شهرستان های محل استقرار 
و تکمیل فرم تعهدنامه و ارائه طرح خود حداقل در 

یک صفحه، نام نویسی کنند.

 احداث زائرسرا در مشهد با
 جدیت پیگیری شود

استاندار گفت: احداث زائرسرای استان در مشهد 
مقدس باید با اعتقاد کامل و جدیت پیگیری شود.به 
گزارش تسنیم، مروج الشریعه در جلسه هیئت امنای 
 بنیادزائر امام رضا )ع( خراسان جنوبی اظهار کرد: 
مردم  آحاد  برای  محلی  مشارکت  اوراق  انتشار 
است  اقدام  بهترین  زائرسرا  ساخت  جهت  در 
دائمی  نمایشگاه  به  را  زائرسرا  البی  قسمت  و 
تبدیل  جنوبی  خراسان  تولیدی  محصوالت 
می کنیم تا هم محصوالت استان معرفی شود و 
هم درآمدی برای زائرسرا برای تحت پوشش قرار 
دادن بخشی از هزینه های زائرسرا باشد. استاندار 
گفت: همدلی تنها راه پیشرفت استان است و هر 
نقطه ای از مشهد مقدس که بتوان به نمایشگاه 
کمک  کرد،  تبدیل  جنوبی  خراسان  محصوالت 
بزرگی به مردم استان است. مروج الشریعه افزود: 
مبالغی که در زمینه اقدامات فرهنگی در بانک ها 
موجود است، می تواند برای ساخت زائرسرا هزینه 
شود که در این باره الزم است مسئول هماهنگی 
بانک های استان با بانک های کشور صحبت کند 

و نباید دست خالی برگردند.

341۸ نفر خون اهدا کردند

ایسنا-مدیرعامل سازمان انتقال خون با بیان اینکه در دو ماهه ابتدای امسال 3۴1۸ نفر در استان خون اهدا کردند، اظهار کرد: مردم اهدای خون را به شب های خاص ماه مبارک رمضان 
موکول نکنند. عاملی با بیان اینکه این آمار مراجعه و خونگیری نسبت به دو ماهه اول سال گذشته،  1.6 درصد افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: در دو ماهه اول سال گذشته، 336۴ نفر 

در استان اهدای خون داشته اند. وی افزود: در ماه مبارک رمضان مرکز اهدای خون پاسداران، از ساعت ۲0 و 30 دقیقه تا ۲۴ هر شب و همچنین روزها آماده خونگیری از مراجعان است.

گروه خبر-استاندار گفت: سرمایه گذار چینی 31۵ 
میلیارد تومان برای پروژه فوالد خوسف سرمایه 
گذاری کرده که همین یک طرح به اندازه تقریبی 
اعتبار یک سال استان است. مروج الشریعه در 
نشست مشترک کارگروه تخصصی اشتغال و 
کمیسیون هماهنگی بانک های استان افزود: 
ورود سرمایه گذاران خارجی از اهمیت زیادی برای 
توسعه اقتصادی استان برخوردار است لذا نباید 
برای دریافت مجوز در استان معطل شوند. وی 
اظهار کرد: در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی 
در استان پروژه های خوبی در دست اجرا دارند 
که بایستی قدر آنها را در عمل بدانیم. وی گفت: 
اگر مسئوالن دستگاه های اجرایی با این سرمایه 
گذاران درست رفتار کرده و به موقع به تعهدات 
خود عمل کنند، سرمایه گذار را امیدوارتر کرده و 
روند حضور سرمایه گذار در استان افزایش خواهد 
یافت.استاندار افزود: سرمایه گذاران خارجی انسان 
هایی شفاف هستند و ما نیز باید اینگونه عمل کنیم.

خوسف از مهمترین کانون های رشد و 
موتور محرکه توسعه استان 

وی گفت: در آینده نزدیک خوسف به عنوان 
موتور  و  رشد  های  کانون  مهمترین  از  یکی 
محرکه توسعه استان نقش آفرینی خواهد کرد.
مروج الشریعه گفت: یکی از مشکالت سرمایه 
گذاران چینی در کارخانه فوالد نیاز ماهانه 1۸ 
هزار تن سنگ آهن است که برای تامین آن با 
وزیر صنعت، معدن و تجارت برای درخواست 
خواف  سنگان  آهن  سنگ  معادن  از  سهمیه 

مکاتبه خواهم کرد.
وی بیان کرد: سرمایه گذاران چینی در جانمایی 
خود بهترین نقطه استان را انتخاب کرده اند 
که با همه وجود سرمایه گذار خارجی را مغتنم 
شمرده و آنها را حمایت می کنیم. استاندار  ادامه 
داد: همچنین برای تامین سنگ آهن مورد نیاز 

شرکت  خوسف  در  چینی  گذاران  سرمایه 
سرمایه گذاری همیاری ورود خواهد کرد. وی 
درباره درخواست مدیرکل آموزش فنی و حرفه 
ای  مبنی بر ساخت مرکز فنی و حرفه ای در 
زیرکوه گفت: در زمان حاضر مجاز به احداث 
ساختمان های اداری و غیراداری نیستیم.مروج 
الشریعه اظهارکرد: در سایر درخواست های این 
اداره کل با شما همکاری می کنیم به شرط اینکه 

امتیاز باالتری از جمله اینکه آموزش فنی و حرفه 
ای نیروهای مورد نیاز یک واحد تامین و تحویل 

واحد تولیدی شود.

کمک های فنی و اعتباری بهترین تحول 
برای دستگاه های اجرایی حوزه اشتغال

وی در ادامه سخنانش با اشاره به اشتغال پیش 
بینی شده توسط دستگاه های اجرایی در سال 

جاری گفت: اشتغال پیش بینی شده توسط 
فناوری اطالعات،  ارتباطات و  چهار دستگاه 
و تجارت و  جهاد کشاورزی، صنعت، معدن 
برخوردار  زیادی  اهمیت  از  فرهنگی  میراث 
را  اعتباری  و  فنی  های  کمک  وی  است. 
بهترین تحول برای دستگاه های اجرایی حوزه 
بینی  پیش  اشتغال  افزود:  و  دانست  اشتغال 
اجرایی به شرطی  شده توسط دستگاه های 

های کمک  بر  عالوه  که  است  قبول   قابل 
فنی و اعتباری باشد.

استاندار محصوالت استراتژیک از جمله دو گونه 
گیاهی زعفران و گل نرگس را از ظرفیت های 
استان دانست و گفت: برای تولید عطر یا ادکلن 
با یک برند مهم فرانسوی نامه ای به سفیر ایران 
در فرانسه نوشته شد که امید است مورد موافقت 
قرار گیرد. وی از نبود صنایع فناوری محصول 

اتاق  از  افزود:  و  کرد  گالیه  استان  در  عناب 
بازرگانی ایران بخواهید افرادی که عالقه مند به 
سرمایه گذاری های کالن در خصوص فرآوری 

عناب هستند را معرفی و جذب کنید.
22 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی 

در خوسف جذب شد
گفت:  جلسه  این  در  نیز  خوسف  فرماندار 
گذاری  سرمایه  دالر  میلیون   ۲۲ پارسال 

خارجی در این شهرستان جذب شد. شفیعی 
افزود: از مجموع سرمایه گذاری جذب شده 
چینی  گذار  سرمایه  توسط  دالر  میلیون   1۵
دالر  میلیون  هفت  و  چدن  شمش  کارخانه 
برای احداث نیروگاه خورشیدی بوده است.وی 
گفت: کارخانه شمش فوالد قاین با مساحت 
سه هزار مترمربع و ظرفیت ساالنه 3۵0 هزار 
تولید برای 3۷۵ نفر اشتغالزایی خواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین نیروگاه خورشیدی با 
تولید ساالنه 10  و  زیربنا  مترمربع  هزار  سه 
 ۵00 ریالی  گذاری  سرمایه  با  برق  مگاوات 
میلیارد ریال و ارزی 1۴ میلیون یورو احداث 
شده است. فرماندار خوسف نرخ بیکاری این 
شهرستان را ۵.۴ درصد و در استان 1۲ درصد 
اعالم کرد و گفت: 66 درصد جمعیت شاغل 

این شهرستان در بخش کشاورزی است.

138 میلیارد تومان تسهیالت در استان 
پرداخت می شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر 
اساس تفاهم نامه توانمندسازی و اشتغالزایی 
فقرزدا در مناطق روستایی و عشایری، سهمیه 
استان 1۵0 هزار نفر با پرداخت 13۸ میلیارد 
بینی  پیش  تسهیالت  تومان  میلیون  و ۲۴۹ 
افزود:  نشست  این  در  نیز  رکنی  است.  شده 
تفاهم نامه ای بین وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص 
ایجاد  و  فقرزدا  زایی  اشتغال  و  توانمندسازی 
اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری 
برای سه دستگاه کمیته امداد، بنیاد شهید و 
تعاون،  مدیرکل  است.  شده  منعقد  بهزیستی 
کار و رفاه اجتماعی افزود: این تسهیالت توسط 
موسسات عامل و بانک های کشاورزی، توسعه 
تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید 
برای  حمایتی  نهادهای  به  کمک  منظور  به 
ایجاد فرصت های جدید افراد زیر پوشش آنها 
در مناطق هدف پرداخت خواهد شد. وی در 
ارتباط با اشتغال پیش بینی شده توسط دستگاه 
های اجرایی استان بیان کرد: در وهله نخست 
 میزان اشتغال پیش بینی شده برای سال ۹۷ ،
با  اما  بود  شغلی  فرصت  و ۲۲۵  هزار  هشت 
پیگیری های مکرر در نهایت به 10 هزار و 

۴۵۲ نفر افزایش یافت.

استاندار خبر داد:

*دیدار مردمی استاندار خراسان جنوبی روز دوشنبه با 
حضور تعدادی از مردم و مدیران مرتبط برگزار شد.

فرمانده قرارگاه شهید ناصری با بیان اینکه استان 
*خراسان جنوبی ۴3 شهید اهل سنت تقدیم انقالب 
کرده است گفت: یادواره شهدای اهل سنت شهریور 

امسال برگزار می شود.
*نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس 
شورای اسالمی گفت: وزارت نیرو برای برطرف کردن 

مشکل آب استان چاره اندیشی کند.
و حمل  راهداري  اداره کل  نقل   و  *معاون حمل 
و نقل جاده اي گفت: در اردیبهشت امسال بیش از 
1۷۵00۹نفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومي برون 

شهري در استان جابجا شده اند. 
*برداشت محصوالت جالیزی از 360 هکتار از اراضی 

زیرکشت این محصوالت در طبس آغاز شد.
*مدیرکل امور عشایر استان گفت: عشایر خراسان 
جنوبی، پشم چینی بهاره دام های خود را آغاز کردند.

*کارشناس هواشناسی گفت: از امروز تا اوایل هفته 
آینده دمای هوا روند افزایشی داشته و به طور میانگین 

۵ تا ۷ درجه افزایش خواهد داشت.
*رئیس شورای هیئت های مذهبی خراسان جنوبی از 
نظارت و بازرسی پنج تیم بر عملکرد و فعالیت هیئت 

های مذهبی شهرستان بیرجند خبر داد.
*مدیرکل فنی و حرفه ای با اشاره به اهمیت داشتن 
مهارت  سند  باید  گفت:  کاری،  محیط  در  مهارت 

آموزی استان تدوین شود.
*نائب رئیس اتاق اصناف از ۵3۴ مورد نظارت و بازرسی 
از اصناف بیرجند از ابتدای ماه مبارک رمضان خبر داد. 

اخبار کوتاه

دعوت از اسکیت باز بیرجندی
 به اردوی تیم ملی

اسکیت باز بیرجندی به اردوی تیم ملی دعوت شد. 
منیب احمدی مقدم پس از بررسی های کارشناسانه 
کمیته فنی فدراسیون برای شرکت در مسابقات جهانی 
هلند در رده سنی زیر 16 سال به اردوی تیم ملی دعوت 
شد.این اردو تیر امسال به میزبانی تهران برگزار می شود.

برگزاری مسابقات مینی فوتبال 
دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند

مسابقات مینی فوتبال دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند از 
سری مسابقات جشنواره ورزش های درون دانشگاهی 
برگزار شد. این مسابقات به مناسبت ماه مبارک رمضان 
با حضور 16 تیم دانشجویی و با همکاری شورای صنفی 
دانشگاه در دانشگاه بیرجند برگزار شد. در این دوره از 
مسابقات پس از برگزاری 3۲ بازی بین تیم های شرکت 
کننده ، تیم تربیت بدنی ۹۴ موفق به کسب مقام اول شد 
و تیم های منتظران و ستارگان ابوذر به ترتیب موفق به 

کسب مقام های دوم و سوم شدند.

تازه های ورزشی استان

قوسی -صبح روز گذشته کمیته اشتغال شهرستان 
بیرجند به ریاست فرماندار و با حضور مدیرکل 
خراسان جنوبی  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
برگزارشد.ناصری فرماندار بیرجند گفت: در مهر 

سال گذشته تعهد اشتغال شهرستان بیرجند 30 
درصد بود که با پیگیری های انجام شده در پایان 
بهمن  همان سال به 100 درصد و در پایان اسفند 
به 11۷ درصد رسیده است. وی ادامه داد: بعضی 
از مشاغل نوپا با گذشت زمان ضربه می بینند و 
مشاغل  نگهداری  ضامن  تسهیالت  پرداخت 
نیست و باید بر اشتغال پایدار توجه شود. ناصری 
با بیان اینکه اگر شرکت های دانش بنیان بتوانند از 

صندوق های ضمانت سرمایه گذاری استفاده کنند 
بسیاری از مشکالت آنان برطرف می شود، افزود: 
طرح های اشتغال متقاضی دریافت تسهیالت باید 
دارای توجیه اقتصادی باشند.فرماندار بیرجند اضافه 

کرد: حمایت از کاالی ایرانی راهبرد و سرلوحه 
اصلی دستگاه های اجرایی باشد. از بانک ها نیز 
تقاضا  می کنیم در زمینه پرداخت تسهیالت 
به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، شرایط 
راحت تری در نظر گرفته، چون بسیاری از این افراد 
به دلیل شرایط خاص  نمی توانند در مهلت مقرر 
نسبت به تکمیل پرونده اقدام کنند. وی بیان کرد: 
سال گذشته بیش از ۲۹ میلیارد تومان تسهیالت 

از ردیف ها و محل های مختلف برای ایجاد شغل 
در شهرستان بیرجند پرداخت شده است. همچنین 
با تسهیالتی که پرداخت شده بیش از سه هزار و 

۲00 نفر اشتغال ایجاد شده است.

تعهد اشتغال 2 هزار و 162 نفری در 
شهرستان بیرجند

در ادامه محمد راستگو، دبیرجلسه اظهار کرد: 
تاکنون ۸۵ طرح مشاغل خانگی با مبلغ 1۴ 
میلیارد و 6۲0 میلیون ریال به بانک های عامل 
معرفی شده است. وی با بیان اینکه ۴۲1 طرح 
میلیون  و ۲6۵  میلیارد  میزان ۷3  به  اشتغال 
ریال توسط کمیته امداد بیرجند به بانک های 
معرفی شدند  تسهیالت  دریافت  برای  عامل 
با  رابطه  در  اجرایی  دستگاه های  باید  افزود: 
آن  ثبت  و  اشتغال شهرستان  تحقق سهمیه 
کنند. وی  اقدام  واقعی  به صورت  سامانه  در 
افزود: اکنون برای ۷۴ طرح مبلغ 1۲ میلیارد 
اعتبار  و ۷۷0 میلیون ریال معادل ۸۲ درصد 
ابالغی به متقاضیان پرداخت شده است. مدیر 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیرجند گفت: 
مجموع تسهیالت مشاغل خانگی شهرستان 
و ۸۵0  میلیارد  گذشته  ۲۸  سال  در  بیرجند 
این میزان 6 میلیارد  از  بود که  میلیون ریال 
و ۵0 میلیون ریال برای طرح های مستقل و 

۲۲ میلیارد و ۸00 میلیون ریال برای طرح های 
پشتیبان بوده است. راستگو افزود: ۴60 طرح 
اشتغال در سامانه کارا ثبت شده و ۹۴ طرح با 
مبلغ ۴16 میلیارد و ۴03 میلیون ریال با اشتغال 
۷3۴ نفر به بانک معرفی شده که به 13 طرح 
مبلغ ۹ میلیارد و ۹۵0 میلیون تومان تسهیالت 
پرداخت شده است. وی ادامه داد: تعهد اشتغال 
در شهرستان در سال جاری ۲ هزار و 16۲ نفر 
است که بین 1۹ دستگاه اجرایی تقسیم شده و با 
توجه به اینکه سهمیه ایجاد اشتغال بیرجند تازه 
ابالغ شده تاکنون 10۲ فرصت شغلی توسط 
افزود:  است،  شده  ایجاد  اجرایی  دستگاه های 
33۸ طرح مشاغل خانگی با اعتبار 3۴ میلیارد 
و ۴60 میلیون ریال برای دریافت تسهیالت 
به بانک معرفی شدند. مدیر اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی بیرجند افزود: از ابتدای امسال 
۲۲ فقره مجوز مشاغل خانگی برای طرح های 
مستقل و پشتیبان صادر شده و به ۲۵۴ طرح 
مشاغل خانگی با مبلغ ۲۵ میلیارد و ۷30 میلیون 
میانگین  که  شده  پرداخت  تسهیالت  ریال 
تسهیالت پرداختی در این حوزه ۸۹ درصد است.

پایدار  اشتغال  های  طرح  در  استان 
روستایی و عشایری رتبه سوم را دارد

رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  رکنی،  عباس 

جلسه  این  در  نیز  جنوبی  خراسان  اجتماعی 
در  اشتغال  طرح   ۴۷۹ کنون  تا  کرد:  اظهار 
بانک  به  تومان  میلیارد  مبلغ 3۲۴  با  استان 
بیان  با  وی  است.  شده  معرفی  عامل  های 
در  اشتغال  تعهد  نفر  و ۴۵۲  هزار  اینکه 10 
استان داریم، افزود: تاکنون چهار هزار و ۲30 
تومان  میلیارد  مبلغ یک هزار و 3۲0  با  نفر 
نام  ثبت  اشتغال  طرح  برای  کارا  سامانه  در 
کرده اند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از  اینکه ۴۸ نفر  با اشاره به  خراسان جنوبی 
کار شده  به  مشغول  ها  کارگاه  در  کارورزها 
اند، گفت: چهار هزار و ۸۷0 نفر برای طرح 
کارورزی ثبت نام کرده اند. وی با بیان اینکه 
خراسان جنوبی در کشور از نظر جذب طرح 
های اشتغال پایدار روستایی و عشایری رتبه 
سوم را دارد، عنوان کرد: مبلغ قابل توجهی 
برای کمیته امداد،  بهزیستی و بنیاد شهید به 
بیکاران و متقاضیان طرح های اشتغال این 
سه نهاد تعلق گرفته است که در آینده اعالم 
خواهد شد. رکنی با اشاره به اینکه تا کنون 
قالب  در  تومان  میلیون   103 و  میلیارد   1۲
طرح اشتغال توسط بانک های عامل پرداخت 
از  تومان  میلیارد   1۸ کرد:  بیان  است،  شده 
طرح ها نیز در داخل بانک ها قرارداد منعقد 

شده و در حال اجرا است.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  خبر-مدیرکل  گروه 
برای طراحی  خراسان جنوبی گفت: الزم است 
المان ها از ظرفیت هنرمندان استانی استفاده شود 
چرا که هنرمندان استان آمادگی طراحی، ساخت 
و مدیریت المان های با محتوا برای یادمان های 
شهدای گمنام را دارند. محبی روز گذشته در اولین 
جلسه کمیته مراکز فرهنگی و امور یادمان های 
دفاع مقدس استان اظهارکرد: بر اساس شورای 
فرهنگی انقالب اسالمی متولی طراحی، ساخت 
و حمل المان ها اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
فرمانداری، شهرداری، معاونت عمرانی استانداری، 
و  دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث  کل  اداره 
گردشگری و سازمان تبلیغات اسالمی هستند.

یادمان های شهدا ظرفیت تبدیل 
شدن به قطب فرهنگی را دارند

نیز  اسالمی خراسان جنوبی  تبلیغات  مدیرکل 
قطب  به  می توانند  شهدا  یادمان های  گفت: 
اینکه  بیان  با  رضایی  شوند.  تبدیل  فرهنگی 

باید در بحث ایجاد یادمان های شهدا، یادمانی 
کرد:  تصریح  باشد،  ماندگار  که  شود  ساخته 
یادمان های  پروژه  اعتبارات،  براساس  باید 
شهدا را دنبال کنیم. وی بیان کرد: بسیاری از 
یادمان های شهدا پس از گذشتن مدت کمی از 
ساخت، تخریب شده است که نباید این طور 

باشد و این کار کم رنگ دیده شود.
انقالب اسالمی نیز در  بنیاد مسکن  مدیرکل 
این جلسه گفت: اگر قرار است شهید گمنامی 
در روستا تدفین شود، الزم است قبل از در نظر 
گرفتن مکان با این اداره کل هماهنگ شود که 
زمین غصبی نبوده و یا اینکه در طرح هادی 
روستا نباشد و تامین زمین و جانمایی الزم را 
انجام دهیم.  وی یادآور شد: وظیفه بنیاد مسکن 

تامین مکان برای دفن شهدای گمنام است.

طراحی یادمان های شهدا با فرهنگ 
ایثار و شهادت همخوانی داشته باشد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار نیز گفت: 

باید طراحی یادمان های شهدای استان با فرهنگ 
ایثار و شهادت همخوانی داشته باشد و همچنین 
الزم است با توجه به شرایط اقتصادی ضمن 
استحکام، صرف و صالح طرح مدنظر باشد.

علوی مقدم ادامه داد: دفتر فنی استانداری باید با 
فرمانداران و دستگاه های اجرایی مرتبط مکاتبه 
و بند »ت« قانون برنامه ششم را به آنان ابالغ 
کند.وی خواستار تکمیل فرآیند صدور سند زمین 
مرکز فرهنگی دفاع مقدس توسط اداره کل راه 
و شهرسازی شد و اظهار کرد: شهرداری ها باید 
طی دوماه آینده مسیر شهدای گمنام شهرها را با 
تابلو مشخص کنند تا راهنمای مردم باشد.معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار ادامه داد: طرح و 
یادمان شهدا باید در وهله اول تمامی آن چیزی 
که هدف ایجاد این طرح است را عملیاتی کند. 

موزه طبس در سال های اولیه ساخت 
دچار تخریب شده است

دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 

تاالر  گفت:  جلسه  این  در  همچنین  مقدس 
و ساختمان  موزه طبس نیز تنها تاکنون ۵0 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته که متاسفانه به 
علت وضع اقلیمی در حال تخریب است. فخر 
بیان کرد: یکی از مراکز مهم در خراسان جنوبی 
موزه شکست استکبار و مسجد شکر در طبس 

است که ساالنه حدود ۵00 هزار نفر در مسجد 
تاکنون  افزود:  وی  می کنند.  توقف  شکر 
خراسان جنوبی میزبان 13۲ شهید گمنام بوده 
که در ۵3 نقطه استان تدفین شده اند، اما پس از 
تدفین شهدای گمنام یادمان ها و رسیدگی های 

الزم برگزار نمی شود.  

2 هزار و 162 نفر  امسال توسط ادارات شاغل می شوند

ضرورت استفاده از ظرفیت هنرمندان برای طراحی المان ها

سرمایه گذاری یک چینی معادل اعتبار یک سال استان

توقیف 4۸ رأس دام قاچاق 
در شهرستان درمیان

۴۸ رأس دام قاچاق در شهرستان درمیان توقیف شد. 
فرماندهی انتظامي درمیان گفت: مأموران انتظامي 
شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوري به دو 
دستگاه وانت تویوتا مشکوک شدند که در بازرسي از 
این دو خودرو تعداد ۴۸ رأس گوسفند فاقد مجوز حمل 
از دامپزشکي کشف کردند. سرهنگ دادگر افزود: در 
این ارتباط پرونده دو متهم، برای انجام مراحل قانوني 

به مراجع قضایی تحویل شد.

زمین لرزه در اسالمیه فردوس

این  لرزاند.  را  فردوس  اسالمیه  دیروز  لرزه  زمین 
زمین لرزه ساعت ۷:۴0 صبح روز گذشته به بزرگی 
3.۴ ریشتر در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ داد و  
موجب رعب و وحشت مردم شد به طوری که در 

خیابان ها به سر می بردند.

توقیف محموله 10 تنی کود مرغ 
غیرمجاز در دیهوک

محموله 10 تنی کود مرغ غیر مجاز در بخش دیهوک 
طبس متوقف شد. رئیس شبکه دامپزشکی طبس 
گفت: برای کنترل حمل و نقل دام و فرآورده های 
خام دامی کامیون حامل 10 تن کود مرغ غیر مجاز 
و فاقد مجوز بهداشتی حمل دامپزشکی که از تربت 
حیدریه به مقصد منوجان در استان کرمان در حرکت 

بود در پلیس راه دیهوک متوقف شد.
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 امام حسین علیه  السالم فرمودند :
؛ ال یَْكُمُل الَْعْقُل ااِلّ بِاتِّباِع الَْحقِّ

عقل، جز با پیروی از حق، کامل نمی  شود.
)اعالم الدین، ص 298(

آيا جماعتی که اقدام به 
حرمت شکني رمضان کردند 

اعتقادي به حرمت روزه دارند 

اشاره به حضور هم زمان خاتمی  با  روزنامه کیهان 
نوشت:  عارف  افطاری  مراسم  در  نوری  ناطق  و 
مبارک  ماه  که  است  کسانی  برای  افطار  ضیافت 
آیا  وصف،  این  با  می شمارند.  محترم  را  رمضان 
تحریک   ۸۸ سال  در  را  آشوبگران  که  جماعتی 
کردند  اسالمی  مقدسات  علیه  حرمت شکنی  به 
و  سیگار  کشیدن  قدس ضمن  روز  در  همان ها  و 
نوشیدن علنی آب در انظار، اقدام به حرمت شکنی ماه 
رمضان کردند، اعتقادی به حرمت روزه ماه مبارک 
رمضان دارند که افطارش نیز محترم و موجه باشد.

مراسم سالگرد امام از هرگونه 
ريخت وپاش مبرا باشد

و  باشید  نداشته  شک  گفت:  خمینی  سیدحسن 
امام همواره  یاد  نام و  ندارند  دشمنان ما هم شک 
است  مستحکم  اسالمی  جمهوری  است.  ماندگار 
امام  که  وارد می شود  به جامعه  لطمه  روزی  آن  و 
هیچ  نباید  امام  سالگرد  مراسم  شود.  کمرنگ 
تجملی در خود داشته باشد باید از هرگونه ریخت و 
پاش مبرا باشد هیچ احتیاجی به چاپ خیلی چیزها 
شود. برگزار  باید  باشکوه  و  ساده  مراسم  نیست. 

طرح قانونی شدن شروط رهبر 
انقالب درباره برجام

حسینعلی حاجی  دلیگانی عضو فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلس از طرح بیش از 100 تن از نمایندگان 
مجلس برای قانونی شدن شروط رهبر انقالب در 
مذاکرات تیم دیپلماسی با اروپایی ها خبر داد و اظهار 
آماده کرده  که  را  نمایندگان مجلس طرحی  کرد: 
الزاماتی را برای دولت مشخص می  کند تا براساس 
برای  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  شروط  آن، 
مذاکره با اروپایی ها در چارچوب برجام، قانونی شود. 

استکبار در بخش امنیت ايران
 هیچ غلطی نکرده است

گفت:  بزرگ  تهران  پلیس  رئیس  رحیمی  سردار 
پلیس تمام تالش و هم و غم خود را گذاشته است 
تا بتواند برای مردم که اصلی ترین نقطه اتکای نظام 
جمهوری اسالمی ایران است، امنیت را برقرار کند.

استکبار با استفاده از تمام امکانات در فضای مجازی 
که  اقتصادی  تنگناهای  همچنین  و  ماهواره ها  و 
برای نظام جمهوری اسالمی ایران ایجاد کرده، اما 
در بخش امنیت هیچ غلطی نتوانسته انجام دهد.

مجمع تشخیص جايگاهش را 
از دست داده است

موسوی الری گفت: به نظر من مجمع تشخیص 
است،   داده  دست  از  را  جایگاهش  حدودی  تا 
را  کشور  کالن  مسائل  بوده  بنا  مجمع  این 
روی  حاضر  حال  در  اما  دهد  قرار  بررسی  مورد 
آئین نامه های دولت بحث می کنند. مجمع تشخیص 
نظام  تصمیم ساز  بازوی  بود  بنا  نظام  مصلحت 
کند. مسائل خرد  درگیر  را  که خود  این  نه  باشد، 

حجاب اختیاری مطالبه 
پنجم زنان است

مدرس  زاده عضو حزب کارگزاران سازندگی گفت: 
رفع تبعیض، اشتغال، آزادی، حق انتخاب، فقر زدایی 
و حجاب اختیاری از مطالبات اولویت بندی شده زنان 
کشور است. بررسی ها نشان می دهد که »حجاب 
اختیاری« مطالبه پنجم زنان کشور است. وی افزود: 
است  خشونت«  بدون  »جنبش  یک  حرکت  این 
که در آن زنان خواهان آن هستند که به آنها به 
عنوان یک انسان عاری از لطافت زنانه نگاه شود.

توضیحی درموردجمع آوری 
اطالعات دوتابعیتی ها از کف خیابان

کریمی قدوسی نماینده مشهد گفت: پس از اعالم 
انجام و پیگیری تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها، 
کمیته تحقیق و تفحص فراخوانی زد که طی آن از 
عموم مردم درخواست شد تا در صورت داشتن اطالع، 
آنها را در اختیار کمیته قرار دهند. از این رو تعدادی از 
طریق ایمیل و نامه نگاری گزارش هایی به ما دادند و 
منظور از کف خیابان اطالعاتی است که از این طریق 
جمع آوری شده است. منظور از کف خیابان، بستگان 
برخی  خویشان  و  قوم  و  اطرافیان  یا  همکاران  یا 
اختیار  را در  این اطالعات  دوتابعیتی ها هستند که 

کمیته تحقیق و تفحص قرار دادند.

موکلم در سالمت کامل است

عادل حیدری وکیل دادگستری گفت: آقای رحیم 
مشایی در سالمت کامل به سر می برد و خودشان 
هم از شنیدن شایعات متعجب شدند. خواستار برخورد 
انگیزه های  با  که  شایعه سازانی  با  قضایی  دستگاه 

سیاسی دست به شایعه پراکنی می زنند، هستیم. 
 

بر سر نحوه رای گیری میان اعضا 
مشاجره لفظی صورت گرفت

الیاس حضرتی عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی 
با اشاره به درگیری رخ داده در روز رای گیری برای 
انتخاب اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، 
اظهار کرد: اتفاقی که در کنگره حزب اعتماد ملی 
افتاد کاماًل داخلی و راجع به نحوه رای گیری بود. بر 
سر نحوه رای گیری میان اعضا مشاجره لفظی صورت 
گرفت، در جایی که 2000 نفر جمعیت حضور دارد این 
موضوع امری طبیعی است، کما این که در مجلس 
بوده ایم.  این شکل  به  هم شاهد بحث و مشاجره 

تندروها تريبون های رسمی 
بیشتری دارند

صادقی نماینده تهران در خصوص چرایی بلند بودن 
صدای تندروها، گفت: بخشی از دوستان که عمدتًا 
اصولگرا هستند از تریبون های رسمی بیشتر برخوردارند 
و این تریبون ها صحبت ها و اقدامات آن ها را زود بازتاب 
می دهند. آن ها متکی به پشتوانه های خاص هستند و با 

اتکا به این پشتوانه های خاص صدایشان بلندتر است.

خبر مرگ بن سلمان 
در شبکه های اجتماعی

کاربران فضای مجازی در شبکه های اجتماعی خبر 
را  عربستان  ولی عهد  سلمان«  بن  »محمد  مرگ 
دست به دست می چرخانند و وزارت کشور عربستان 
این خبر را تکذیب نکرده است. بسیاری از فعاالن 
عرب  کاربران  و  عربستانی  اجتماعی  شبکه های 
فضای مجازی خبر از درگذشت وی پس از حادثه 
دادند. ریاض  در  »الخزامی«  محله  در  تیراندازی 

تهديدات آمريکا هیچ تاثیری 
بر ايرانی ها ندارد

محمدرضا عارف نماینده تهران گفت: ما به تهدیدات 
عادت کردیم، البته این تهدیدات هیچ تاثیری بر ایران 
و ایرانی ها نداشته و نخواهد داشت. ملت ایران همواره 
با استقامت در مسیر درست حرکت می کند،  هم مسیر 
کشور ما و هم رویکرد دولت ما با تهدیدات تغییری 
نخواهد کرد و با جدیت به مسیرمان ادامه خواهیم داد.

تلگرام تهديد امنیت ملی بود و هست

سیدحسین نقوی حسینی نماینده مجلس گفت: اینکه 
با هدف بررسی  دومین جلسه مشترک کمیسیون 
نشان دهنده  می شود،  تشکیل  پیام رسان ها  موضوع 
توجه مجلس به این موضوع است. تلگرام تهدید 
امنیت ملی بود و هست و دولت و مجلس برای مقابله 
با آن تصمیم گرفتند و در اجرای این تصمیم مصمم هستند و انتظار مجلس 
این است که مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید در این امر عمل شود و 
در این راستا کار فرهنگی عمیق صورت پذیرد البته ما انتظار داریم عزم ملی، 

همه جانبه شکل بگیرد و پیام رسان های داخلی تقویت شوند.

بی بی سی علیه اصالح طلبان تبلیغ می کند

عبدالواحد موسوی الری، وزیر کشور دولت اصالحات 
گفت: اگر شما از حدود پنج ماه قبل از حوادث دی ماه 
مسیر خبری BBC را دنبال کنید متوجه خواهید شد 
که این شبکه از یک بنگاه خبری تبدیل شده بود به 
رسانه ای که علیه اصالح طلبان تبلیغ می کند. به این 
دلیل که آنان به خوبی می دانند جریان اصولگرایی جایگاهی بین افکار عمومی 
ندارد و این اصالحات است که هنوز مورد اعتماد است بنابراین می گویند 
عملکرد این جریان را زیر سوال ببریم تا مردم از حکومت جدا شوند و حتی تا 

جایی پیش رفتند که رژیم فاسد سلطنتی را مطرح کردند.

ازموضوع دوتابعیتی ها استفاده ابزاری می شود

موضوع  گفت:  مجلس  نماینده  رحیمی،  علیرضا 
مهمی  موضوعات  نفوذ  و  جاسوسی  دوتابعیتی ها، 
یا  و  ابزاری شود  استفاده  آنها  از  اینکه  اما  هستند، 
سلیقه ای به کار گرفته شوند و صرفا برای ضربه به 
جریانی خاص باشند، اوج غفلت و بی انصافی است. 
افرادی سعی می کنند با استفاده از این موضوعات به دولت و تیم دیپلماسی و 
یا وزیر خارجه ضربه بزنند. در موارد متعدد شاهد بودیم اگر حتی گاهی ادعاها 
داللت بر صداقت هم داشته باشد، اما به این علت که بارها از این موضوعات 
استفاده ابزاری برای ضربه به دولت شده است مردم هم آنها را باور نخواهند کرد.

نظامی ها و اصولگرايان دوآتشه درلیست دوتابعیتی ها

کواکبیان نماینده مجلس گفت: دوستان درآمارها غلط 
اندازی می کنند. ما معتقدیم که افراد می  توانند دو 
تابعیتی باشند اما حق مدیریت در دستگاه های دولتی 
ندارند. مرجع تشخیص دو تابعیتی ها دستگاه های امنیتی 
از جمله وزارت اطالعات هستند و وزارت اطالعات هم 
مطمئن باشید مو را از ماست بیرون می کشد و خیلی نیاز به تحقیق و تفحص 
هم نیست. اتفاقا در گزارش 210 نفر که از سوی وزارت اطالعات رد شده اند 
بعضی از عناصر نظامی و برخی اصولگرایان خیلی دو آتشه در آن قرار دارند و اگر 
اینها اسامی را بگویند اصالح طلب ها و همه جریانات هم در این لیست هستند.

حزب  مرکزی  شورای  عضو  ترقی، 
موتلفه گفت: تاریخ مصرف جمنا برای 
انتخابات قبلی بود و اینکه چه راهکاری 
برای انتخابات آینده در نظر گرفته شود، 

بحثی درباره آن نشده است. وی درباره 
اظهارات ضرغامی که گفته بود »جمنا 
را قبول ندارم و در جلسات آن شرکت 
نمی کنم« گفت: از قبل هم جمعیت 
ایثارگران جزء جمنا نبودند و موضوعی 
 که آقای ضرغامی گفته اند، چیز تازه ای

نیست. او درباره اینکه ضرغامی به هر 
حال ساز وکار جمنا را قبول داشته و 

از کاندیداهای این تشکل بوده، اظهار 
بودن  جمنا  کاندیدای  معنای  کرد: 
افرادی  نیست.  آن  وکار  ساز  قبولی 
که در آنجا مطرح شدند به پیشنهاد 

اعضا مطرح شدند و حتی برخی خود 
نیز خبر نداشتند. ترقی ادامه داد: نکته 
دیگر اینکه جمنا همه اصولگرایان را 
و  است  نداده  پوشش  و  دربرنگرفته 
تشکیالت دیگر نیز در کنار آن فعال 
هستند.وی در پاسخ به این سوال که 
آیا این صحبت شما بدان معناست که 
کاندیدای منتخب جمنا در انتخابات 

آتی، لزوما کاندیدای مشترک و واحد 
اصولگرایان نیست، گفت: هنوز درباره 
انتخابات آینده بحثی نشده است. به 
طور کلی تاریخ مصرف جمنا برای 
انتخابات قبلی بود و اینکه چه راهکاری 
گرفته  نظر  در  آینده  انتخابات  برای 
شود، بحثی درباره آن نشده است. در 
انتخابات های قبل از 96 نیز تشکل 
متحد  جبهه  مانند  مشابهی  های 
هر  در  واقع  در  داشتیم.  اصولگرایان 
انتخاباتی از همان عناصر و نیروهای 
پایه ای استفاده و سازوکار جدیدتری 
طراحی می شود. ترقی در واکنش به 
این اظهارات ضرغامی که گفته بود 
»اعضاي شوراي مرکزي جمنا در ابتدا 
اعالم کردند حتي یک اصالح طلب 
هم مي تواند عضو جمنا باشد« گفت: 
اصال در جمنا نامی از اصولگرایی نبود. 
هدف این تشکل جمع آوری نیروهای 
از  عبور  جمنا،  واقع  در  بود.  انقالب 
اصولگرایی برای رسیدن به نیروهای 

انقالب بود.

جمنا، عبور از اصولگرايی برای رسیدن به نیروهای انقالب بود
تاريخ مصرف »جمنا« تمام شد

مجلس  نماینده  پزشکیان  مسعود 
گفت: مشکل مملکت را در تفرقه و 
اختالفات می بینم، نه رابطه الریجانی 
و روحانی. ما اگر بخواهیم در مقابل 
ما  که  تنها چیزی  بایستیم،  آمریکا 
اختالفات  است،  کرده  شکننده  را 
داخلی است نه تحریم های آمریکا. 
ما اگر وحدت در داخل داشته باشیم 
کنیم  حذف  را  موجود  اختالفات  و 
و در کنار هم بایستیم و به یکدیگر 
غلطی  هیچ  آمریکا  نزنیم،  شاخ 
نمی تواند بکند. به نظر من تحریم ها 
دارد  وجود  که  ساختاری  واسطه  به 
است.  تاثیرگذار  و  ما شکننده  برای 
اگر بخواهیم بایستیم، باید اختالفات 
در  بخواهید  شما  اگر  کنیم.  را حل 
عملکرد من گیر پیدا بکنید، من صد 
مورد بیش از شما گیر پیدا می کنم. به 
جای اینکه دست به دست هم دهیم 
و برای این مملکت فکر کنیم، مدام به 
هم گیر دهیم و هرکدام مان دیگری 
را محکوم کنیم که نتوانسته مشکل 

را حل کند، باید وحدت و انسجام را 
افزایش دهیم و اختالفاتی را که االن 
شاهد هستیم، حل کنیم. در رابطه با 
اینکه تحریم ها از لحاظ اقتصادی در 

تمام شئون جامعه ما تاثیرگذار است، 
آیا  اینکه  اما  نیست.  آن  در  شکی 
بتوانند ما را بشکنند یا خیر و در چه 
شرایطی ما می توانیم مقاومت کنیم؟ 
باالخره وقتی موجی بلند می شود، در 
همه چیز تاثیرگذار است. وی افزود: 
می توانیم  و  ندارد  اثری  تحریم ها 
بایستیم، ولی آیا اینکه ما تحریم شویم 

و صرفا به همه فحش بدهیم، کار 
درستی است؟ این منطقی است همه 
کشورها را با خود دشمن کنیم؟ چه 
سیاست و آدم عاقلی تایید می کند که 

در سازمان ملل از 1۸0 کشور فقط دو 
کشور به ما رای مثبت بدهند و باقی 
علیه ما باشند. این چه سیاستی بود که 
برگشته  االن  سیاست  این  داشتیم. 
است و تنها دو سه کشور همسو با 
آمریکا هستند. این دستاورد بزرگی 
است. درست است که آمریکا خائن 
و ضد ما و حکومت ما و بدعهد است.

مشکل مملکت تفرقه و اختالفات است نه رابطه الريجانی و روحانی 
اگر در کنار هم بايستیم، آمريکا هیچ غلطي نمي تواند بکند
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افرادی از نسل گاوچران ها به ملت ايران توهین می کنند

آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه گفت: فراموش نمی 
کنیم که چند سال قبل رئیس جمهور آمریکا ملت 
شریف ما را به بربریت متهم کرد و در برهه ای دیگر 
گفتند که اساساً نسل این مردم باید برداشته شود و با 
اصل وجود چنین ملتی اظهار دشمنی کردند. همچنین 
از یاد نبرده ایم که رئیس جمهور جدید و تازه کار آمریکا چگونه به جمهوری 
اسالمی و مردم عزیز ایران توهین کرد و یک ملت بزرگ را تروریست خواند. 
متاسفانه کسانی که از نسل گاوچران های تپانچه به دست هستند، ملتی با چند 

هزار سال تمدن عظیم و تاثیرگذار را بَربَر می خوانند.

پشت پرده فشارها برای پس گرفتن سوال از رئیس جمهور

ذالنوری نماینده قم در مجلس درباره فشار استانداری ها 
به نمایندگان برای پس گرفتن امضای سوال از رئیس 
جمهور به وزیر کشور اعتراض کرد.این نماینده مجلس 
طی پیامی خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کشور نوشت: نمایندگان محترم مجلس که سوال از 
آقای رئیس جمهور را درخصوص موسسات مالی امضا کرده اند، کرارا با بنده 
تماس می گیرند که از طرف وزارت کشور، استانداری ها، شبانه و با اصرار برای 
پس گرفتن امضاهای خود تحت فشار هستند و حتی به آنها فشار می آورند که 

بروند در منزل آنها و برگه انصراف از سوال را بدهند امضا کنند.

به يک نفر خانم با روابط عمومی باال برای کار حسابداری و منشی نیازمنديم.
آدرس: بلوار توحید- نبش توحید 11      09352912970 - 32441755
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