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فناوری های فضای مجازی همچون 
سایر فناوری ها،در بستر یک تاریخ و 
جغرافیا و فرهنگ ایجاد شده است و 
بیشترین همخوانی را نیز با همان جوامع 
انتظار داشت  براین نمی توان  داردبنا 
بافرهنگ جوامع میزبان نیز همخوانی و 
سنخیت داشته باشدبه عبارت دیگر می 
توان ادعا کرد سازندگان ومبتکران ابزارها 
وفناوریها از آن رو که در طول زمان 
 شاهد تطور ابزارها واختراعات بوده اند

در استفاده از آن نیز آموزشهای الزم 
را فرا گرفته اند اما در انتقال بسیاری از 

فناوری ها ...) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4088

7صدور 1700 تن تخم مرغ از خراسان جنوبي3ریزگردها و نفوذ گرد و غبار خطر جدی برای محیط زیست  4 جمع آوری23 میلیارد ریال کمک از اول رمضان 

فرماندار خبر داد:

 گفتگوی اختصاصی آوا:
 اعتیاد ، بیکاری  و فقر دالیل خشونت خانگی در استان

پرخاشگری، بیکاری، فقراقتصادی، کمرنگ بودن فرهنگ عذرخواهی و صبر و شکاف های بین نسلی 
از بین رفتن اعتماد به نفس دالیل بروز خشونت اجتماعی است. به گفته کارشناسان خشونت باعث 
اضطراب و برخورد و حتی خودکشی می شود. قانون در بسیاری از موارد تفاوتی بین زن و مرد قائل 
نشده و اگر مردی به همسرش سیلی بزند همان قدر باید در برابر قانون پاسخگو باشد که وقتی به 

مرد دیگری سیلی می زند اما مالحظات...) ادامه در صفحه4(   

کاهش30درصدی  اعتبارات  بیرجند

عکس:  امین جم

    صفحه 7

افتتاح 100 خانه ورزش روستایی دوهفته آینده / 7

عـذرخواهیـم
از اهالی محترم منطقه آوینی که به دلیل مشکل فنی

 و تغییر شماره های آژانس در تاریخ 97/3/20 
قادر به سرویس دهی به شما سروران نبودیم.

تاکسی پارسیان : 05631100
شماره های جدید: 32468044 - 32468444

 به اطالع کلیه مالکین زمین های تفکیک شده )سند ششدانگ ( 
معصومیه ، جنب فنی و حرفه ای می رساند : در جلسه ای که 
به منظور پیگیری روند و تصمیم گیری های مربوطه روز سه شنبه 
 97/3/22 ساعت 15 در محل مسجد الغدیر معصومیه برگزار می گردد 
حضور بهم رسانید. چنانچه مالکی به هر دلیلی نتواند حضور یابد حتما 
نماینده خود را معرفی نماید در غیر این صورت هیچ گونه اعتراضی 

نداشته و باید به تصمیم گیری اکثریت مالکین تمکین نماید. 

شناسه: 1۸7۹۹1
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در نظر دارد: عملیات اجرای بخشی از 
محوطه سازی مجموعه ورزشی کارگران بیرجند واقع در شهرستان بیرجند، سایت اداری را 
از طریق مناقصه عمومی از طریق سامانه تدارکات به شماره فراخوان 200970109000002 
به پیمانکاران دارای صالحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوري و 

حداقل دارای پایه 5 رشته ابنیه با شرایط زیر واگذار نماید:
 1- مبلغ برآورد اولیه پروژه: 2/577/189/642 ریال بر اساس فهرست بهای سال 97

) انعقاد پیمان به صورت فهرست بهایی بر اساس فهرست بهای سال 1397( 
2- مدت اجرای پیمان: 1 ماه 3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 130/000/000  
ریال )یکصد و سی میلیون( صرفا به صورت ضمانت نامه بانکی 4- محل دریافت اسناد 

www.setadiran.ir :مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
5- مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/3/27

6- آخرین مهلت عودت اسناد تکمیل شده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس
www.setadiran.ir تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1397/4/6 خواهد بود. 
همچنین مناقصه گران باید در مهلت مقرر پاکت الف حاوی اصل تضمین ارجاع کار را عالوه 

بر بارگذاری در سامانه تحویل حراست این اداره کل گردد.
7- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 97/4/7

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

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول( 

غم مرگ پسر کوچک غمی نیست 
جگر می سوزد و درد کمی نیست

شش سال است که نگاه مهربان عزیزترین مان

شادروان محمدرضا جعفری
 را در خیال خویش می جوییم، تا همیشه به یادت خواهیم بود.

روحش شاد                    خانواده جعفری

یک واحد تولیدی - صنعتی جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود نیازمند به افراد 
متخصص با شرایط ذیل می باشد:

1- کاردان و یا کارشناس بهداشت  حرفه ای ترجیحا دارای سابقه کار مرتبط  
)جهت واحد بهداشت و ایمنی( 2- کاردان برق - برق صنعتی

واجدین شرایط می توانند جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 
97/3/24 با شماره 4-32255590 تماس حاصل فرمایند.

یک شرکت رایانه ای به یک نیروی خانم مسلط به کامپیوتر
 آشنا با نرم افزارهای حسابداری و روابط عمومی باال نیازمند است.
 09157551480 - 05632223390 تماس از ساعت 15 تا 20

محیط زیست سالم و پاک، پایه و اساس حیات 
انسان بر روی کره خاکی است و تاثیر شگرفی بر 
روح و روان آدمی دارد، مشاهده و درک طبیعت 
زیبا و همه مواهب الهی موجود در طبیعت، ما را 

به آن نگارنده نقش پرداز عالم هستی 
نزدیک تر می کند؛ در دین مبین اسالم، ضمن 
تاکید بر مسئولیت انسان در برابر محیط زیست، 
برای طبیعت حقوقی در نظر گرفته و انسان را 

مکلف به ادای آن حقوق می کند. 
محیط زیستی سالم و عاری از هرگونه آلودگی 
و تخریب، امروزه به آرزویی دست نیافتنی برای بشر مبدل شده و تمامی دولت ها و 
ملت ها را به تالشی جهانی برای حفظ آن واداشته است. بهره برداری بی رویه انسان 
از منابع طبیعی و محیط زیست، زمین را در آستانه خطراتی بزرگ قرار داده است؛ 
خطرات روزافرونی همچون آلودگی منابع آبی و خاک، تولید زباله، نابودی جنگل ها و 
انباشتن فضا از گازهای گلخانه ای و ... بدون تردید برای مقابله با این خطرات و داشتن 
محیط زیست و طبیعتی در خور شان انسان و دیگر موجودات، عزمی جدی در جهت 
حفظ و بهره برداری صحیح از مواهب و منابع این کره خاکی و مشارکت همه مردم 
و مسئوالن ضروری است. اینجانب، ضمن گرامیداشت هفته محیط زیست و عرض 
اندرکاران خدوم و پرتالش این عرصه، توفیقات روزافزون  خداقوت به همه دست 
همگان را از درگاه باریتعالي مسئلت مي نمایم و امیدوارم همه مردم ایران اسالمي 
خصوصا مردم شریف خراسان جنوبی در حفظ و نگهداری این موهبت الهي که براي 
استفاده صحیح بشر خلق شده است و منبع رزق و روزي انسان است، تالش نموده 

تا این امانت و سرمایه ارزشمند را نسل به نسل به آیندگان بسپارند.

محمدمهدی مروج الشریعه
استاندار خراسان جنوبی
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پیام استاندار محترم خراسان جنوبی
 به مناسبت گرامیداشت هفته محیط زیست 

قابل توجه همشهریان عزیز
به مناسبت عید سعید فطر 

بازگشایی استخر آزادی )خرمشهر( 
با بازسازی درسیستم تصفیه آب و تغییرات کلی در سیستم استخر

 و امکانات جدید آماده خدمت به همشهریان عزیز می باشد.
شیفت آقایان:

 همه روزه از ساعت 1۹ الی 21 شیفت اول و 21/30 الی 23/30 شیفت دوم 
شیفت بانوان:

 همه روزه به جز جمعه ها:
15 الی 1۸

ژده
م

آدرس: مفتح 29  تلفن: 32445544
تخفیف به مناسبت عیدفطر5000 تومان

بهاي بلیت 8000 تومان 
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تاریخ بازگشایی: 25 خرداد ماه
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افزایش قیمت لوازم خانگی وجاهت قانونی ندارد

از ابتدای اردیبهشت قیمت های لوازم خانگی افزایش 7 تا ۱۰ درصدی را تجربه کرده که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این افزایش قیمت را غیر قانونی و فاقد 
مجوز اعالم کرد اما رئیس اتحادیه فروشندگان این کاالها تصریح کرد که این امر با موافقت سازمان حمایت صورت گرفته و رئیس اتاق اصناف نیز اعالم کرد که سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت لوازم خانگی را رسماً ممنوع اعالم نکرده و در صورت ممنوع اعالم رسمی این موضوع، قطعا قیمت ها به حالت سابق برمی گردد.

فضای مجازی؛کارکردهای 
مثبت ، کارکردهای منفی    

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... بنابراین نمی توان انتظار 

و  همخوانی  نیز  میزبان  جوامع  فرهنگ  با  داشت 
سنخیت داشته باشد؛ به عبارت دیگر می توان ادعا 
کرد سازندگان ومبتکران ابزارها و فناوری ها از آن 
رو که در طول زمان شاهد تطور ابزارها و اختراعات 
بوده اند در استفاده از آن نیز آموزش های الزم را 
فرا گرفته اند اما در انتقال بسیاری از فناوری ها از 
جامعه تولید کننده به جامعه مصرف کننده معموال 
تاخر فرهنگی رخ می دهد، به این معنا که فرهنگ 
مصرف مدتها بعد از خود کاال یه تکنولوژی به این 
جوامع می رسد. در این حالت فناوری وارداتی  می 
تواند باعث ایجاد مشکالت متعدد شود. اگر جامعه  
مناسب  فرهنگی  های  زیرساخت  دارای  میزبان 
برای استفاده شایسته از فناوری وارداتی نباشد  این 
ابزار می تواند شرایط منفی را تقویت کند.  فضای 
مجازی مثل بسیاری دیگر از فناوری هایی که ما 
سازنده ی آن نبودیم و طریق صحیح استفاده از آن را 
نیز نیاموختیم  این روزها به ابزار منفی بیشتری  بدل 
شده است؛ اگرچه  فضای مجازی نیز مانند هر ابزاری 
دیگر در ذات خود نه بد است و نه خوب اما در بستر  
جوامع کم ظرفیت از منظر فرهنگ بیشتر ابزاری در 
جهت توسعه رفتارهای غیر فرهنگی و غیر اخالقی  
می شود. علت نیز جز این نیست که رسانه فضای 
مجازی خوراک و محتوای خود را از فرهنگ، اخالق 
و تربیت جامعه می گیرد در کشور ما طی سالهای 
اخیر فناوری های ارتباطی با سرعت بسیار زیادی رشد 
و توسعه یافته اند  درحالی که جامعه همپای توسعه 
این ابزارها رشد پیدا نکرده است. چندسالی است که 
فضای مجازی عضوی جدی در بسیاری از معادالت 
کشور شده و تبعات مختلفی نیز داشته است. عضوی 
که بحث های مختلفی راجع به آن شده و تحلیل های 
گوناگونی نیز برای ان ارائه شده است. فضای مجازی 
در استان ما نیز رخداد های متنوعی را باعث شده است 
که برخی مثبت و برخی دیگر منفی بوده اند. طبق 
آمارهای موجود، بخش زیادی از طالق ها در استان به 
علت آسیب های فضای مجازی بوده است.  استفاده 
گسترده از این ابزار عالوه برآن باعث جمع گریزی 
بیشتر افراد و کم شدن معاشرت ها شده است. البته 
بداخالقی ها و رفتارهای ناهنجار مختلفی را نیزدراین 
بستر شاهد بوده و هستیم. در کنار این موارد، فضای 
مجازی باعث اتفاقات مثبتی نیز شده است. به عنوان 
مثال همین فضای مجازی با همه عیب و ایراداتی که 
به ان وارد است، به دلیل سرعت باالی انتقال اخبار و 
مطالب در آن، باعث رسانه ای شدن برخی مشکالت 

استان شد. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل(

)ادامه سر مقاله( یکی از این موارد خبر مشکالت پوستی 

در 2 روستای استان بود که آنقدر خبرساز شد تا 
مسئوالن توجه ویژه ای به آن کنند و سیل کمک 
های مردمی نیز به سمت آن روانه شد. یکی دیگر 
از زمینه های مثبت فضای مجازی در استان، ایجاد 
مشاغلی در بستر اینترنت و شبکه های اجتماعی 
است.  شده  زیادی  افراد  اشتغال  باعث  که  است 
مسلما می شود از این بستر ایجاد شده بهره های 
فراوان برد و استفاده درست از این فضا را آموزش 
تا آسیب های اجتماعی به حداقل برسند. در  داد 
جلسه ای که روز گذشته در زمینه اوقات فراغت 
نیز به موضوع فضای مجازی  برگزار شد  جوانان 
و اهمیت سازماندهی و کاهش آسیب های منفی 
آن اشاره شد. هدف از این یادداشت نتیجه گیری 
برای خوب یا بد بودن فضای مجازی نیست.زیرا 
فضای مجازی موضوعی نیست که بتوان صرفا با 
یک برچسب خوب یا بد آن را تحلیل کرد.به نظر 
می رسد مردم و مسئوالن باید با شناخت کافی از 
فضای مجازی و کارکرد های مثبت و منفی آن در 

استان، برای بهبود وضع آن تالش کنند.

زمان بندی پرداخت مطالبات 
سپرده گذاران اعالم شد

مرحله نهایی تعیین تکلیف سپرده های سپرده گذاران 
تعاونی اعتبار منحله افضل توس، وحدت، فرشتگان، 
ثامن الحجج )ع( و تشکیالت موسوم به البرزایرانیان 
و  موسسات  محترم  می شود.سپرده گذاران  آغاز 
تعیین  زمانبدی  یاد شده طبق جدول  تعاونی های 
شده با ارائه مدارک و مستندات مثبته به بانک ها 
و موسسه اعتباری عامل، نسبت به تعیین تکلیف 

سپرده های خود اقدام کنند.

 انفجار قیمت خودروهای داخلی
بررسی ها از بازار خودرو نشان می دهد حتی پراید 
برای خود در این بازار جایی باز کرده و قیمت آن در 
بازار با افزایش 2 میلیون تومانی همراه شده است. 
شرکت سایپا برای کنترل قیمت ها طرح فروش 
تعدادی از خودروهای خود را که بیشتر آنها از خانواده 
پراید بودند را اعالم و پس از آن هجوم برای خرید 
به این سایت به حدی بود که سایت فروش برای 
مدتی باال نمی آمد. بررسی قیمت خودروهای داخلی 
نسبت به ۱۰ روز گذشته نشان می دهد خودروهایی 
مانند ساندرو استپ وی ، ساندرو ، مزدا 3 ، تندر 9۰ 
، دنا، آی 2۰ و حتی پراید از 2 تا 4۰ میلیون تومان 
در بازار فقط طی ۱۰ روز افزایش قیمت داشته است.

سرمقاله

به نظِر عقال هم به اروپا نمی توان اطمینان داشت

مجتهد شبستری عضو مجلس خبرگان رهبری با 
اشاره به بد عهدی اروپا در توافق نامه سعدآباد گفت: 
مقام معظم رهبری، اروپا را قابل اعتماد نمی دانند، 
به نظِر عقال هم به اروپا نمی توان اطمینان داشت. 
آنها با اسالم و جمهوری اسالمی سازگاری ندارند، با 
نظامی که مبلغ، مروج و تثبیت کننده اسالم در ایران و دیگر کشورها است؛ 
بر فرض اگر مشکل آنها با صنعت هسته ای ما حل شود مسائلی نظیر حقوق 
بشر و دیگر را مطرح می کنند، بنابراین به هیچ وجه اروپا قابل اعتماد نیست.

اگر دوست ندارندآنارشیسم باشد باید برخورد کنند

با  برخورد  نحوه  درباره  هاشمی طبا  مصطفی  سید 
کسانی که می خواهند با سیاست کف خیابانی نظر 
باید  اکثریت تحمیل کنند، گفت: همه  به  را  خود 
مطابق قانون عمل کنند. این روش خوب نیست، 
حتی کسانی که از این گروه ها حمایت می کنند، به 
ضررشان می شود. من که موافق این روش ها نیستم ولی مسئوالن مملکت 
باید چاره کنند. اگر دوست دارند در مملکت آنارشیسم باشد بحث دیگری 

است اما اگر دوست ندارند باید با این مسائل برخورد کنند.

آمریکا در دوران پهلوي هزار بار از ما استفاده کرد

اردشیر زاهدي وزیر خارجه پهلوي گفت: اگر به ایراني 
محبت کنید با محبت جواب شما را مي دهد و این اصال 
در خون هر ایراني است. اینها باید بدانند ایران کشوري 
نیست که دستورات را اجرا کند، ایران نوکر نیست ولي 
دوست مي تواند باشد؛ همین طور که در زمان حکومت 
پهلوي مدت ها دوست بودیم که البته آنها هزاران بار هم از ما استفاده کردند، بنده 
وقتي آنجا سفیر بودم پول هایي که براي خرید هواپیما پرداخت شد با اشتباه بزرگي 

که در ایران صورت گرفت، باعث شد تا آنها این پول را توقیف کنند.

انصافا دولت تالش خود را کرد و آمریکا عهد شکنی کرد

محمدعلی موحدی کرمانی رئیس شورای مرکزی 
آمریکا  خروج  خصوص  در  مبارز  روحانیت  جامعه 
را به عنوان  اینکه برخی گروه ها دولت  از برجام و 
متولی برجام عامل بدعهدی آمریکا می دانند، گفت: 
انصافا دولت تالش خود را کرده است و مسئوالن هم 
زحمت کشیده اند و تمام مساله عهد شکنی آمریکا است وگرنه دولتمردان تالش 
خودشان را کرده اند. از خدا می خواهیم که دولتمردان پیروز باشند، امیدواریم 

مردم و مسئوالن ما بیدار باشند و دیگر با آمریکا هیچ عهد و پیمانی نبندند.

 جمنا آمادگی مدیریت لیست  انتخاباتی ۹۸ را دارد

سید محمدحسینی سخنگوی جبهه مردمی نیروهای 
انقالب اسالمی با اشاره به فعالیت جبهه متبوعش 
در انتخابات 98 گفت: جبهه مردمی نیروهای انقالب 
اسالمی در انتخابات 96 از 2۱ نامزد متفرق به یک 
مدیریت جریان  آمادگی  اکنون هم  و  رسید  نامزد 
انتخاب لیست ها را دارد. جلساتی بین احزاب اصولگرا برگزار شده و همه بر 
وفاق جمعی و تعریف یک ساز و کار مناسب تأکید دارند. البته نقاط ضعف 

دوره های قبل هم مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرد.

 الریجانی کار خودش را کرد

تصویب  خصوص  در  ای  رسانه  فعال  سراج  رضا 
خودش  کار  الریجانی  گفت:  پالرمو«  »کنوانسیون 
ایران  با رای نمایندگان مجلس، پیوستن  را کرد و 
به »کنوانسیون پالرمو« تصویب  شد. »کنوانسیون 
پالرمو« معاهده ملل متحد برای مقابله با جرائم سازمان 
یافته فرا ملی است. مطابق با مصوبات کنوانسیون پالرمو، گروه های مقاومت از 
جمله حزب ا... در لیست گروه های تروریستی قرار گرفته اند. از این رو کشورهای 

امضا کننده این کنوانسیون به مقابله با گروه های مقاومت ملزم می گردند.

رهبر  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
انقالب اسالمی با اشاره به جایگاه 
میان  در  اسالمی  جمهوری  رفیع 
فرمودند:  ها  ملت  اکثر  های  توده 

ایران اسالمی در میان دولت های 
بیشترین  ارزش  بی  و  مستکبر 
که  گونه  همان  دارد  را  دشمنان 
در توده های مردم منطقه و اغلب 
و  طرفدار  آبرو،  بیشترین  کشورها 

شده  موجب  همین  و  دارد  را  نفوذ 
به  دائم  خبیث  دشمنان  که  است 
فکر توطئه باشند که به فضل الهی 
جمهوری  و  ایران  ملت  مقابل  در 

اسالمی همچنان شکست خواهند 
خورد. ایشان با اشاره به مظلوم نمایی 
وزیر  نخست  یعنی  زمان  شمِر 
کودک کش رژیم اشغالگر در سفر به 
اروپا گفتند: این جنایتکار که سرآمد 

همه ظالمان تاریخ است به اروپایی 
ها به دروغ گفته ایران می خواهد ما 
و چند میلیون یهودی را نابود کند 
در حالی که راه حل ما برای مسئله 
منطبق  و  منطقی  کاماًل  فلسطین 
رهبر  است.  دموکراسی  موازین  بر 
انقالب با انتقاد از سکوت اروپایی ها 
در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی 
همیشه  افزودند:  قدس  و  غزه  در 
گفته ایم برای تعیین نوع حکومت 
باید  فلسطین  تاریخی  کشور  در 
جهان  همه  که  ای  شیوه  براساس 
قبول دارد به افکار عمومی مراجعه 
کرد و از همه فلسطینیان واقعی اعم 
از مسلمان و یهودی و مسیحی که 
سرزمین  این  در  سال   8۰ حداقل 
در  چه  و  داخل  در  چه  اند  بوده 
اشغالی  های  سرزمین  از  خارج 
شود. پرسی  همه  و  نظرخواهی 

شورای  عضو  درایتی،  مصطفی 
از  اتحاد ملت گفت:  مرکزی حزب 
در شرایط سختی  المللی  بین  نظر 
قرار داریم؛ به طوری که هر محاسبه 
اشتباه هزینه  افزاست و این هزینه 
تنها شامل دولت نخواهد شد بلکه 
قصد  فعلی  شرایط  در  که  افرادی 
فشار به دولت را دارند نیز از تضعیف 
شد.  خواهند  متضرر  روحانی  دولت 
او افزود: برخی جریان ها در شرایط 
فعلی امکاناتی را در اختیار دارند، اما 
درک دقیقی از عمق رفتار مردم و 
حتی نقدهایی که مردم به دولت وارد 
می کنند، ندارند. در نتیجه بر اساس 
رفتاری  به  خود  پیش فرض های 
دست می زنند که حاصل و نتیجه آن، 
ضد خواست ابتدایی آنهاست. درست 
سال  ماه  دی  در  که  رفتاری  مانند 
گذشته شاهد آن بودیم. وی گفت: 

امروز دولت روحانی تنها امید بقای 
کشور و حفظ شرایط موجود از نظر 
مردم است و سقوط دولت روحانی به 
حل مسائل مختلف پیش روی جامعه 

منتهی نخواهد شد. وی تاکید کرد: 
چنانچه فشارهای موجود به سقوط 
شرایط  شود؛  منجر  روحانی  دولت 
کشور غیر قابل محاسبه خواهد بود. 
که  است  احتمال  تنها  این  البته 

به  فشار  دنبال  به  دولت  مخالفان 
اما  او باشند  روحانی برای برکناری 
اگر این احتمال در ذهن رقبای دولت 
پسا  دوران  در  کشور  شرایط  باشد 

روحانی به شدت سخت تر خواهد بود.
از  دشوارتر  کشور  موقعیت  امروز 
آن است که با رفتن یکی و آمدن 
دیگری بتوان مشکالت را حل کرد. 

ایران اسالمی در میان دولت های مستکبر بیشترین دشمنان 
و در توده های اغلب کشورها بیشترین آبرو و طرفدار را دارد

امروز سقوط دولت روحاني به حل مسائل مختلف پیش روي 
جامعه منتهي نخواهد شد

مرکـز آبزیـان تابـع
توزیع کننده ماهی قزل آال )هر هفته شنبه و سه شنبه در سطح استان(

فروش ماهی جنوب - مرغ - شترمرغ و بوقلمون به قیمت کلی

آدرس : بین معلم 14 و 16   تلفن: 32204185

آگهی انتخاب بازرس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار 
استان خراسان جنوبی

به موجب صورتجلسه مورخ 96/11/2 مجمع عمومی و سایر مدارک تسلیمی از سوی کانون 
فوق انتخاب آقای محمد بذرکاران به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود عصاری به عنوان 

بازرس علی البدل از تاریخ 96/11/2 به مدت یک سال مورد تایید است.
فرزاد یوسفی 
 مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه

تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

ردب  ضدسرقت خالقی
عرضه کننده انواع درب های ساختمانی 

)داخلی، آپارتمانی، البی(

بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس 44
32444080 - 09153614899

روز
تحویـل بـه 

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین
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د 
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آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای - )نوبت اول(  شناسه: 1۸7۹۸5
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری تلفن: 92-32400390( در نظر دارد: تامین و خرید رایانه و لپ تاپ برای تعدادی از مدارس سطح استان خراسان جنوبی را 
براساس قانون برگزاری مناقصات به تولیدکنندگان و تامین کنندگان واجدشرایط دارای رتبه و صالحیت از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار نماید. لذا متقاضیان عالقه مند می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری 

مورخ 97/3/28 به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir نیز منتشر شده است. 

تاریخ بازگشاییشماره فراخوانتاریخ تحویل و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکاتمبلغ تضمین ارجاع کار )ریال(مدت پیمانموضوعپروژه

خرید رایانه و لپ تاپ برای تعدادی از مدارس سطح 
استان خراسان جنوبی

خرید تعداد 116 دستگاه رایانه + تعداد 12 دستگاه رایانه فنی 
طبق مشخصات اسناد مناقصه

ساعت 10 صبح مورخ 2009737480000211397/4/12حداکثر ساعت 14/30 مورخ 1397/04/11 320 میلیون ریالحداکثر 60 روز

خرید رایانه و لپ تاپ  برای تعدادی از مدارس سطح 
استان خراسان جنوبی

خرید تعداد 110 دستگاه لپ تاپ طبق مشخصات اسناد 
مناقصه

ساعت 10  صبح مورخ 2009737480000221397/4/12حداکثر ساعت 14/30 مورخ 2451397/4/11 میلیون ریالحداکثر 60 روز

1- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به 
حساب شماره 2173062009008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی 2- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند - بلوار صنعت و 
معدن - سایت اداری 3- برای هر ردیف از کاالهای فوق، برنده مناقصه جداگانه معرفی می شود و باید به صورت مجزا تضمین ارجاع کار و سایر مدارک مربوطه )برابر شرایط مناقصه( تکمیل و بارگذاری گردد. به پیشنهادات خارج از سامانه ستاد ایران به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

آگهی مزایده واگذاری غرفه مشارکتی در فروشگاه اتکا مرکزی بیرجند
فروشگاه اتکا مرکزی بیرجند در نظر دارد: بخشی از فضای فروش خود را در قالب قرارداد به 
صورت غرفه مشارکتی در اختیار شرکت های تولیدی، افراد حقوقی و حقیقی واجدشرایط 
قرار دهد. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری 97/03/31 
همه روزه به بخش بازرگانی فروشگاه مرکزی بیرجند واقع در چهارراه آیت ا... غفاری مراجعه 
و بر اساس صنف مورد نیاز فروشگاه پس از بازدید از محل، نسبت به دریافت فرم مزایده ، 

تشکیل پرونده و شرکت در مزایده اقدام نمایند.

)هزینه آگهی به عهده برنده مزایده بوده و اتکا در قبول یا رد پیشنهاد یاپیشنهادهای 
واصله مختار می باشد(



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه * 22 خرداد  1397* شماره 4088

اطعام 10 هزار نفر از نیازمندان و معلوالن بشرویه
10 هزار نفر از نیازمندان و معلوالن زیر پوشش بهزیستی بشرویه از ابتدای ماه مبارک رمضان با کمک 4 
مؤسسه خیریه این شهرستان اطعام شدند. رئیس اداره بهزیستی بشرویه گفت: اطعام این افراد در قالب 30 
برنامه افطاری و با هزینه 73 میلیون و 900 هزار تومان انجام که تمامی هزینه آن توسط خیران پرداخت شد.

شهرداری بیرجند نسبت به زیباسازی میادین سفیر 
امید و سپاه در بلوار پیامبر اعظم و استفاده از المان 
های کاج یا زعفران و زرشک و عناب که نمادهای 

بیرجند هستند رسیدگی الزم را داشته باشد
937...897 
سالم آوا.خواهش می کنم شما  پیگیر باش از شهردار 
که فلکه جا اجرائیات راهور وادامه بلوارغدیربه  سمت  
فرماندهی انتظامی استان سرو سامان  بدن خدایی 

نمای خوبی نداره ناسالمتی مرکز استانیم.
915...247
در  سبز  فضای  ایجاد  موضوع  در  لطفا  شهرداری 
بیرجندعالوه بر توجه به تنوع گونه های گیاهی به 
این موضوع عنایت داشته باشند که با در نظر گرفتن 
دوره گرما این شهر به درختان پهن برگ و سایه 
گستر مانند اقاقی و نارون و ... احتیاج ویژه ای دارد 
همچنین فاصله درخت ها باید طوری باشد که سایه 
ها به هم پیوسته شود متاسفانه در این زمینه تاکنون 

توجه ویژه ای نبوده است. 
ارسالی به سروش آوا
بالخره سرنوشت زمین پادگان چه شد؟ صد میلیارد 
تومان پول گرفته اند چرا  اراضی را واگذار نمی کنند؟! 
ارسالی به سروش آوا
گوش  به  را  درخواست  این  است  اگرصالح  سالم 
مسئوالن عزیزاستان برسانید من یک بازنشسته ام 
جهت نیروگاه های خورشیدی کوچک آمادگی دارم 
ولی نمیدانم چرابایدحتما تحت پوشش باشم که بتوانم 
انرااجرایی کنم من هم پول ندارم مثل اونا فقط میخوام 

به کشورم واقتصادخانواده ام کمک کنم
ارسالی به سروش آوا
شهردار محترم باسالم و قبولی طاعات و عبادات 
خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به بررسی 
عرض کم کوچه شرافت 19 مهرشهر بدلیل پیاده 
از  قبل  آورده  بوجود  را  رو عریض که مشکالتی 
آسفالت نسبت به اصالح مطابق سایر کوچه های 
همجوار اقدام نمایند ضمنا با پیگیری از شهرداری 
ای  نتیجه  به  عمران  سازمان  و  یک  منطقه 

نرسیدیم. لطفا پیگیری بفرمایید
915...423

که  همانگونه  سالم.  با  بیرجند  محترم  شهردار 
نیازهای  اولین  از  سبز  فضاهای  مستحضرید 
شهریست که باهزینه های هنگفت وصرف سالها 
عدم  با  باید  چرا  آید،  می  بوجود  ومراقبت  زحمت 
رسیدگی شاهد خشک شدن و قطع درختان باشیم؟ 
اخیرا تعدادی ازدرختان بلوارابن سینا مقابل دانشگاه 
علوم پزشکی را قطع نمودند،که در صورت سمپاشی، 
این  از  توانستند  به موقع می  آبیاری  و  کود دهی 
فرایند جلوگیری نمایند، هنوزهم دیرنیست دستور 

رسیدگی به این فضارامرحمت فرمایید
915...182

با سالم از نمازگزاران مسجد قائم آل محمد )ص( 
محله موس بن جعفر هستم از فرماندهی و کارکنان 
یگان ویژه استان خراسان جنوبی به خاطر امرخدا 
پسندانه توزیع افطاری در جمع نمازگزاران و ساکنان 

محل تشکر و قدردانی می کنم.
935...442
با عرض سالم خدمت مسئوالن اداره راه. همان طور 
که از داخل زمین های کشاورزی ما باند دوم جاده 
بیرجند مشهد را احداث کردید و در جواب اعتراض 
جان  حفظ  برای  و  است  ملی  طرح  که  گفتید  ما 
مردم است لطف کنید جهت حفظ جان و مال مردم 
روستاهای اطراف راه خاکی روستای خنگ شریف را 
که کمتر از 7 کیلومتر می باشد را آسفالت کنید تا ببینیم 

که جان مردم برای شما اهمیت دارد
915...108

باسالم چراهیچ نظارتی به مرکز بهداشت خیابان ... 
نیست پزشک اصال از پزشکی چیزی نمی داند هربار 
مراجعه کردیم یه مشکلی هست سر وقت نمی آیند 
آزمایش می نویسد می گوید ناشتا می روی بیمارستان 
مهر  نویسد  می  دارو  باشی  ناشتا  نباید  گوید    می 
نمی زند برخوردشون هم اصال خوب نیست امروز که 
مراجعه کردم هرکس اونجا بود اعتراض داشت وظیفه 

دانشگاه علوم پزشکی چیه؟!
915...281

سالم آقای شهردار از شما می خوام یک سری به 
نیروهوایی 23 بزنید؟ آدم دلش نمی خواد ازکثیفی  وارد 

بشه حتما که نباید مدرس یا غفاری رو تمیز کنین
915...810

علت   به  گذشته  سال  چند  طی   - کاری  نسرین 
و  غبار  و  گرد  نفوذ  مراتع  و  زیست  محیط  تخریب 
ریزگردها در خراسان جنوبی  تشدید شد و این یک تهدید 
برای مردم و زیستگاه حیوانات است و در همین  جدی 
زابل در  روزه منطقه  بادهای 120  دامنه گسترش  مدت 
سیستان و بلوچستان به شهرستان های نهبندان، سربیشه 
حوزه  این  در  اولویت  است.   رسیده  بیرجند  همچنین  و 
برای بقا بیابان زدایی است. این آلودگی ها و ریزگردها، 
محیط  حفاظت  سازمان  وقت  رئیس  ابتکار(  )معصومه 
زیست کشور را بر آن داشت تا  25 تیر 95 از اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان ارائه آمار و منشا ریزگردها 
را درخواست کند. اکنون بعد از گذشت دو سال نه فقط 
خطر  با  را  استان  زیست  محیط  بلکه  نشده،  بهتر  وضع 

جدی روبرو کرده است. 

خشکسالی های پی در پی، گرد و غبار
 و ریزگردها را در استان تشدید می کند

این  در  استان  زیست  محیط  کل  مدیر  آرامنش؛  پرویز 
به  کمتر  زا  باران  ابرهای  وقتی  از  کند:  می  عنوان  مورد 
سال  به  سال  آیند  می  جنوبی  خراسان  آسمان  میهمانی 
عواقب  جمله  از  که  شود  می  افزوده  خشکسالی  آثار  بر 
خاطر  وی  است.  مختلف  ابعاد  در  آبی  بی  بحران  آن 
این  در  که  آبی  بی  بحران  عواقب  از  کند:  می  نشان 
یافته است هجمه ریزگردها  بیشتری هم  سال ها شدت 
ابرهای سیاه  به جای  که  جا  آن  تا  است  و خاک  گرد   و 
وزش  با  همزمان  ویژه  به  ها  وقت  بیشتر  در  زا  باران 
به 170  ها  این سال  در  که  روزه سیستان  بادهای 120 

غباری گسترده  است، شاهد سایه  یافته  افزایش  روز هم 
از گرد و خاک بر سر این استان هستیم. به گفته مدیرکل 
سال  هر  ملی  های  سرفصل  در  زیست  محیط  حفاظت 
برای موضوع ریزگردها بودجه هایی مصوب می شود که 
 به طور حتم از این محل باید منابعی را بگیریم اما چون 
استان هایی مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان دارای 
وضع وخیم تر از خراسان جنوبی هستند ابتدا این استان ها 
تا بودجه های ملی  اولویت قرار دارند به همین دلیل  در 
این سرفصل ابالغ نشود، نمی توان اعالم کرد چقدر برای 

خراسان جنوبی در نظر گرفته شده است.

ریزگردها مهمترین عامل آلودگی
 هوای خراسان جنوبی است

آرامنش، عالوه بر فقر منابع آب های زیرزمینی، بحران و 
تنش آبی، پراکندگی نامناسب زمان بارش، تبخیر باال و 
ادامه 18 ساله خشکسالی را در این ارتباط موثر می داند.

در  زمین  نشست  فرو  زایی،  بیابان  پدیده  گسترش  وی 
تعدادی از دشت ها، افت شدید سفره های آب زیرزمینی، 
نبود امکان توسعه صنعتی و کشاورزی را از جمله دیگر 
تهدید های زیست محیطی  عنوان می کند. به گفته وی 
استان است و  آلودگی هوای  ریزگردها، مهمترین عامل 
ادامه روند خشکسالی ها و  این وجود  با  تاکید می کند: 
از بین رفتن پوشش گیاهی در اراضی مرتعی، استان  را 
در آینده با مشکل جدی به لحاظ افزایش روزهای تحت 
تاثیر ناشی از طوفان های گرد و غبار روبرو خواهد کرد.

اینکه  با اشاره به  مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اکنون تعداد دو ایستگاه پایش کیفی هوا در استان مستقر 
شده است، عنوان می کند: یکی از ایستگاه ها در مرکز 
استان ذرات 10 میکرون و برخی گازها را پایش می کند 
و دومی در شهرستان نهبندان مستقر شده و ذرات 5.2 

میکرون را اندازه گیری  می نماید.

پاالیش آالینده های زیست محیطی
 دقیق رصد می شود

محیط  حفاظت  کل  اداره  فنی  معاون  اله پور،  مهدی   
زیست نیز اظهار می کند: از زمان تشکیل استان کارهای 

است،آزمایشگاه  شده  انجام  ریزگردها  خصوص  در  خوبی 
آب  و  فاضالب  آاالینده،   سنجش  هوا،  آالینده  های 
میکروبی   آالینده  و  صوتی  های  آالینده  آزمایشگاه  و 
پاالیش  استان  در  موجود  صنایع  و  اند  شده  فعال 
داده آالینده  واحد  به  تذکر  نیاز  صورت  در  و  شود   می 

می شود. وی یادآور می شود: طبق ارزیابی عملکرد سازمان 
مدیریت برنامه ریزی کشور ، حفاظت محیط زیست استان 
در سال 96 رتبه پنجم ارزیابی عملکرد سراسر کشور را به 
خود اختصاص داد که نشانگر این است سازمان پویا و فعالی 
داریم. وی می افزاید: اما از سال 90 با بررسی هایی که 

وظیفه  با  شهری  هوای  کیفی  پایش  ایستگاه  شد  انجام 
استقرار  برای  ترافیکی و ریزگردها  سنجش آالینده های 
دستگاه  و  شد  داده  تشخیص  الزامی  بیرجند  شهر  در 
خریداری و نصب شد. وی از جمله کارهای الزم قبل از 
بروز خشکسالی و ایجاد گرد و غبار؛ جمع آوری هرز آب ها 
و آب باران برای استفاده در مواقع لزوم، ساخت کانال ها و 

هدایت نهرها و رودخانه ها به مناطق مستعد خشکسالی، 
آب،  الگوی مصرف   اصالح  آب،  منابع  از  بهینه  استفاده 
استفاده از محصوالت  کم آب بر و مقاوم به خشکسالی، 
جلوگیری از حفر چاه های غیر مجاز، استفاده بهینه از منابع 
آبی، اجرای طرح نهال کاری و مدیریت جنگل های دست 
کاشت، اجرای طرح مدیریت هرز آب، احداث بادشکن بر 

روی تپه های ماسه ای عنوان  می کند.
وی ادامه  می دهد:  خراسان جنوبی با 151 هزار کیلومتر 
مربع مساحت، دومین استان بیابانی کشور است که توجه 
مسئوالن در پایتخت به استان بسیار کم است و با توجه به 

اینکه خراسان جنوبی جزو استان های بیابانی است اما این 
پدیده در اولویت استان قرار نگرفته است.

تثبیت کانون های فرسایش بادی
 از شدت توفان شن می کاهد

وی  یادآور می شود: هر اندازه بتوانیم کانون های فرسایش 
بادی را در استان مهار و تثبیت کنیم از شدت توفان های 
شنی کاسته می شود.  قطع درخت، کندن بوته و تخریب 

جنگل توسط مردم خیلی می تواند آسیب زا باشد. 
رفع   برای  جنوبی  خراسان  کند:  می  عنوان  مسئول  این 
چالش های یاد شده نیاز به توجه ویژه دولت، مسئوالن 
وی   دارد.  ویژه  اعتبار  تامین  برای  مجلس  نمایندگان  و 
تاکید می کند:  با افزایش دامنه نفوذ گرد و غبار و مشکل 
آلودگی هوا و چالش های زیست محیطی ناشی از آن با 
توجه به کمبود آب، فقر پوشش گیاهی، تهدید کشاورزی 
خالی شدن روستاها از جمعیت در خراسان جنوبی شاهد 
زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  فنی  معاون  هستیم. 
ناشی  گیاهی  پوشش  کمبود  و  کاهش  جنوبی،  خراسان 
از خشکسالی را یکی از دالیل وقوع گرد و غبار در استان 
دانست و می افزاید: تخریب مراتع به واسطه چرای بی 
گیاهی  پوشش  به  محلی  مردم  توجهی  کم  و  دام  رویه 

منطقه نیز از دیگر دالیل آن است.

محیط زیست استان بکر
 و در نوع خود منحصر به فرد است

اله پور با اشاره به اینکه محیط زیست استان بکر و دست 
افزاید:  می  است،  فرد  به  منحصر  خود  نوع  در  و  نخورده 
سه پناهگاه حیات وحش تحت مدیریت در استان پراکنده 
نایبندان  و  است. مناطق شاسکوه ، درمیان ، سربیشه ،  
طبس در سطح ملی مشهور هستند. معاون فنی اداره کل 
اینکه  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  زیست  محیط  حفاظت 
میانگین بارندگی در شهر بیرجند طی 25 ساله گذشته تنها 
111 میلیمتر بوده، یادآور می شود: براساس میانگین سرزمین 
هایی که زیر 250 متر بارندگی داشته باشند مناطق خشک 
محسوب می شوند. وی خاطر نشان می کند:  این کاهش 
آب در بافت خاک ریزگردها را تولید می کند و سبب آلودگی 

زیست محیطی  شده است. اله پور ابراز تاسف می کند: مراتع 
و بیابان های وسیعی در استان داریم که اغلب پوشش گیاهی 
فقیری دارند لذا وقتی هم آب در خاک نداریم و نبود پوشش 
گیاهی و فقیر بدون مرتع آن را تشدید می کند که کانون گرد 

وغبار به وجود می آورد و فعال می شود.

28 کانون فرسایشی فعال در استان داریم

وی خاطر نشان می کند: براساس کار تحقیقاتی منابع 
کانون   28 استان   زیست  محیط  اداره  و  آبخیزداری 
های  شهرستان  که  داریم  استان  در  فعال  فرسایشی 
حوزه  و  ها  کانون  بیشتر  سرایان  و  فردوس   ، بشرویه 
را  تری  پایین  رده  بیرجند  و  قاین  جمله  از  کوهستانی 
دارند. اله پور با بیان اینکه  نتیجه گیری می کنیم گرد و 
غبار موجود در خراسان جنوبی منشا داخلی است، تاکید 
می کند: منشا گرد و غبار داخل استان مشخص شده و 
مردم  حمایت  و  استانی  مدیران  به همت  که  اینجاست 
برای مدیریت کانون های گرد و غبار بیولوژیک  و غیر 
ترمیم  برای  دهد:  می  ادامه  وی  داریم.  نیاز  بیولوژیک 
خاص  اعتبارات  نیازمند  شده  تخریب  های  سرزمین 
هستیم تا پوشش گیاهی و مدیریت دام ترمیم و بهینه 
شود. وی بیان می کند: مهمترین پروژه مدیریت بیابان 
زدایی، احیای آبگیرها و روان آب های سطحی است تا 
ما  استان  آینده  وگرنه  جلوگیری شود  آب  رفت  هدر  از 

بسیار خطرناک خواهد شد. 

شعار سال 97 محیط زیست “نه به پالستیک”

وی تفکیک زباله ها از مبدا را یکی دیگر از راهکارهای 
حفاظت محیط زیست دانست و خاطر نشان می کند: اگر 
این حرکت در استان فرهنگسازی و نهادینه و نظارت شود 
از پدیده زباله گردان که هم به سالمت خودشان صدمه 
استان  زیست  محیط  به  هم  و  شده  جلوگیری  زنند  می 
کمک کرده ایم. وی استفاده از نایلون و کیسه پالستیکی 
شعار  افزاید:  می  و  کند  می  عنوان  غلط  سنت  یک  را 
سازمان محیط زیست در سال 97 “نه به پالستیک” است 
که  امیدواریم فرهنگسازی شود و کیسه های کاغذی و 

پارچه ای  جایگزین  پالستیکی شود.

ریزگردها و نفوذ گرد و غبار خطر جدی برای محیط زیست استان

در گفتگوبا مدیر کل  عنوان شد

خراسان جنوبی  بعد از خوزستان و سیستان و بلوچستان  در اولویت اعتبار  زیست محیطی  است
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 نصف موهایم در رجیستری سفید شد

آذری جهرمی وزیر ارتباطات با اشاره  به اجرای طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه که به زعم خودش باعث سفید شدن نیمی از موهایش شده 
است،گفت: اجرای موفق این طرح اثر اتصال 3 دستگاه گمرک، وزارت صنعت و وزارت ارتباطات بود که مجموعا 400 میلیون دالر پرداختی های به 
خزانه کشور را در سال افزایش داد که رقمی حدودا بیش از هزار و 600 میلیارد تومان می شود.

سه شنبه * 22 خرداد 1397 * شماره 4088

معرفی شهدای استان

شهید  پرویز امینی

پرویز امینی به تاریخ 1346 در روستای بورنگ از توابع 
شهرستان درمیان در خانواده ای روستایی و متدین 
پا به عرصه وجود نهاد. از همان اوان کودکی فردی 
بی آزار و در رفتارهایش، فداکاری و ایثارگری نمایان 
بود. دوران تحصیالت ابتدایی را پشت سرگذاشت و 
با اوج گیری تظاهرات مردمی ضد رژیم شاهنشاهی، 
او نیز به نوبه خود فعالیت های قابل توجهی در این 
این  به طوری که همیشه  داد،  ارائه می  خصوص 
شعار ورد زبانش بود و می گفت: »مردم به ما ملحق 
شوید، شهید راه حق شوید« شبانه نیز با دوستان و 
همکالسی ها، مخفیانه شعار روی دیوارها می نوشتند. 
های چشمگیری  فعالیت  انقالب،  پیروزی  از  پس 
به کالس  وافری  و عالقه  داشته  روستا  بسیج  در 
او  داد.  می  نشان  خود  از  شناسی  اسلحه  های 
و  دامپروری  کشاورزی،  کار  در  حال  عین  در 
با  همیشه  بنایی،  و  کارگری  شغل  همچنین 
کرد.  می  والدینش  کمک  و  همراه  خود  خانواده 
در تاریخ 1363 پس از مدت های طوالنی که فکر 
باالخره  را مشغول داشت،  به جبهه، ذهنش  رفتن 
با چند تن دیگر از دوستان به بسیج بیرجند رفته و 
برای گذراندن دوران آموزش نظامی به کاشمر اعزام 
می شود. اولین ورود او به جبهه، به مدت 3 ماه در 
مناطق غرب و کردستان بود که پس از برگشت به 
شده  دانیال  شوش  عازم  بعدی  مرحله  در  بیرجند، 
و  کافر، دست  با صدامیان  را  دیگر  ماه  مدت 2  و 
عملیات  حین  در  سرانجام  او  کند.  می  نرم  پنجه 
بدر در منطقه شرق دجله، به تاریخ 1363 به خیل 
به همراه  پاکش  پیکر  پیوندد.  عظیم شهیدان می 
11 پیکر مطهر و غرقه به خون شهیدان دیگر در 
تاریخ 1364 در بیرجند تشییع و در میان غم و اندوه 
مردم روستای زادگاهش به خاک سپرده می شود. 

»ماجرای نیمروز ۲« را فیلمبرداری 
می کنم

فیلمبردار فیلم سینمایی »ماجرای نیمروز 2« بیان 
کرد احتمال فیلمبرداری این پروژه به صورت سوپر16 
زیاد است. هادی بهروز با اشاره به فعالیت های خود 
گفت: در پروژه »ماجری نیمروز 2« به کارگردانی 
محمدحسین مهدویان همکاری می کنم و قرار است 
فیلمبرداری آن را برعهده داشته باشم. وی با اشاره به 
اینکه به زودی مراحل پیش تولید این اثر سینمایی 
آغاز می شود، بیان کرد: فکر می کنم بعد از پایان 
ماه رمضان پیش تولید »ماجرای نیمروز 2« آغاز شود.

اعتراض به شوخی های جنسی، 
رقص و آواز در تئاتر

قطب الدین صادقی کارگردان تئاترگفت: تئاتر امروز 
در دستان عده ای تازه به دوران رسیده و خودشیفته 
است که به دنبال تفریح و تفنن هستند و متاسفانه 
این نگاه مسموم را به تماشاگران نیز انتقال داده اند. 
برخی از تماشاخانه ها به شکل گاراژ در آمده و هر 
اجرایی را روی صحنه می برند. برای اینها محتوا هیچ 
اهمیتی ندارد. تئاتر امروز ایران پر از شوخی جنسی، 
رقص و آواز شده تا به هر قیمتی بلیت فروخته شود. 
تعریف فرهنگ و هنر در دستان این افراد افتاده و 
همین بزرگترین ضربه تاریخی به تئاتر کشور است.

مردم با دیدن »ستایش 3« 
شگفت زده  می شوند

فریبا نادری بازیگر سینما و تلویزیون درباره پیش بینی 
خود از موفقیت سریال ستایش3 اظهار کرد: ستایش 
و  تلویزیون  از  مردم  خود  و  است  مردمی  سریالی 
آن  سوم  فصل  تا  خواستند  اثر  این  تولیدکنندگان 
ساخته شود و با توجه به شرایط تولید مطمئنم نه 
تنها مردم این سریال را دوست خواهند داشت بلکه 
از دیدن این فصل شگفت زده می شوند. من تا به 
حال در هر کاری بازی کرده ام، موفق بوده است.

سینما و تلویزیون

ساعتی که با بوی خوش 
شما را بیدار می کند

که سبب  ابداع شده  داری  زنگ  تازگی ساعت   به 
می شود کاربر روز خود را با بویی خوش آغاز کند. 
این ساعت با استفاده از تصویر، بو و صوت کاربر را از 
خواب بیدار می کند. Sensorwake را می توان 
برای هر یک از روزهای هفته به طور متفاوت انتخاب 
کرد.برای همین منظور بوهای کاپوچینو، ساحل، نعناع، 
کاج، پرتقال، بیسکوئیت، میوه های استوایی، چمنزار، 
اند. انتخاب شده  رز و شکالت برای زنگ ساعت 

 
دانشجویان مازندران روبات 

کشاورز می سازند

علوم  دانشگاه  علمی  های  همکاری  دفتر  مدیر 
کشاورزی ساری گفت: دانشجویان  دانشگاه مازندران 
با همکاری دانشجویان 5 دانشگاه روسیه ربات های 
کشاورز می سازند. جعفرپور افزود: پروژه ساخت ربات 
کشاورز یک پروژه علمی پیشنهادی اتحادیه اروپاست 
که بخش پژوهش این اتحادیه آن را با عنوان “ تقویت 
بین المللی سازی مهندسی کشاورزی” به 2 کشور 
ایران و روسیه پیشنهاد داده است. ربات های پیشنهاد 
شده از سوی اتحادیه اروپا هم برای مراحل برداشت 
و بسته بندی محصوالت به کار گرفته می شوند.

تولید اولین روبات همدم خانگی 

متخصصان هندی برای اولین بار رباتی تولید کرده اند 
که قادر به معاشرت با اعضای یک خانواده، آموزش 
دادن به آنها و سرگرم کردن افراد باالی 5 سال است. 
ربات یاد شده از هوش مصنوعی باالیی برخوردار 
بوده و می تواند به خوبی با انسان ها تعامل کند.

علمی و فناوری

که  است  اجتماعی  معضالت  از  خانگی  خشونت 
بیشتر شامل زنان و کودکان و افراد معلول و بیمار 
نیست  خصوصی  ای  مسئله  خشونت  شود.  می 
و زمانی که پدر و مادری خشونت در خانه دارند،  

اثرات سوء آن مدت ها در خانواده باقی می ماند. 
پرخاشگری، بیکاری، فقر اقتصادی، کمرنگ بودن فرهنگ 
رفتن  بین  از  نسلی  بین  های  و شکاف  و صبر  عذرخواهی 
است.  اجتماعی  خشونت  بروز  دالیل  نفس  به   اعتماد 
به گفته کارشناسان خشونت باعث اضطراب و برخورد و حتی 
خودکشی می شود. قانون در بسیاری از موارد، تفاوتی بین زن 
و مرد قائل نشده و اگر مردی به همسرش سیلی بزند همان 
قدر باید در برابر قانون پاسخگو باشد که وقتی به مرد دیگری 
سیلی می زند اما مالحظات درون خانوادگی موجب می شود 
زن، چنین مطالبه ای از قانون در برابر شوهرش نداشته باشد. 
بسیار مهم است  آموزش خشونت خانگی  و  آگاهی  اهمیت 
که شاید کمتر به آن پرداخته شده است .در این باره با چند 

کارشناس این حوزه به گفتگو نشستیم: 
خشونت از ابتدای پیدایش انسان وجود داشته و 

پدیده جدیدی نیست
محمد علی طالبی؛ عضو هیئت مدیره مراکز مشاوره استان 
و استاد دانشگاه بیان می کند: انسان شناسان در بدن اجساد 
مومیایی  شده که 30 هزار سال قدمت  دارند،  انواع بریدگی 
و شکستگی ها را مشاهده کرده اند که نشانگر این است که 

خشونت از قدیم بوده است و پدیده جدیدی نیست.
وی یادآور می شود: حتی در داستان هایی که برای بچه ها 
مطرح می شده، خشونت نمود داشته است. به عنوان مثال در 
انگشت های دخترش  نامادری اش  اصلی سیندرال  داستان 
را قطع می کند تا کفش اندازه آنها شود! و سیندرال هم بعد 
رسیدن به قدرت آنها را به شدت شکنجه می کند! وی با اشاره 
نیست  تنها کتک کاری و ضرب و شتم  اینکه خشونت   به 
می افزاید: گاهی شاهد خشونت روانی با کالم و زبان هستیم 
که متاسفانه کمتر دیده شده و به آن پرداخته می شود. وی 
ابراز تاسف می کند: برخی خشونت ها به دلیل این باور غلط 
خانواده  در  کرد  تحمل  باید  و  بوده  قدیم  از  چیزها  این  که 
ها  پایدار می ماند تا جایی که ضارب به این باور برسد که 

مضروب ادب شده است!
باید علنی  خشونت خانگی خصوصی نیست و 

شود تا ادامه پیدا نکند
وی با انتقاد از اینکه برخی خشونت خانگی را  خصوصی می 
دانند می افزاید: در واقع باید علنی شود تا این باور غلط در 
خانواده رسوخ نکند و فرزندان در آینده فکر کنند که نقش 
جنسیتی اش همین است و این خشونت تداوم پیدا کند. استاد 
روانشناسی تاکید می کند: آموزش  و آگاه سازی خیلی اهمیت 

پیدا دارد و باید در جامعه آموزش داده شود. 
وی ادامه می دهد: متاسفانه  گاهی خشونت را با خشونت پاسخ 

می دهیم و آزار کالمی و روحی را نمک زندگی می دانیم. 
امری  عموماً  خانگی  خشونت  پدیده  کند:  می  عنوان  وی 
پنهان است و معموال” توسط شوهر، پدر، برادر یا سایر اقوام 
و نزدیکان ذکور، علیه اعضای خانواده در محیط خانواده به 

وقوع می پیوندد. 
به  زنان،  جوامع  از  بسیاری  در  کند:  می  تاسف  ابراز  وی 
دالیلی از جمله شرم، آبرو و ترس از مجازات سخت از بیان  
آن خودداری کرده و سکوت اختیار می نمایند. در واقع تعداد 
در  که  آمیزی  رفتار خشونت  درباره  حاضرند  زنان  از  کمی 
مورد آنها چه در عرصه خانواده و چه در اجتماع انجام شده  
است، سخنی بگویند. طالبی با اشاره به اینکه رسالت رسانه 
ها آگاه سازی است، خاطر نشان می کند: باید شهروندان 
از حقوق حداقلی خود آگاه باشند و فردی که مورد خشونت 
قرار گرفته، بداند که اورژانس اجتماعی و قانون از او حمایت 
می کند. وی همچنین تاکید می کند: الزم است همه مردم 
آگاه و آموزش ببیند و نسبت به خشونت اطرافیان بی خیال 
نباشند چرا که خیلی جاها به دلیل مشکالت فرهنگی نیروی 

انتظامی نمی تواند ورود پیدا کند. 
فرد  به  خشم  جای  به  موثر  جایگزین  عوامل 

آموزش داده شود
نغمه عطایی؛  دکترای روانشناسی و مشاور معاونت اجتماعی 
فرماندهی نیروی انتظامی مرکز آرامش ناجا هم عنوان می 
کند: خشونت اولیه بشر برای بقا و قلمرو بود  اما همان طور 
که دنیا پیش رفت اجتماع،  گاهی مذهب  و اکنون سیاست 

هم تولید خشونت کرد. 
خانوادگی،  شامل  خشونت  بندی  دسته  دهد:  می  ادامه  وی 
اکنون  کودک، اجتماعی، خشونت جنسی و جسمی است و 

نمونه های جدید از خشونت نیز پدیدار شده است. 

عطایی با اشاره به اینکه با وجود پیشرفت اجتماع و تکنولوژی 
خشونت هنوز در خانواده و جامعه وجود دارد، می افزاید: باید 

دید که چه عاملی آن را افزایش و کاهش می دهد.
از عدم  ناشی  را  روانشناسان خشونت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کنترل خشم دانسته که تعادل فرد را بهم می زند، ادامه می 
دهد: آموزش برای حفظ تعادل و کنترل خشم خیلی می تواند 
موثر باشد و اینکه به فرد، عوامل جایگزین خشم آموزش داده 

شود. 
تلوزیون  و  رادیو  و  جراید  روزنامه،  صفحات 

منعکس کننده صور گوناگون پرخاشگری هستند
طلعت محدث؛ رئیس اداره مشاوره و مددکاری مرکز مشاوره 
معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه  
با  اجتماعی که  در حوزه سالمت  از مهمترین مسایل  یکی 
می  باشد،  می  است خشونت  ارتباط  در  افراد  روان  سالمت 
و  اینترنت  و  و جراید  ها  روزنامه  و  افزاید: صفحات حوادث 
اخبار رادیو و تلوزیون منعکس کننده صور مختلف پرخاشگری 
و خشونت هستند. وی یادآور می شود: در موضوع خشونت 
اصلی  قربانیان  عنوان  به  کودکان  و  زنان  معموال  خانگی 
محسوب می شوند و بنا بر آمار جهانی حدود ۹0 درصد از 
نشان  مردان هستند. وی خاطر  درصد  و 10  زنان  قربانیان 
می کند: میان فقر و خشونت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی وجود 
دارد که ساختار و اوضاع نابسامان خانواده  را تشدید می کند.

سکوت آسیب دیدگان باعث تشدید خشونت 
می شود

وی با اشاره به اینکه وقتی پدر و مادری فرزندش را کتک می 
زند اثرات سو، این رفتار تا سالها باقی می ماند  تاکید می کند: 

سکوت آسیب دیدگان باعث تشدید خشونت می شود.
به گفته وی به عنوان مثال خانمی که مورد ضرب و شتم قرار 
بگیرد و سکوت کند همسر یاد می گیرد که باز هم  از این 
حربه استفاده کند. محدث، فشارهای روحی روانی،  بیکاری، 
بودن فرهنگ عذر خواهی،  فاصله  اقتصادی، کمرنگ  فقر 
گرفتن از ارزش های دینی مانند گذشت و بخشش و صبر از 
جمله دالیل بروز خشونت های اجتماعی می داند و می افزاید: 
همچنین نمایش فیلم های خشونت آمیز در تلویزیون،  شکاف 
نامناسب،  پروری  فرزند  نسلی،  سبک های  بین  و  طبقاتی 
احساس بی عدالتی، احساسی شکست ناکامی موجب تشدید 
آسیب های اجتماعی و مدیریت  کم هیجان های رفتاری 

می شود.
وی تاکید می کند: از جمله مشکالت روانی ناشی از خشونت 
می توان به اضطراب و افسردگی اختالالت روانی و خودکشی 

اشاره کرد . 
اجتماعی  سال  بررسی  1209 پرونده آسیب 

گذشته  در  مرکز مشاوره آرامش ناجا
رئیس اداره مشاوره اجتماعی ناجا با اشاره به اینکه به استناد 
آرامش  مشاوره  مرکز  اجتماعی  های  آسیب  برآورد  اطلس 
پرونده  از 120۹  گذشته  سال  در  استان  انتظامی  فرماندهی 
تعداد  مشاوره  مرکز  به  کننده  مراجعه  اجتماعی  های  آسیب 
570 نفر مشکل اختالف خانوادگی داشته اند، خاطر نشان می 
کند: 47 در صد آن مربوط به بد رفتاری جسمی و عاطفی 
بوده است. وی یادآور می شود: همچنین از تعداد 2705 نفر 
مراجعه کننده به دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کالنتری 

ها 1474 نفر مشکل خانوادگی داشته اند که 65 درصد آنان 
وجود خشونت های کالمی و فیزیکی علت اصلی مراجعه این 
افراد به مشاوره بوده است. وی تاکید می کند: مراکز مشاوره 
نیروی انتظامی فیلترهای اجتماعی هستند و کار اصلی این 
اختالفات در  از ریشه ای و عفونی شدن  فیلترها جلوگیری 
بین خانوادها و اجتماع است. هدف ناجا از وجود چنین مرکزی 
درکشور پیشگیری از مشکالت و اختالفاتی بود که بر جامعه 

و فرد آسیب می رساند. 
سال گذشته 83 درصد پرونده ها نتیجه مثبت 

داشته است
اداره  این  به  پرونده  ها که  از  بسیاری  ادامه می دهد:  وی 
ارجاع  شده با انجام چندین جلسه مشاوره به مصالحه انجامید 
نتیجه  ها  پرونده  درصد   83 گذشته  سال  در  خوشبختانه  و 
مثبت داشته است. وی ضمن اشاره به اینکه مرکز مشاوره 
آرامش ناجا در همه زمینه ها از جمله تحصیلی، خانوادگی، 
روان سنجی به افراد مشاوره می دهد، خاطر نشان می کند: 
برگزاری جلسات مشاوره فعال در مدارس و مساجد، مداخله 
در بحران های فردی و اجتماعی و برگزاری جلسات مشاوره 
گروهی ، مهارت های زندگی و پیش از ازدواج ، تهیه فصلنامه 
های پیام مشاور و  تهیه بروشورهای آموزشی از دیگر کارهای 

این مرکز می باشد. 
محدث با اشاره به اینکه ۹ دایره مددکاری اجتماعی در کالنتری 
های استان فعال می باشد، ادامه می دهد: عالقه مندان به فعالیت 
های این مرکز می توانند در کانال مشاوره ناجا در پیام رسان 
  @moshavereh-madadkari به آدرس سروش 

عضو شوند.
کلمه خانواده یعنی محیط امن و قرار گرفتن آن 

در کنار کلمه خشونت بار منفی زیادی دارد
معظمه حسن پور؛ کارشناس مسئول مرکز اورژانس اجتماعی 
اداره بهزستی استان هم  عنوان می کند: کلمه خانواده یعنی 
یک محیط امن و احساس امنیت داشتن و قرار گرفتن آن در 
کنار کلمه خشونت بار منفی زیادی را به دنبال دارد چرا که 

محیط خانواده نباید محیط خشونت باشد.  
 وی با اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی مسایل مختلفی
شود  می  انجام  خانه  در  که  خشونتی  افزاید:  می  دربردارد،   
منحصر به خانواده نیست و همه افراد را دربرمی گیرد و این 
است.  کرده  حساس  را  روانشناسان  و  مسئول  افراد   موضوع 
 وی یادآور می شود: خط اورژانس اجتماعی بهزیستی از سال 
78 در کشور راه اندازی شد که در ابتدا برای کاهش آسیب 

های اجتماعی و کودک آزاری بود.
بارز  مصادیق  از  آزاری  کودک  و  آزاری  همسر 

خشونت خانگی است
وی تاکید می کند:  همسر آزاری و کودک آزاری از مصادیق 
حتی  و  اعتیاد  و  بزهکاری  که  است  خانگی  خشونت  بارز 
خودکشی پیامد آن است. حسن پور با بیان اینکه اهمیت و 
هدفمند  کارشناسان  تمام  شد  باعث  موضوع  این  حساسیت 
روی آن کار کنند و از سال گذشته در استان خط اورژانس 
اجتماعی 123 شبانه روزی فعال شد. ادامه می دهد: در ابتدا 
همکاران روانشناس و مددکار مداخالت روانی و اجتماعی به 
بحران دارند و اگر این مشاوره ها ختم به خیر نشد و شخص 
در معرض خطر بود مداخله حضوری توسط تیم سیار انجام 

می شود. وی یادآور می شود: همچنین خط 1480 هم برای 
مشاوره تلفنی برای کسانی که نیاز به حضور مشاور ندارند با 

هزینه اندک در خدمت همشهریان و هم استانی ها است.
خشونت   فرد  بازگشت  بهزیستی  اصلی  هدف 

دیده  به آغوش خانواده است
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی مرکز مشاوره بهزیستی این 
است که فرد خشونت دیده به خانواده برگردد، تاکید می کند: 
همکاران تا جایی که امکان داشته باشد، سعی می کنند از 
پرونده سازی  جلوگیری شود چرا که تشکیل پرونده، معضل را 

بزرگتر می کند و در نهایت  حریم شکسته می شود.
وی ادامه می دهد: در سال گذشته 5 هزار و 38۹ تماس با 
خطوط 123 استان  برقرار شده که  اولویت  آن خشونت خانگی 

و  بعد آن کودک آزاری و همسر آزاری بوده است
حسن پور با بیان اینکه بهزیستی در ابتدا آگاه سازی عمومی را 
دارد، تصریح می کند: همچین کمپین فرهنگسازی در استان 
و میادین مدارس و جامعه هدف در معرض خطر در برنامه 
اورژانس  پایگاه  کند:  می  اضافه  وی  است.  نهاد  این  کاری 
اجتماعی در مناطق حادثه خیز که به خدمات بیشتری نیاز 
دارند، مستقر است. وی همچنین می گوید: مردم با تماس 
با خط تلفنی 123 مشکالت مختلفی را مطرح می کنند که 
با توجه به نوع موضوع و شدت آن به اشکال  همکاران ما 

مختلف در موضوع وارد می شوند. 
حسن پور ادامه می دهد: مراکز مداخله در بحران سه سطح 
دارند این مراکز در استان های بزرگ و برخی شهرستان ها به 
به صورت  در شهرستان های کوچک  و  شبانه روزی  صورت 

روزانه آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان هستند.
خانه امن مرکزی امن برای زنان خشونت دیده 
بحران  در  مداخله  مرکز  مسئول  مقدم؛  فیروزی  طاهره 
مورد  زنانی که  گوید:  خانگی می  درباره خشونت  بهزیستی 
خشونت قرار گرفته اند به خانه امن معرفی شده و پذیرش  
روانشناسان  اولیه می شوند سپس توسط مددکار حقوقی و 
اینکه در مرحله  بیان  با  داده می شود. وی  آنها  به  خدمات 
اول با فرد خشونت گر تماس می گیریم تا با مشاوره و گفتگو 
مساله را حل کنیم، یادآور می شود: هدف اصلی بهزیستی 
این است که  فرد مورد آزار  قرار گرفته به خانواده برگردد و 

مشکالت به خوبی حل و فصل شود.
حضور در خانه امن 20 روز است که قابل تمدید 

هم هست
و  است  روز   20 امن   خانه  در  حضور  دهد:  می  ادامه  وی 
20 روز دیگر هم قابل تمدید است، حتی برای آرامش زن 
مورد خشونت قرار گرفته فرزند او هم در این مرکز پذیرفته 
اجتماعی،  اورژانس  فعالیت های  در خصوص  وی  شود.  می 
اظهار می کند: فعالیت های ما در چهار شکل مرکز مداخله 
در بحران فردی، اجتماعی خانوادگی با مراکز مستقر ثابت، 
خط تلفن 123، خودروهای سیار و پایگاه خدمات اجتماعی 

انجام می شود. 
وی مهمترین دالیل خشونت خانگی را در خراسان جنوبی 
ناشی از اعتیاد، بیکاری و فقر می داند و می افزاید: در بروز 
دارد. تاثیر  خیلی  ما  شهر  فرهنگی  شرایط  خانگی   خشونت 
به عنوان مثال به خانم می گویند با چادر سفید میری با کفن 
سفید برمی گردی! )که با این باور فرد خشونت را می پذیرد(

 اعتیاد ، بیکاری  و فقر دالیل خشونت خانگی در استان 
نسرین کاری

عکس: نسرین کاری

به اعتقاد کارشناسان بی بی سی اسپورت از بین 
حاضر  تیم  فهرست 32  در  که  بازیکنی   736
در جام جهانی حضور دارند، 15 نفر هستند که 
توانایی های آنها برای فوتبال دنیا شناخته نشده 
ولی این فرصت را دارند تا در رقابت های 2018 
خودی نشان دهند تا در عرصه جهانی مورد توجه 
بیشتری قرار بگیرند. از بین 15 بازیکن،  تیم های 
بازیکن  با 2  اروگوئه  و  ایران، صربستان  ملی 

بیشترین نماینده را در این بین دارند.
آمده:  آزمون  سردار  به  راجع  گزارش  این  در 
روی  او  قدرت  و  دریبل زنی  در  باال  توانایی 
»مسی  القاب  شده  موجب  هوایی  نبردهای 
ایرانی« و »زالتان ایران« به این بازیکن بدهند 
و همچنین شایعات جدی که گفته می شد آزمون 
در ژانویه 2016 قرار است به لیورپول برود ولی 
هرگز این انتقال صورت نگرفت. الیستر بروسبال، 
یکی از گزارشگران بی بی سی اسپورت راجع 
به آزمون می گوید: »او در 14 مسابقه از مرحله 
مقدماتی جام جهانی موفق به زدن 11 گل شد و 
در 32 بازی ملی توانسته 23 گل به ثمر برساند.
تیم ایران بسیار خوب دفاع می کند و همراه با 
کارلوس کی روش موفق شد در مرحله مقدماتی 
کسب  پیروزی   ۹ آسیا  قاره  در  جهانی  جام 
کند ولی آنها باید از معدود شانس هایی که به 
دست می آورند، استفاده کنند و البته بسیاری از 

توپ هایشان را به آزمون می رسانند.

»سردار« را در روسیه 
تماشا کنید

سکوت آسیب دیدگان باعث تشدید خشونت  در خانواده و جامعه است

4۷ درصد  پرونده های خشونت خانوادگی  مربوط به بد رفتاری جسمی و عاطفی  است
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قلب شیشه ای

او  واز  رفت  وارسته  انسان  نزدیک  ثروتمندی  جوان 
به کنار  را  او  نیک خواست.مرد  زندگی  برای  اندرزی 

پنجره برد و پرسید: پشت پنجره چه می بینی؟ 
ادم هایی که می آیند ومی روند وگدای نابینایی که در 
خیابان صدقه می گیرد. بعد آینه بزرگی به او نشان داد 
و پرسید:در این آینه نگاه کن و بگو چه می بینی؟ خودم 
پنجره  آینه و  بینی!  را نمی  بینم.دیگر دیگران  را می 
 هر۲ از ۱ ماده اولیه ساخته شده اند.شیشه. اما در آینه 
الیه ی نازکی از نقره در پشت شیشه قرار گرفته ودر 
آن چیزی جز شخص خودت را نمی بینی. این۲شیء 
شیشه ای را باهم مقایسه کن. وقتی شیشه فقیر باشد 
دیگران را می بیند و به آنها احساس محبت می کند اما 
وقتی از نقره )یعنی ثروت( پوشیده می شود فقط خودش 
را می بیند تنها وقتی ارزش داری که شجاع باشی و آن 
پوشش نقره ای را از جلو چشم هایت برداری تا بتوانی 

باز دیگران را ببینی و دوست داشته باشی

وقتی این حق از فرد سلب شود که نتواند
 زندگی را به شیوه ای که اعتقاد دارد دنبال کند، 

هیچ چاره ای جز قانون شکنی ندارد.

درست است که هر چیزی که ما با آن رو به رو می شویم 
نمی تواند تغییر کند، با این حال هیچ چیز نمی تواند تغییر 

کند مگر اینکه با آن رو به رو شویم.

این کوزه چو من عاشق زاری بوده است
در بند سر زلف نگاری بوده ست

این دسته که بر گردن او می بینی
دستی ست که برگردن یاری بوده ست

همیشه آزاد هستی که ذهن خود 
را تغییر دهی و آینده ای متفاوت،

 یا گذشته ای متفاوت را انتخاب کنی.

خدایا روزی کن مرا در آن فضیلت شب قدر
 را وبگردان در آن کارهای مرا از سختی به آسانی 

وبپذیر عذرهایم وبریز از من گناه وبارگران
 را ای مهربان به بندگان شایسته خویش.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دعای روز بیست و هفتم رمضان

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیات روز  

و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید و هر گونه نیکی که برای خویش از پیش فرستید 
آن را نزد خدا باز خواهید یافت آری خدا به آنچه می  کنید بیناست. سوره البقره، آیه ۱۱0

حدیث روز  

هر کس که در روز بسیار گرم براي خدا روزه بگیرد و تشنه شود خداوند هزار فرشته را مي گمارد تا دست به چهره او بکشند و او را بشارت 
دهند تا هنگامي که افطار کند. امام صادق علیه السالم

سبک زندگی

با چنین روش هایی فقیر باقی می مانید!
عدم توانایی در مدیریت پولی و مالی معضل اساسی بسیاری از 
خانواده ها است. چرخه نادرست اقتصادی، هزینه زیاد و اتالف 
منابع، نتیجه ماه ها تالش افراد را به سادگی بر باد می دهد و 
آنها را در آستانه ورشکستگی و فقر قرار می دهد. بدهی هایی 
که در نتیجه چنین دشواری هایی ایجاد می شود، آرام آرام 
شرایط را سخت تر می کند و در نهایت خانواده با بحرانی 
تمام عیار مواجه می شود. به همین دلیل، متخصصان مالی در 
سراسر جهان پیوسته با ارائه توصیه های حساب شده به افراد 
سعی دارند مانع از فروپاشی زندگی آنها شوند. اگر می خواهید 
از فقیرشدن خود جلوگیری کنید، موارد زیر را به دقت مطالعه 
کنید. نمونه های مورد اشاره از جمله مهم ترین عوامل بی ثباتی 

مالی و کاهش کیفیت زندگی است.
1- گیرافتادن در تله بدهی 

افراد در برابر سختی های طوالنی اغلب دچار ناامیدی می شوند 
از دست دادن رویکرد مثبت و امید به آینده آنها را وارد چرخه ای 
بی پایان از بدهی ها می سازد. به این صورت که برای کنترل 
و بازپرداخت قرض های قبلی ناچار هستند وام های تازه ای 
دریافت کنند و برای برگرداندن این مبالغ جدید، بار دیگر دست 
به دامان افراد و موسسات مالی شوند. عقب افتادن پی در پی 
بازپرداخت ها آرام آرام بر حجم جرایم و سود اقساط می افزاید 
و در نهایت باعث تسلیم شدن فرد می شود. به عالوه، تصمیم 
گیری دقیق در چنین شرایطی دشوارتر است و عجله برای کنترل 

شرایط باعث پیچیده تر شدن وضع می شود.

برای پرهیز از چنین شرایطی، گام اول آن است که از هر نوع 
بدهی جدید پرهیز کنید. برای بازپرداخت مبالغ قبلی اقدام به 
فروش وسایل بالاستفاده نمایید و در درآمد خود بیفزایید. اما 
هرگز به میزان بدهی ها اضافه نکنید. به یاد داشته باشید که 
تا زمان خروج از دور باطل بدهی، مشکالت تمام نخواهندشد.

 2- احساس ناتوانی در برابر مشکالت 
فشار شدید و طوالنی مدت ذهن و روان شما را سته می 
کند. در این حالت، به مانند ورزشکاری که قوای بدنی خود 
را از دست داده، دچار نوعی حالت بی تصمیمی می شوید. 
انرژی روانی کافی برای کنترل وضعیت ندارید و نمی توانید 
با تصمیمات دقیق در برابر مشکالت ایستادگی کنید. در این 
شرایط بهتر است تحلیل دقیق وضعیت مالی را به آرامی آغاز 
کنید. از مشاوران کمک بگیرید و سعی کنید بار دیگر فرمان 
زندگی را در اختیار خود بگیرید. به یاد داشته باشید که یاس و 
ناامیدی چیزی را حل نمی کند و اگر از تالش کردن دست 

بکشید، اوضاع بدتر و بدتر خواهدشد.
3- دانش اندک مالی 

مدیریت امور پولی و مالی، آن هم در جهان پیچیده فعلی، 
تخصصی تمام عیار است. از این رو، برآورده ساختن نیازهای 
مالی آموزش دائمی را طلب می کند. هیچ فرد موفقی را نمی 
توان یافت که بدون آگاهی دقیق از چند و چون مدیریت مالی 
و با کمک گرفتن از تخصص دیگران مسیر موفقیت را پیموده 
باشد. به همین دلیل، اگر خواستار دوری از فقر و ورشکستگی 

هستید، بهتر است هرچه سریع تر بر دانش مالی خود بیفزایید و 
با آگاهی بهتر وارد عمل شوید.

4- بی توجهی به ضرورت های فردی 
از دید بسیاری از متخصصان نخستین دلیل فقیر ماندن افراد، 
بی توجهی به نیازها و اولویت های مستقیم خودشان است. 
به طور مثال، پس از دریافت حقوق ماهانه یا سود سرمایه 
گذاران، باید در اولین گام حساب پس اندازتان را تقویت کنید 
و یا برای بیمه بازنشستگی و سالمت برنامه ریزی نمایید. 
اگر انجام این امور را به تامین سایر نیازها وابسته نمایید، 
در اغلب موارد چیزی برای پوشش دادن نیاز به پس انداز و 
بیمه باقی نخواهدماند. این امر به معنای آن است که احتماال 
مدتی بیشتر در برابر خطرات مالی قرار خواهید گرفت. درواقع، 
برنامه ریزی مالی باید فراتر از نیازهای روزمره و قابل چشم 
پوشی، دامنه وسیع تری را در بر گیرد و شرایط با ثبات آینده 
نیز در آن لحاظ شود. غفلت از این نکته بسیار مهم، نه تنها 
شما را فقیر نگاه خواهدداشت، بلکه زندگی عزیزانتان را هم 
تحت تاثیر قرار می دهد. بدون پشتوانه مناسب مالی، آینده 
فرزندان شما به مخاطره خواهدافتاد و فقر همچون میراثی 

نامطلوب زندگی آنها را نیز متاثر خواهد ساخت.
5- نبود صندوق پس انداز اضطراری 

شاید مهم ترین نمونه از میان برنامه های آینده نگرانه ایجاد 
این  دلیل  است.  ضروری  موارد  برای  اندازی  پس  حساب 
اهمیت آن است که اطالعات شما در خصوص آینده بسیار 

اندک است. نمی توانید به دقت از سرمایه گذاری های خود 
مطمئن باشید، میزان بدهی های آتی نامشخص است. آسیب 
های سالمتی در کمین شما است و هرلحظه ممکن است به 
مقدار قابل توجهی پول نیاز پیدا کنید. به همین جهت، بهتر 
است در اولین فرصت اقدام به ایجاد صندوق پس اندازی برای 
موارد اضطراری نمایید تا در صورت نیاز، از این صندوق استفاده 
 نموده و مانع از آسیب رساندن به حساب های سرمایه و سایر
دارایی های خود شوید.البته این اقدام نیازمند درک دقیق از 
اولویت پس انداز نسبت به سایر هزینه ها است. همان طور که 
اشاره شد، مبالغ پس انداز باید پیش از هر اقدام دیگری کنار 
گذاشته شوند و  آن گاه باقیمانده پول صرف امور روزمره گردد.

6- عدم اصالح رویه های مالی
همیشه راه بهتر و ارزان تری برای انجام امور تامین نیازها 
وجود دارد. فقط باید زمانی را به یافتن آن اختصاص دهید. 
این ویژگی هزینه های متفاوتی چون خرید مایحتاج غذایی، 
لباس، تحصیل و حتی خودرو و خانه مسکونی را در بر می 
گیرد. به عالوه روش های مدیریتی و پس انداز نیز همیشه به 
نحو بهتر قابل انجام هستند. برای دستیابی به چنین اصالحاتی 
باید زمان خاصی را به بازبینی زندگی مالی خود اختصاص دهید 
و با استفاده از خالقیت و تفکر انتقادی، نقاط ضعف را برطرف 
سازید. ممکن است الزم باشد فروشگاه مورد مراجعه خود را 
تغییر دهید. بانک مناسب تری پیدا کنید و یا زمینه سرمایه 

گذاری متفاوتی را انتخاب نمایید.
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مهمترین گام ها برای پیشگیری از خودکشی

اگر نشانه های خودکشی  را در یکی از اطرافیانتان دیدید 
یا می خواهید با کسی که قصد خودکشی کردن را دارد، 

حرف بزنید، به این نکته ها توجه کنید:
نه چهره یک نصیحت کننده را به خودبگیرید و نه نگاه 
عاقل اندر سفیه یک ناجی را به او داشته باشید. شما در 
این موقعیت برای او فقط یک همراه محسوب می شوید، 
همین! اگر شما نشانه های گفته شده را در فردی می 
بینید، چاره ای جز حرف زدن با او برایتان باقی نمی ماند.

کردن  نصیحت  دنبال  به  اینکه  جای  به  کنید:  گوش 
باشید، حرف هایش را بشنوید و بگذارید غم ها، ترس ها 
و نگرانی هایش را هرچقدر که می خواهد، بیرون بریزد.

همدلی کنید: بدون آنکه بخواهید، او را قضاوت کنید و 
حرف هایش را بی معنی و پوچ بخوانید، با او همدلی 
کنید. می توانید با گفتن این جمالت حس بهتری را در 
او ایجاد کنید: » تو در این روزهای سخت تنها نیستی. 

من اینجا کنارت هستم.«
 امید بدهید: ناامیدی از بهبود شرایط احتمال خودکشی 
را چندبرابر می کند. شما در میانه گفت و گو می توانید با 
چنین جمالتی به فرد مقابلتان امید تزریق کنید: »شاید 
حاال که در این روزهای سخت هستی باور نکنی، اما ما 
واقعا می توانیم این شرایط را تغییر دهیم! کمی صبوری 

کن تا با هم به چنین روزی برسیم.«
کمک بگیرید: همیشه به تنهایی نمی توانید این کار 
تصمیمی  از  را  فردی  چنین  و  دهید  انجام  را  سخت 
که گرفته، منصرف کنید. اگر احساس کردید ناامیدی 
او خانه کرده،  در وجود  داشتید  انتظار  آنچه  از  بیشتر 
حتما از یک روان پزشک کمک بگیرید و همراه با او به 

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

را تجربه کنید.   09158668002

آگهی بکارگیری نیروی شرکتی
شرکت سالمت فجر در نظر دارد: به منظور تامین نیروی انسانی مرکز خدمات 

تخصصی دندانپزشکی )حضرت ابوالفضل )ع(( طبق جدول ذیل اقدام به 

جذب تعداد 6 نفر نیروی شرکتی )مرد- زن( با حداکثر سن 30 سال نماید.

سابقه کارمدرک تحصیلیشغلردیف

دستیار 1
دندانپزشک

تسلط به دستیاری دندانپزشکیحداقل دیپلم
 و آشنایی با کامپیوتر

متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام از تاریخ 

97/3/22 لغایت 97/3/27 به آدرس: نبش مدرس 66

 مجتمع صدف - واحد 2- طبقه زیرین مراجعه

 یا با شماره 32464096 تماس حاصل نمایند.

شرکت سالمت فجر

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 

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

09156633230- برگی

به چند نفر نیرو جهت کار 
در سالن زیبایی آفرینا نیازمندیم.

05632450229 -09397690128

به یک نفر بازاریاب با سابقه 
کار جهت کار در شرکت پخش 

نیازمندیم.
ثابت + پورسانت: 8/000/000 ریال

32421352-09151603978

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

خرید نقدی ضایعات 
خرید ضایعات کاغذی 570 تومان

09357635016
09150020709

روبروی بلوار صیاد شیرازی
 بین امام رضا  )ع( 10 و 12

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

مدرک تحصیلی اینجانب علی اکبر 
شاهسواری فرزند غالمرضا رشته 
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی 

دانشگاه آزاد اسالمی با کد ملی 
5239765812 مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-۳۲4۲۲44۹
شماره تماس: 0۹15۳61۷611  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، سیمان، 

شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

 -09155626690 
05632228718

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

سالن عروس سی تل ارائه می دهد:
تخفیـف پکیـج استثنـایی
 گریـم و شنیـون عروس
با خدمات رایگان: رنگ مو، 

دو جلسه پاکسازی پوست، اصالح صورت 
و ابرو، رنگ ابرو، کاشت مژه و کاشت ناخن 

)به همراه تخفیف ویژه آتلیه و مزون(
توجه داشته باشید رزرو این پکیج فقط 

تا آخر خرداد ماه می باشد و زمان استفاده 
از این پکیج در هر تاریخی از سال 97 

امکان پذیر می باشد.

32354549 - 09037847024 
هنگام مراجعه زنگ درب را بزنیدآدرس: بین مدرس 11 و 13 

فریزر صندوقی دست دوم 
خریداریم.

09395625280

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

09158254172
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شیرینی هایی که کام تان را 
تلخ می کند

شده  تجزیه  بدن  در  سرعت  به  قندی  مواد 
می برد.  باال  سرعت  به  را  انسولین  میزان  و 
ثانیه طول  تا 30  اوج قندی 15  یا  این پیک 
می کشد و بعد از آن به شدت افت می کند و 
بدن خسته و ضعیف خواهد شد. این کاهش 

در میزان قند، با سیگنال دادن به غده های فوق 
و  کورتیزول  هورمون  آزادسازی  موجب  کلیه 
آدرنالین برای افزایش سطح قند خون می شود. 
برای  کلیه(  )فوق  آدرنال  غده  مداوم  تحریک 
آزادسازی کورتیزول و آدرنالین، غده فوق کلیه 
را تضعیف می کند و بعد از مدتی هورمون های 
کافی  مقدار  به  غده ها  توسط  شده   تولید 
غیرفعال می شوند.  آدرنال ها  و  نمی شود  تولید 

عالئم خونریزی داخلی

آسیب های  نتیجه  داخلی  خونریزی  معموال 
پزشکی  درمان  به  نیاز  که  است  مشخصی 
به  معطوف  صرفا  حال  این  با  اما  دارد  فوری 
را  آن  راحتی  به  که شما  نیست  جراحت هایی 
جراحتی  از  پس  می تواند  بلکه  شوید،  متوجه 
معمولی حاصل شود که به آن توجهی نشده 

حاصل  داخلی  خونریزی  انواع  از  برخی  است. 
اگر  اما  می شوند  رفع  خود  به  خود  جراحت  از 
باشد،  شدید  یا  و  باشد  داشته  ادامه  خونریزی 
برای بهبود آن جراحی الزم است. دالیل ایجاد 
خونریزی  جراحت  از  حاصل  داخلی  خونریزی 
داخلی می تواند نتیجه یک آسیب فیزیکی جدی 
باشد. دو نوع اصلی جراحت وجود دارد و هر کدام 
از آنها می تواند باعث ایجاد خونریزی داخلی شود.

ترش کردن را با این روش های ساده 
درمان کنید

برای درمان »ترش کردن معده« می توانید به 
دستورالعمل زیر عمل کنید: غذاهایی که خمیری 
هستند مانند ماکارونی، الزانیا، نودل، آش رشته، 
همراه  کنید.  حذف  غذایی تان  رژیم  از  را  پیتزا 
میل  اصاًل  دوغ  مانند  نوشیدنی  و  »آب«  غذا، 

چند  جز  به  دارد  امکان  که  جایی  تا  و  نکنید 
عدد زیتون و مقداری برگ ریحان چیز دیگری 
همراه غذا میل نکنید. از خوردن ماست، ترشی 
و ساالد شیرازی نیز با غذا خودداری کنید. پس 
از میوه مربای »به« که شیرابه  از غذا تکه ای 
مدت  به  بار  دو  روزی  بجوید.  گرفته اید،  را  آن 
 5 قطر  به  دایره ای  سینه،  جناغ  زیر  هفته،  دو 
دهید. ماساژ  به مالیمت  روغن  با  را  سانتیمتر 

از خواص »دانه سویا« برای پوست، 
مو و ناخن چه می دانید؟

  
دانه سویا سرشار از پروتئین، فیبر، مواد معدنی 
و انواع ویتامین هاست. به خاطر همین ارزش 
پوست  سالمت  برای  سویا  دانه  باال  غذایی 
از  با باال رفتن سن و  و مو بسیار مفید است. 
دست دادن هورمون استروژن، پوست خاصیت 

مصرف  دهد.  می  دست  از  را  خود  کش سانی 
را  پوست  به  استروژن  تزریق  سویا حکم  دانه 
ایجاد  غذایی،  رژیم  در  سویا  از  استفاده  دارد. 
پوست  در  عمیق  خطوط  و  چروک  و  چین 
پوره  دهد.  و کاهش می  انداخته  تعویق  به  را 
نرم  تواند حتی جایگزین کرم های  سویا می 
این ماده به کم  کننده پوست شود. همچنین 
کردن چربی پوست های چرب کمک می کند.

این روغن را جایگزین 
آنتی بیوتیک  کنید

مقابله  برای  می توان  را  چای  درخت  روغن 
کرد.  بیوتیک ها  آنتی  جایگزین  عفونت ها  با 
محققان از خواص آنتی باکتریال روغن درخت 
چای استفاده کرده تا پوشش زیست فعالی تولید 
کنند که باکتری ها را از تجهیزات پزشکی دور 

بردن  بین  از  به  می تواند  یافته   این  می کند. 
کند.  کمک  سال  در  عفونت  مورد  میلیون ها 
بیشتر  بیوتیک ها  آنتی  میزان مصرف  چه  هر 
شود تاثیرگذاری آنها کمتر می شود و در نتیجه 
آنتی  خواص  با  داروهایی  برابر  در  باکتری ها 
این  از  زیادی  تعداد  می شوند.  مقاوم  باکتریال 
می شوند  پیدا  الیه هایی  زیست  در  باکتری ها 
می گیرند.  شکل  پزشکی  تجهیزات  در  که 

یادداشت

یادداشت

2 کشته و یک زخمی در محور نهبندان- بیرجند

 - زاهدان  اتوبوس  برخورد  اثر  بر  گفت:  استان  راه  پلیس  رئیس 
بود،  نهبندان  عازم  از سربیشه  که  تویوتا  وانت  دستگاه  با یک  گرگان 
در کیلومتر محور 33 نهبندان - بیرجند راننده و سرنشین وانت در دم 
بیمارستان  به  اتوبوس مصدوم و  از سرنشینان  نفر  باختند و یک  جان 
این  علت  رضایی  سرهنگ  شد.  منتقل  نهبندان  دست  آتش   شهید 
حادثه را بی احتیاطی راننده به دلیل انحراف به چپ اتوبوس عنوان کرد.

کشف 230 راس دام قاچاق در شهرستان طبس

گفت:  طبس  شهرستان  انتظامي  فرمانده  علیپور  محمود  سرهنگ 
به یک  عبوری  محورهای  کنترل  هنگام  انتظامی شهرستان  مأموران 
را  خودروها  و  شدند  مشکوک  احشام  حامل  کامیون  و  تریلي  دستگاه 
از این  افزود: مأموران در بازرسي  به الین بازرسي هدایت کردند. وي 
بود، کشف  از دامپزشکي  فاقد مجوز  دو خودرو230 رأس گوسفند که 
خودرو  دستگاه  رابطه 2  این  در  کرد:  تصریح  علیپور  سرهنگ  کردند. 
توقیف و 2 متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. با 
توجه به اینکه بسیاري از بیماري هاي خطرناک قابل سرایت به انسان 
 و در واقع مشترک بین دام و انسان است، جابه جایي این گونه احشام 
بدون مجوز بهداشتي مي تواند سالمت شهروندان را به مخاطره بیندازد.

ادامه رقابت های فوتسال جام رمضان بانوان بیرجند

خواجوی مسئول برگزاری رقابت های فوتسال جام رمضان شهرستان 
بیرجند گفت: سوت رقابت های فوتسال بانوان جام رمضان شهرستان 
بیرجند با انجام 2 بازی در سالن ورزشی شهیدین قاسمی به صدا در 
خود  حریفان  مقابل  فدویان  ورزشی  کاالی  و  عفاف  تیم  دو  که  آمد 
خیرین  مجمع  های  تیم  ها  رقابت  این  ادامه  در  شدند.  میدان  پیروز 
عقاب  و  فدویان  ورزشی  کاالی  با  جنوبی  خراسان  یار   ورزش 
با موبایل پاژ الف در سالن قاسمی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

کسب عنوان داوری بین المللی ووشو 
توسط داور بیرجندی

سیده الهام حسینی - قلی زاده، دبیر هیأت ووشو استان گفت: وحید 
خرمشاد داور بیرجندی ووشو با قبولی در آزمون بین المللی ووشو که زیر 
نظر فدراسیون جهانی در ایتالیا برگزار شد موفق به دریافت درجه بین 
المللی داوری ووشو در رشته ساندا شد. در این دوره داوران کشورمان در 
رده آقایان و بانوان در این آزمون شرکت کردند که 6 نفر درجات خود را 
ارتقا دادند و 8 نفر نیز موفق به دریافت درجه بین المللی شدند. این دوره 
از 10 تا 17 خرداد در بخش ساندا به میزبانی کشور ایتالیا برگزار شد. 

خرمشاد تنها داور بین المللی آقا در رشته ووشو در شرق کشور است.

حوادث استان

ورزش استان

تیم والیبال بیرجند قهرمان المپیاد ورزشی آموزشگاه های خراسان سال1370به میزبانی بیرجند. ایستاده از راست: آقایان مرحوم حسین جباری )مربی( 
مهدی زجاجی. علی میرزایی. علیرضا شمس آبادی. علی فایده. سیدکاظم زجاجی. حسین زاده. محمدتلواری )ریاست وقت اداره تربیت بدنی بیرجند( 

نشسته از راست: آقایان رضابذرکاران. محمدرضاقلی پور. مهدی موال. مهدی ذقنی.

 داده نما

خنکی  احساس  از  بیشتری  مزایای  هندوانه  خوردن  خوشبختانه 
و تازگی در طول تابستان دارد. هندوانه منبع مناسب بسیاری از 
مواد مغذی است، کالری کمی دارد و سرشار از آب است. در واقع 
آنتی اکسیدان موجود در آن که لیکوپن نام دارد از گوجه فرنگی 
نیز بیشتر است. هندوانه زیرگروه خانواده کدوئیان است که شامل 
از  نیز  مسما  کدو  و  تنبل  کدو  شود.  می  طالبی  و  خیار  عسلک، 
اعضای این خانواده به حساب می آیند. در اصل باید گوشتی قرمز 

بدون  که  داریم  نیز  انواعی  اما  باشد  داشته  مشکی  هایی  دانه  و 
دانه هستند و رنگشان زرد یا نارنجی است. خالصه ای از مزایای 
کم  آن  کالری  دارد.  پایینی  گلیسمی  بار  سالمت:  برای  هندوانه 
از آن را آب تشکیل داده. در بین سبزیجات  است. مقدار زیادی 
و میوه ها بیشترین مقدار لیکوپن را دارد. منبع مواد معدنی مانند 
پایینی  گلیسمی  شاخص  است.  منیزیم  و  آهن  کلسیم،  پتاسیم، 
دارد و دلیلش نیز مقدار آب فراوان موجود در این میوه است. یک 

فنجان هندوانه حاوی کمتر از 50 کالری، 0 گرم چربی، 11 گرم 
کربوهیدرات، 9 گرم قند، حدود 1 گرم فیبر و یک گرم پروتئین 
توانید  می  دارد،  پایینی  بسیار  کالری  هندوانه  که  آنجا  از  است. 
وعده  یک  کنید  بدن  جذب  را  باالیی  کالری  مقدار  اینکه  بدون 
فنجان  دو  کنید. هر چند  میل  راحتی  به  را  آن  از   ) لیوان  ) یک 
هندوانه نیز همچنان کمتر از 100 کالری دارد و خوردن آن می 
است. از آب  کنید چون سرشار  احساس سیری  باعث شود  تواند 

همه خوبی ها »هندوانه« 

امالک و 
مستغالت

فروش باغ در روستای تقاب 
در بهترین موقعیت مکانی

 با بهترین قیمت  
تلفن تماس

 ۰۹۱۵۷۱۵۱۹۸۰ 

فروش منزل شخصی ساز 
سه طبقه، جمهوری، سند 
ششدانگ، زمین ۱۴۵ متر

سه واحد مجزا، فول 
۰۹۱۵۷۲۳۴۷۰۶

فروش یک هکتارزمین باغی با ۴ 
ساعت آب چاه عمیق  و۱۰۰ نهال 
عناب ۳ ساله در روستای سیوجان 
فی ۱۴۰م با سند و تمام مجوزات 

۰۹۰۲۷۱۵۲۰۳۰
 

فروش منزل ویالیی در شمال 
شهر، رجایی۱۶، سردو نبش 
۱۲۰متر، قیمت۱۰۰م تومان

تلفن تماس
۰۹۱۵۹۶۳۹۸۰۵

فروش زمین تجاری در نهبندان 
میدان مادر
تلفن تماس

۰۹۰۳۵۲۶۷۷۴۶ 

پیش فروش آپارتمان
 منطقه خوب و کم واحد

 ۱۰۰ متری
۰۹۱۵۳۶۲۰۶۲۰

فروش ملک حاشیه
 با موقعیت عالی و باال شهر 

برای قیمت 
تماس بگیرید

۰۹۱۵۳۶۲۰۶۲۰

فروش مغازه در بازار سرپوش 
یا معاوضه با آپارتمان در مشهد 

شماره تماس
۰۹۳۳۰۷۵۱۶۹۶ 

سوله فروشی در شهرک صنعتی 
بیرجند، با ۴۰۰۰متر مربع زمین 
و حدود ۱۷۰۰ متر مربع زیر بنا، 

ارتفاع ۸ متر، سند ششدانگ 
 تلفن تماس: ۰۹۱۵۱۶۰۳۷۴۰

زمین تجاری۶۶ متر، دو نبش
 با موقعیت عالی، بهجت۲۶ 

فی۱۲۰م
تلفن تماس:

۰۹۱۵۱۶۰۶۹۱۴

۲۰۴مترزمین مسکونی در 
مهرشهربا پروانه وامتیازات 

به فروش می رسد
تلفن تماس:

۰۹۱۵۷۲۳۰۸۴۵

یک باب منزل در حاجی آباد
۱۱۱مترزمین،  ۹۵زیربنا

سردو نبش
تلفن تماس:

۰۹۱۵۹۶۱۲۹۰۲

۲۰۴مترزمین مسکونی 
مهرشهرواگذاری بنیادبا پروانه 

وامتیازات فروشی
تلفن تماس:

۰۹۱۵۷۲۳۰۸۴۵

یک قطعه زمین به مساحت 
۱۰۰مترواقع دردستگرد 

دهنه۷جنوبی 
تلفن تماس:

۰۹۱۵۶۶۵۳۷۰۱

فروش طبقه تجاری اداری، حاشیه 
بلوار مدرس، هفتاد و هشت متر، 
دارای سند تک برگ فی: ۲۸۰ م

۰۹۹۰۲۲۴۲۴۹۲

 فروش ومعاوضه منزل ویالیی 
مهرشهر، دوطبقه مستقل و مجزا 

دونبش، شیک و تازه ساز 
تلفن تماس:

۰۹۱۵۳۶۲۰۹۲۱

از واحدهای مجتمع طلوع عدالت.
نرجس۴ خریداریم

پیامک بدهید
۰۹۰۱۹۲۰۱۹۴۴

فروش زمین در شهرک بعثت 
)علی آبادلوله(با موقعیت استثنایی 
از دو سمت حاشیه خیابان، بدون 

داشتن مشابه خود در محل 
۰۹۰۳۵۲۶۷۷۴۶

۲ اتاق تجاری۱۲متری حاشیه 
میدان خوسف )طالقانی(

۲۵۰تومان اجاره
تلفن تماس:

۰۹۳۷۴۰۹۲۹۰۸

جویای کار

 

به زوج میانسال برای نگهداری 
خانم سالمند با تامین مسکن 

نیازمندیم .
تلفن تماس:

۰۹۱۵۳۶۲۰۳۷۵
 

به یک نیروی با سابقه در زمینه  
 ساندویچی و پیتزا نیازمندیم 

آدرس محالتی
۰۹۱۲۹۱۵۰۳۵۵  

به یک راننده با ماشین جهت 
شیفت شب آژانس

 نیازمندیم.
تلفن تماس:

۰۹۱۵۹۶۵۸۸۶۰

به یک نیروی ساندویچ زن 
برای فست فود نیازمندیم

تلفن تماس:
۰۹۱۲۹۱۵۰۳۵۵

یک نیروی ماهر به کارواش شیفت  
عصرازساعت۳تا۱۱شب نیازمندیم 

روزی۱۲الی۱۳هزارتومان.
۰۹۱۵۵۶۱۵۷۸۶

جویای کار: 
جوانی هستم ۳۰ ساله، 

با خودرو جک شاسی آماده 
همکاری با ادارات دولتی هستم. 

۰۹۱۵۶۵۵۲۷۰۳

جویای کار  
راننده پایه یک
تلفن تماس:

۰۹۱۵۸۶۵۹۱۳۰

جویای کار:
۴۰ساله،  متأهل

 ترجیحا سرایداری
۰۹۱۵۷۰۵۳۸۵۸

به تعدادی راننده با ماشین جهت 
کار در تاکسی تلفنی به صورت 

تمام وقت و نیمه وقت نیازمندیم. 
تلفن تماس:

۰۹۳۸۵۶۱۵۲۴۴

به یک نیروی با سابقه در زمینه  
ساندویچی و پیتزا برای مدیریت 

 آشپزخانه نیازمندیم 
تلفن تماس:

۰۹۱۲۹۱۵۰۳۵۵  

خودرو

آردی مدل۸۴ سبزیشمی.بدون 
رنگ ، بیمه تا بهمن ماه و از اول 

تخفیف.موتور گیربکس
کولرسالم

۰۹۰۱۷۰۲۱۴۴۶

فروش پژو ۴۰۵ مدل۹۳، جی ال 
ایکس، رنگ نوکمدادی، خانگی 

بسیار تمیز، بیمه ۹۷.۵، تک برگ 
سند فی۲۴ م

۰۹۱۵۹۶۵۸۴۳۳

رنو ساندرو استپ وی سفید 
 اتومات صفر

قیمت مقطوع ۸۰
تلفن تماس:

۰۹۳۵۹۷۸۸۱۴۶

فروش سمند مدل ۸۶ مزایده 
نیروی انتظامی سند به نام، فی ۱۲ 
و۵۰۰،  باطری نو، الستیک خوب 

رنگ سفید
۰۹۱۵۳۶۱۸۷۰۲

متفرقه

  

فروش کارواش
با موقعیت مکانی عالی

کلیه وسایل نو 
۰۹۱۵۸۶۳۳۲۴۵

یخچال آمریکایی،۳۲۰ هزارتومان، 
یخچال فریزر ۲ درب۵۵۰ تومان،

۲عدد درب خانه نو 
۱۰۰ تومان

۰۹۱۵۱۶۳۵۲۰۲

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

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

 www. iranwash. ir

تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران



7
سه شنبه * 22 خرداد 1397* شماره 4088 

7
 مسئوالن با مشارکت مردم برنامه ای 
جامع برای استفاده بهینه از
 منابع آب ارائه دهند

استاندار گفت: دستگاه های اجرایی باید برنامه ای جامع 
و کاربردی با مشارکت خود مردم در زمینه استفاده 
هر چه بهینه تر از منابع آبی ارائه دهند. به گزارش 
تسنیم، مروج الشریعه در شورای حفاظت از منابع آب و 

کارگروه سازگاری با کم آبی کرد: تامین آب به عنوان 
مهمترین اولویت استان باید مورد توجه برنامه ریزان 
قرار گیرد.وی گفت: باید برنامه ای جامع و عمیق مبتنی 
بر نظریات علمی و دانشگاهی در راستای برنامه های 
بلندمدت استان در حوزه منابع آبی به کارگروه ملی 
ارائه شود.مقام عالی دولت در استان، با بیان اینکه 
تصمیمات استانی نباید متناقض با سیاست های کلی 
مصوب در کارگروه ملی باشد، ادامه داد: باید برنامه ای 
مشخص در استان بر اساس واقعیات روز، منابع مالی 
مورد نیاز و توان اجرایی استان تدوین و ارائه شود. 
مروج الشریعه خاطرنشان کرد: کاهش مداوم بارش و 
نیز افزایش مداوم دما دو موضوعی است که کمتر 
این موضوع می تواند در  مورد توجه قرار گرفته و 
دراز مدت استان را با مشکل و چالش روبه رو کند.
استاندار یادآورشد: در کنار برنامه های کمی که به 
برنامه و سیاست های کیفی  ارسال می شود  مرکز 
برای صرفه جویی ها بر اساس راهبردهای علمی - 
دانشگاهی و واقعیت های جامعه آب به طور جد مورد 
توجه قرار گیرد در غیر این صورت نخواهیم توانست 

به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.

مسأله تعلیم، تربیت و تزکیه
 بر زمین مانده است

نماینده ولی فقیه با بیان اینکه مسأله تعلیم، تربیت و 
تزکیه بر زمین مانده است، گفت: راه حل انواع و اقسام 
مشکالت بین المللی، منطقه ای، اقتصادی، سیاسی, 

اجتماعی و غیره در صالح بودن انسان نهفته است. به 
گزارش فارس، حجت االسالم عبادی شامگاه یکشنبه 
در جمع سرمربیان حلقه های صالحین خراسان جنوبی، 
اظهار کرد: مسأله تعلیم، تربیت و تزکیه از اهداف 
انبیای الهی و مسأله اصلی جهان انسان است که 
متأسفانه بر زمین مانده است. عبادی با بیان اینکه 
تسامح و سهل انگاری در امور سبب مبهم بودن و 
مشخص نشدن نتیجه امور می شود، اضافه کرد: زمانی 
که کار دقیق و براساس فرمول و کارشناسی شده باشد 
نتیجه آن قطعی است. وی کار حلقه های صالحین 
انبیا )ع( دانست و توضیح داد: زمان  بسیج را کار 
کنونی بهترین و بدترین زمان است؛ بهترین زمان از 
این نظر که می شود با انسان های بی شماری ارتباط 
گرفت، بدترین زمان از این نظر که همه امکانات 
دست افراد فاسد است. نماینده ولی فقیه در استان 
زمان کنونی را جبهه مبارزه حق و باطل دانست و 
مطرح کرد: اگر حق کارشناسی شده در مقابل باطل 
قرار گیرد باطل را نابود می کند و این کار به دستان 

حلقه  های صالحین صورت می گیرد.

بزرگترین کشتارگاه صنعتی شرق کشور 
در خوسف احداث می شود

تسنیم- فرماندار خوسف از احداث کارخانه چرم و 
کرک در شهرستان خوسف خبر داد و گفت: تاکنون 
مجوز برای احداث بزرگترین کشتارگاه صنعتی شرق 
کشور در خوسف اخذ و به بانک معرفی شده است.

وی بیان کرد: 5 دستگاه پنل خورشیدی برای 5 محله 
عشایری تهیه شده که  15 خانوار  از آن بهره مند 
می شوند و همچنین 13 دستگاه تانکر برای حمل آب 
به مناطق عشایری خوسف در نظر گرفته شده است. 
شفیعی در جلسه امور عشایری شهرستان خوسف 
اظهار کرد: عشایر به نوعی گمنام بوده و کمتر دیده 
و صدایشان شنیده می شوند که البته دولت سعی کرده 
اقدامات الزم را برای این قشر انجام دهد. وی بیان 
کرد: باید اقدامات بازدارنده در راستای کاهش مهاجرت 
عشایر به کالن شهرها وجود داشته باشد. فرماندار 
کشتارگاه  بزرگترین  کرد:  اظهار  همچنین  خوسف 
صنعتی شرق کشور در خوسف مجوز گرفته و برای 
تسهیالت به بانک معرفی شده است. وی با بیان 
اینکه عشایر  این شهرستان بیش از 4.9 دهم درصد 
عشایر استان را به خود اختصاص می دهند، افزود: 
کارخانه چرم کرک سازی در خوسف مجوز گرفته و 
به بانک معرفی شده است اما انتظار داریم هم بانک 
و هم سرمایه گذار جدی تر باشد چرا که کرک خوسف 
بی نظیر است و کشورهای اروپایی به دنبال آن هستند.

ـ بیرجند  شرایط بسیار  محور قاین 
سختی دارد؛  گره کار به دست 

 نوبخت باز می شود

تسنیم-نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به عدم اختصاص اعتبار در جاده قاین 
ـ بیرجند گفت: محور قاینـ  بیرجند در شرایط بسیار 
سختی است و گره کار به دست  نوبخت باز می شود.

فالحتی تصریح کرد: ایشان اگر امروز تصمیم بگیرند 
که از طریق اوراق مبالغ مورد نیاز را به وزارت راه بدهند 
تا بدهی پیمانکاران داده شود مطمئنا تحرک بسیار 
خوبی در پروژه انجام می شود. نماینده مردم قاین و 
زیرکوه با بیان اینکه به همین دلیل راه قاین- بیرجند 
این  در  شد:  یادآور  است،  بسیار سختی  شرایط  در 
راستا تاکنون مجمع نمایندگان ، استاندار و وزارت راه 
پیگیری های بسیاری را در این زمینه انجام داده اند.

اتمام موزه استکبارستیزی طبس 
نیازمند 7 میلیارد اعتبار است

دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  مدیرکل 
استکبارستیزی  موزه  پروژه  اتمام  گفت:  مقدس 
طبس نیازمند هفت میلیارد تومان اعتبار است. فخر 
در گفت وگو با مهر اظهار کرد: برای این پروژه در 
سال های گذشته ردیف ملی تعریف و اعتباراتی در 
نظر گرفته شد که با همان مقدار اعتبار توسط بنیاد 
حفظ آثار و مسئوالن و همکاران طبس اقداماتی در 
منطقه انجام گرفت. وی افزود: بخشی از مسجد و 
فضای باز موزه که باقیمانده ادوات نظامی آمریکا در 
آنجا وجود دارد و تعدادی از سرویس های بهداشتی 
نتیجه  به  پروژه  این  ولی  است  استفاده  حال  در 
این  اتمام  اینکه  بیان  با  نهایی نرسیده است. فخر 
پروژه نیازمند هفت میلیارد تومان اعتبار است، گفت: 
برنامه های این پروژه به واسطه کمبود اعتبار متوقف 
مقداری  دیدن همان  آسیب  احتمال  و  است  مانده 
اقلیم منطقه وجود دارد. به  واسطه  که ساخته شده 

تعویض 473 کنتور آب معیوب در استان

473 کنتور آب معیوب در خراسان جنوبی تعویض 
شد. به گزارش صدا و سیما، مدیر عامل شرکت آب 
و فاضالب شهری با بیان اینکه هم اکنون 60 هزار 
کنتور معیوب با قدمت باال در استان وجود دارد، گفت: 
در دو ماه گذشته 473 کنتور معیوب در شهرهای استان 
تعویض شد.تعویض هر کنتور خراب 140 هزار تومان 
 هزینه دارد که شرکت آب و فاضالب آن را متقبل 
می شود و هیچ هزینه ای از مشترک گرفته نمی شود 
مگر اینکه مشترک، خود به کنتور آسیب وارد کند.

تعداد  بیشترین  دارای  طبس  و  بیرجند  شهرهای 
کنتورهای خراب هستند که در حال مناسب سازی 
هستند. به گفته هاشمی با توجه محدودیت منابع 
مالی، تعویض کنتورهای معیوب در استان به کندی 
پیش می رود. این شرکت برای تعویض 5 هزار کنتور 
معیوب آب در سال جاری برنامه ریزی کرده است.

مرمت طبقه همکف مجموعه جهانی
 باغ اکبریه بیرجند آغاز شد

ایسنا-معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری گفت: عملیات عمرانی و 
مرمتی طبقه همکف مجموعه جهانی باغ و عمارت 
اکبریه بیرجند آغاز شد. شریعتی منش،روز گذشته اظهار 
کرد: به علت عملیات عمرانی در باغ اکبریه، مجموعه 
موزه مردم شناسی مستقر در طبقه همکف عمارت 

اکبریه به مدت سه ماه تعطیل است.

صدور 1700 تن تخم مرغ
 از خراسان جنوبي

صدا وسیما-هزار و 751 تن تخم مرغ از آغاز امسال 
تاکنون از خراسان جنوبی به استان های همجوار ارسال 
شد. مدیرکل دامپزشکی گفت: از آغاز امسال تاکنون 
نظارت بر تولید 5 هزار تن تخم مرغ در استان انجام 
شد. اصغرزاده افزود: همچنین در دو ماه گذشته یک 
میلیون قطعه جوجه یک روزه ، 256 نفر شتر ، 6 هزار 
و 800 رأس دام زنده شامل گوسفند ، گاو و گوساله 
و هزار و 205 تن گوشت مرغ به استان های همجوار 
استان ها  به  اقالم  بیشترین  گفت:  ارسال شد. وی 
سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی بوده است.

افزایش نسبی دمای هوا در استان

غالمی- دمای هوا تا روز چهارشنبه به طور نسبی 2 تا 3 درجه سانتیگراد افزایش می یابد. کارشناس هواشناسی استان گفت: همچنین 
وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در این مدت قابل پیش بینی است. زارعی افزود: وزش تند باد و گرد و خاک باعث کاهش دید 
افقی و کیفیت هوا در برخی مناطق همچون نوار شرقی و منطقه طبس می شود که از روز چهارشنبه وزش باد شدید تر خواهد بود.

محله   70 گفت:  خوسف  عشایری  اداره  *رئیس 
عشایری این شهرستان با تانکر آبرسانی می شود. 

*خانه صنایع دستی هنرمندان و صنعتگران به مناسبت 
هفته صنایع دستی، در قاین به بهره برداری رسید.

*مسئول مرکز جهاد جهاد کشاورزی آیسک گفت: با 
هدف ترویج کاشت محصوالت کشاورزی با نیاز آبی 
کمتر، برای اولین بار امسال یک مزرعه یک هکتاری 
گرفت. قرار  گلرنگ  کشت  زیر  آیسک  بخش  در 

*رئیس جمعیت هالل احمر فردوس: 120 سبد غذایی 
در طرح همای رحمت بین نیازمندان فردوس توزیع شد.

*رئیس بسیج سازندگی از برگزاری جشنواره عکس 
محرومیت در استان خبر داد و گقت: مهلت ارسال آثار 

تا 31 خرداد  تمدید شد.
*مسئول میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان سرایان از شروع عملیات مرمت کامل خانه 

یزدانی این شهرستان خبر داد.
*مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی پسیل 
پسته که در اصطالح به آن »شیره خشک« می گویند، 

را عامل آفت کلیدی باغ های پسته استان دانست.
*مدیر جهاد کشاورزی نهبندان گفت: همزمان با هفته 
جهاد کشاورزی )21 تا 27 خرداد( بهره برداری از 10 
طرح کشاورزی و دامداری با سرمایه گذاری 2 میلیارد 

و 785 میلیون تومان در این شهرستان آغاز شد.
*مدیرکل گمرکات گفت: مجموع کاالی صادراتی 
خروجی از طریق گمرکات استان در 2 ماه ابتدای سال 
جاری نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ ارزشی 

22 درصد افزایش یافت.

اخبار کوتاه

رضایی- روز گذشته مدیر کل کمیته امداد استان 
در نشستی با اصحاب رسانه به بیان اقدامات انجام 
گرفته توسط این نهاد در ماه رمضان پرداخت.

مدیر کل کمیته امداد بیان کرد:کمیته امداد یکی 
از راهبردی ترین نهادهایی که بعد از انقالب 
و  ها  خانواده  مشکالت  کردن  برطرف  برای 
کمک رسانی به اقشار آسیب پذیر جامعه تشکیل 
 شده است و در عرصه هایی مانند سالمت ،

با کمک خیران و نذورات  اشتغال،مسکن و... 
دهد. ارائه  را  بسیاری  خدمات  توانسته  مردم 

و  رمضان  مبارک  ماه  به  اشاره  با  آبادی  سلم 
افزایش نذورات مردم بیان کرد: در 24 روزی که 
از ماه رمضان سپری شد کمیته امداد توانسته 

توفیقات خوبی در این زمینه داشته باشد. برنامه 
هایی که برای این ماه در نظر گرفته شده است 
مفتاح  طرح  محرومین،  اطعام  برنامه  شامل: 
الجنه، شوق دیدار حامیان و بسته های امیال 
این ماه هم جمع آوری  پایان  موال و... و در 

زکات فطره خواهد بود.

پرداخت 15 میلیارد و530 میلیون ریال 
توسط خیران در حوزه اطعام

 وی ادامه داد: در 24 روز از ماه رمضان، در حوزه  
اطعام 15 میلیارد و530 میلیون ریال توسط خیران 
پرداخت شده است که از این میزان 84 درصد 
مربوط به سبد غذایی بود که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 43 درصد افزایش داشته است. مدیر 
کل کمیته امداد بیان کرد: در حوزه توزیع سبد کاال 
توسط خیران 226 میلیون و 470 هزار ریال به 
خانوارها داده شده است که نسبت به سال گذشته 
45 درصد رشد داشته است.سلم آبادی ادامه داد: در 
طرح مفتاح الجنه با توجه به مشکالتی که خانواده 
های نیازمند دارند به همراه مدیران دستگاه های 
اجرایی با حضور در خانه های این افراد نسبت به 
برطرف کردن بخشی از خواسته ها اقدام شده 
است که 3 درصد از کل کمک به خانواده ها را 

تشکیل می دهد.

93 میلیون و 407 هزار ریال 
 در صندوق های کمک به فلسطین

و جمع  قدس  روز  به  اشاره  با  وی همچنین 
آوری نذورات برای فلسطین و لبنان افزود: در 
این روز صندوق هایی با عنوان کمک به مردم 
فلسطین پیش بینی شده بود و مردم به صورت 

آگاهانه این نذورات را پرداخت کرده اند.
مدیر کل کمیته امداد با بیان اینکه نذوراتی که 
برای محل خاصی در نظر گرفته می شود را نمی 
توان در جای دیگری هزینه کرد، افزود: مبلغ 93 
میلیون و 407 هزار ریال در این صندوق ها جمع 
آوری شده است و طبق مقررات باید این مبالغ در 
محل خودش هزینه شود. سلم آبادی بیان کرد: 
مجموع کمک های جمع آوری شده در این طرح 

ها 18 میلیارد و160میلیون ریال است. 80 هزار و 
877 پرس غذای گرم نیز تحویل نیازمندان شده 
است که 29 درصد از این مقدار در شب های قدر 
توزیع شده است. مدیرکل کمیته امداد با اشاره به 
جذب حامی در سه بخش ایتام، محسنین و شفا 
بیان کرد: در بخش ایتام یک هزار و 454 حامی، 
مسئولیت یک هزار و 701 یتیم را بر عهد گرفته 
اند و همچنین در بخش محسنین 691 هزار حامی 
مسئولیت حمایت از 8 هزار فرزند و در بخش شفا 
20 حامی مسئولیت حمایت از 21 بیمار را بر عهده 
گرفته اند که در جمع کل این سه بخش 2 هزار  و 
165 نفر تحت حمایت قرار گرفته اند که نسبت به 

سال گذشته 5 درصد افزایش داشته است.

3هزار نفر بیمار صعب العالج در استان
سلم آبادی با بیان اینکه 3 هزار نفر بیمار صعب 
العالج در استان وجود دارد که نیازمند حمایت 
های ویژه در زمینه درمان و تغذیه و... هستند، 
بیان کرد: میانگین هزینه برای هر فرد بیمار 
حدود 400 هزار تومان است که کمیته امداد 
قادر به پرداخت 100 هزار تومان آن می باشد. 
فرهنگ  نیازمند  حوزه  این  در  داد:  ادامه  وی 
پیدا  ورود  بیشتری  حامیان  تا  هستیم  سازی 
کنند و مشکالت این افراد برطرف شود. مدیر 
کل کمیته امداد بیان کرد: 49 درصد از حامیان 
بین 35 تا 60 سال سن دارند و همچنین یک 

درصد نیز حامی زیر 7 سال داریم. سلم آبادی 
همچنین با اشاره به جذب حامی در شب های 
قدر افزود: 83 درصد از حامیان در شب های 
قدر جذب شده اند که نسبت به سال گذشته 
19 درصد رشد داشته است و با در نظر گرفتن 
تمام سر فصل ها از اول ماه رمضان تا کنون 
22 میلیارد و 965میلیون ریال کمک جمع آوری 
شده است که نسبت به سال گذشته 16 درصد 
افزایش داشته است. مدیر کل کمیته امداد بیان 
کرد: با توجه به اینکه از سال 90 شورای جمع 
آوری زکات در تمام شهرها، شهرستان ها و 
فطریه  زکات  آوری  تشکیل شد، جمع  روستا 
باید با هماهنگی این نهاد باشد و موسساتی که 
می خواهند در زمینه جمع آوری زکات واجب 
،فطریه و کفاره فعالیت کنند باید مجوزهای الزم 
را بگیرند و در غیر آن با متخلفان برخورد خواهد 
شد. سلم آبادی ادامه داد: یک هزار و260 پایگاه 
جمع آوری زکات فطریه در نظر گرفته شده است 
که 75 درصد وابسته به امداد و 25 درصد آن را 
سازمان بهزیستی و موسسات تشکیل می دهند. 
در سال گذشته 9 میلیارد و 465 میلیون ریال از 
محل زکات واجب، فطریه و کفار جمع آوری 
شده است. وی همچنین در مورد جمع آوری 
زکات فطره در روستاها بیان کرد: مبالغ جمع 
آوری شده در این حوزه باید در روستا هزینه شود 

و در جای دیگری مجاز نمی باشد.

قوسی -  صبح روز گذشته کمیته برنامه ریزی 
شهرستان بیرجند با ریاست فرماندار بیرجند برگزار 
شد. ناصری گفت: با توجه به سیاست های کالن 
مبنی بر تخصیص بودجه بر مبنای رقم های قابل 
تحقق و واقعی در سال جاری با کاهش اعتبار 
مواجه بوده ایم. وی ادامه داد: سهم بیرجند از 
دارایی، 3  تملک  )اعتبارات  سال 97  اعتبارات 
درصد حاصل از درآمد صادرات نفت و گاز طبیعی 
و توسعه متوازن( 538 هزار و 650 میلیون ریال 
است که کاهش 29 درصدی را نشان می دهد. 
ناصری افزود: سهم بیرجند از اعتبارات تملک 
دارایی 32 هزار و 350 میلیون ریال، از اعتبارات 
3 درصد حاصل از صادرات نفت و گاز طبیعی 
156 هزار میلیون ریال و از اعتبارات توسعه متوازن 
311 هزار  و 150 میلیون ریال بوده است. فرماندار 
بیرجند خاطرنشان کرد: همچنین از اعتبارات سال 
جاری بیرجند به اجرای طرح های هادی 8 هزار 
و 350 میلیون ریال و آب رسانی به روستاها 10 
هزار میلیون ریال اختصاص یافته است. وی اضافه 
کرد: علی رغم کاهش اعتبارات، سعی بر این است 

که حوزه های مهم و اولویت دار شهرستان بیرجند 
و  دامپزشکی  تولیدات کشاورزی،  مانند بخش 
محیط زیست  با مشکل رو به رو نشود و پروژه 

های سال گذشته را ادامه دهند.

کنگره  برگزاری  برای  مناسب  اعتبار 
ملی 2000 شهید استان

ناصری با اشاره به این که در تخصیص اعتبارات 
هدف  روستاهای  بیرجند،  شهرستان  امسال 
گردشگری مد نظر بوده اند، اظهار کرد: در این 
زمینه به ویژه روستای شوکت آباد مورد توجه 
بوده که برنامه های مرتبط با آن با همکاری 
میراث فرهنگی و بنیاد مسکن پیگیری می شود. 
وی بیان کرد: در خصوص راه و شهرسازی نیز 
برنامه ریزی بر این تعلق گرفته  است که پروژه 
های اولویت دار این بخش اعتبار الزم بگیرند. 
فرماندار بیرجند ادامه داد: با توجه به برگزاری 
کنگره 2 هزار شهید خراسان جنوبی و میزبانی 
شهر بیرجند در این برنامه، اعتبار مناسبی به این  
موضوع مهم فرهنگی و همچنین بنیاد شهید و 

امور ایثارگران اختصاص یافته است.
 ناصری با اشاره به ضرورت پیگیری نوسازی 
شهر  شمال  گفت:  بیرجند،  شهر  در  مدارس 
بیرجند و بسیاری از روستاها نیازمندی فراوانی به 
نوسازی مدارس دارند که این مهم در تخصیص 
اعتبارات باید مد نظر قرار گیرد. فرماندار بیرجند 

اظهار کرد: در زمینه بهداشت شهر بیرجند نیز 
از محل اعتبارات توسعه متوازن مبلغ 2 و نیم 
میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد. ناصری 
بیان کرد: در چند سال گذشته بیرجند در نزدیکی 
کانون بیماری آنفلوآنزای پرندگان و بیماری های 
مشترک بین انسان و دام بوده است ولی بحران 

خاصی در این زمینه در شهرستان وجود نداشته 
دامپرشکی  مطلوب  های  فعالیت  از  نشان  که 
است. وی یادآور شد: هر چند در خصوص انتقال 
صنوف آالینده در بیرجند نسبت به سال گذشته 
اعتبار کمتری در نظر گرفته شده است اما این 
موضوع باید جدی پیگیری و به نتیجه برسد.

کمیته  جلسه  اولین  دیروز  ظهر   - جم  امین 
در  جنوبی  خراسان  فراغت  اوقات  تخصصی 
خانه جوان استان برگزار شد. مدیرکل ورزش 
و جوانان  با بیان اینکه از سنوات قبل حدود 
200 خانه ورزش روستایی را داریم، عنوان کرد: 
مقدمات راه اندازی 100 خانه ورزش روستایی 
را در مناطقی که استانداردها را داشته اند، ایجاد 
کرده ایم که طی یکی دو هفته آینده با حضور 

استاندار افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

سند توسعه ورزش استان
 تدوین شده است

توسعه  سند  اینکه  بیان  با  سرپرست،  مهران 
ورزش خراسان جنوبی تدوین شده است،عنوان 
کرد: فلسفه سند این است که از موازی کاری و 
انجام کارهایی که چندان اولویت نیست، خودداری 
شود. سرپرست با انتقاد از شعارگرایی در حوزه های 
مختلف، اظهار کرد: شتاب  دهنده چرخه ورزش 
است. عمل گرایی  جنوبی  خراسان  جوانان   و 

وی با بیان اینکه یکی از ماموریت های اصلی 
حوزه  مدیریت  استان،  جوانان  و  ورزش  اداره 
این  قانونی،  الزامات  براساس  که  است  جوانان 
با محوریت طرح موضوعات در جلسه  بخش 
ستاد ساماندهی امور جوانان مدیریت و پیگیری 
می شود، عنوان کرد: به لحاظ متنوع بودن چالش 
ها و موضوعاتی که در بخش جوانان وجود دارد، 8 
کمیته تخصصی ذیل این ستاد برگزار شده است.

در حوزه جوانان هدف ما رصد و
 پایش دستگاه هاست

مدیرکل ورزش و جوانان استان با بیان اینکه 

ما ماموریت های خود را در دو محور دنبال می 
کنیم، عنوان کرد : یک بخش ماموریت ها در 
حوزه ورزش است که این حوزه مخاطب بسیار 
وسیعی دارد و به مقطع خاصی مربوط نیست.

سرپرست ادامه داد : با توجه به توسعه ای که 
در حوزه ورزش کشور و استان شکل گرفته و 
ارتقایی که در اقبال مردم به سمت ورزش داریم، 
فکر می کنم حوزه  ای پرمخاطب است که در 
قالب رشته های ورزشی که در  اماکن ورزشی 

خدمات می دهند دنبال می کنیم. وی افزود : 
در حوزه جوانان بحث ما رصد و پایش دستگاه 
هاست که در حوزه غنی سازی اوقات فراغت چه 

برنامه هایی را دنبال می کنند.

در سال 96 بودجه زیادی تخصیص 
یافت اما آن طور که باید استفاده نشد

مدیرکل ورزش و جوانان با بیان اینکه موضوع 

طراحی و ساخت خانه های جوانان از ابتدای 
دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفت، عنوان 
کرد: در اعتبارات سال 1396 ، دستور کار ساخت 
دو خانه جوانان در استان با کمک اعتباراتی که 
داریم،  افزوده  ارزش  بر  مالیات  از محل 0/27 
سال 96  در  کرد:  اظهار  شد. سرپرست  صادر 
بودجه ای از محل سهم 0/27 درصد تخصیص 
یافت، مالیاتی که در 10 سال پشت سرهم این 
میزان اعتبار وجود نداشته است اما متاسفانه اتفاق 

معناداری رخ نداده است.

عملیات عمرانی ساخت  خانه جوانان 
طبس و مرکز استان چند روز آینده 

شروع خواهد شد
وی ادامه داد :  عملیات عمرانی ساخت خانه 
جوانان طبس و مرکز استان چند روز آینده شروع 
خواهد شد. وی با بیان اینکه هزینه احداث خانه 

تومان  میلیارد  حدود 3.5  استان  مرکز  ورزش 
برآورد می شود که پیش بینی می شود در 14 
ماه به انجام برسد، عنوان کرد: یکی از مواردی 
که پیگیر آن هستیم،  زمین این مجموعه است.
زیرا می خواهیم در مکانی باشد که دسترسی به 

آن برای جوانان آسان باشد.

افتتاح 100 خانه ورزش روستایی در 
دو هفته آینده

مدیرکل ورزش و جوانان  با بیان اینکه یکی از 
اعتبارات محل 0/27  محورهایی که در توزیع 
قرار  بحث  مورد  افزوده  برارزش  مالیات  درصد 
گرفت،توجه خاص به  مناطق کم برخوردار به 
ویژه توسعه ورزش های روستایی بود، عنوان کرد: 
با توجه به تعداد روستاهای استان ، از سنوات قبل 
حدود 200 خانه ورزش روستایی داریم و مقدمات 
راه اندازی 100 خانه ورزش روستایی را در مناطقی 

که استانداردها را داشته اند ایجاد کنیم. طی یکی 
دو هفته آینده با حضور استاندار ، 100 خانه ورزش 
رسد. می  برداری  بهره  به  و  افتتاح  روستایی 

چالش های جدی جوانان امروز منشأ 
روحی و روانی دارد

مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی نیز با بیان 
اینکه استان رتبه 28 طالق در کشور را دارد، 
عنوان کرد: در سال گذشته 6 هزار و 736 واقعه 
ازدواج در خراسان جنوبی ثبت شده که از این تعداد 
5 هزار و 559  واقعه مربوط به افراد گروه سنی 
15 تا 29 سال بوده است. فاطمی با اشاره به اینکه 
خراسان جنوبی استانی اصیل است و همین میزان 
طالق نیز جالب نیست،عنوان کرد: بیشتر طالق 
ها در 4 سال اول زندگی رخ می دهند که باید 
ببینیم این کارگروه چه کارهایی می تواند انجام 
دهد و چه کمکی می تواند بکند. وی با بیان اینکه 
امروز منشأ روحی و  چالش های جدی جوانان 
روانی دارد، عنوان کرد: جوان امروز دچار خألهای 
هویتی شده است که این مهم آسیبی جدی برای 

این نسل محسوب می شود.

اگر تخصصی کار کنیم مسلما 
تاثیرگذاری بیشتر می شود

نماینده ارشاد اسالمی استان نیز در این جلسه با 
بیان اینکه باید ببینیم نیازهای جوانان چیست و 
سپس تقسیم کار کنیم،عنوان کرد : اگر تخصصی 
کار کنیم،مسلما تاثیرگذرای آن نیز بیشتر می شود. 
حجت االسالم سبزه کار بیان کرد: برنامه های ما 
نباید فقط پرکردن اوقات فراغت باشد بلکه باید در 

غنی کردن آن هم تالش کرد.

 جمع آوری23 میلیارد ریال کمک از اول ماه رمضان 

کاهش 30 درصدی اعتبارات شهرستان بیرجند

افتتاح 100 خانه ورزش روستایی در دو هفته آینده

در نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان بیان شد:
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 امام علی علیه السالم فرمودند :
ْعُی التَّْفِرقَُة بَیَْن االَْلیَفیِْن بِئَْس السَّ

بدترین تالش، جدایی انداختن میان دو دوست است.
                                                     )شرح غررالحكم: ج 3، ص 256( 

ثمره همدلی همشهریان با توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( در عید فطر 96

 مؤسسه خیریه )غیردولتی( توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند، 
همه ساله شاهد انسان هایی از جنس بهار است که حرکت خداجویانه 
شان در عید فطر»اهدای زکات فطریه و کفاره« طراوت این خانه را 

دو چندان می کند...
از این رو بر خود الزم دانستیم تا بدینوسیله گزارشی جامع از مبالغ 

و هزینه کرد اعانات عید فطر 96 ارائه دهیم.

قطره قطره جمع گردد   وانگهی دریا شود
 نیازمندی ها : 

*برنج *گوشت )قرمز،مرغ،ماهی( *روغن *حبوبات
  * لبنیات  * شکر * تخم مرغ * پوشاک * کفش * مواد شوینده 

و بهداشتی * تجهیزات پزشکی * مصالح ساختمانی

پایگاه سیار با شماره 09153636314 در هر ساعت از شبانه روز 
آماده دریافت هدایا و نذورات شما خوبان می باشد.

آدرس : بیرجند - شهرک شهید مفتح - خیابان شهید شهاب
 موسسه خیریه )غیردولتی( توانبخشی  حضرت علی اکبر)ع(

مبلغ جمع آوری شده کفاره 1/044/055/000ریال 

صرف خرید »نان، برنج،خرما«

مبلغ جمع آوری شده فطریه  916/035/000ریال

 صرف خرید »مواد غذایی، بهداشتی و شوینده،

 لباس، ملحفه و پتو « برای 450 معلول و سالمند

 این خانه شده است

شماره کارت کشاورزی » زکات کفاره «
6037707000049837

شماره کارت توسعه تعاون » زکات فطریه «
5029081016528099

شماره کارت پاسارگاد » کمک به موسسه «
5022291900043355


