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برخي مسئوالن خسته، خستگي 
خود را به حساب مردم مي گذارند

صفحه 8

کفن پوشیدن متعلق به وقتی 
است که از برجام خارج شویم

صفحه 8

روابط آمریکا و کره شمالی 
آینده مثبتی ندارد

صفحه 8

آینده متعلق به یمني هاست
 و یمن باتالق متجاوزان است

صفحه 8

اگر عزمی نباشد،
 عملی  نیست!

جام جهانی امسال با حضور دوباره ایران 
،برای مردم رنگ و بوی ویژه ای  گرفته 
است.انهم در شرایطی که حاال دیگر ایران 
صدرنشین گروه مرگ است! شانس با ما 
همراه بوده یا خیر،باالخره هرچه که بود، 
مردم ما شاد شدند و احساس غرور کردند 
احساسی که مدتی است با آن غریبه 
شده ایم. این برد و شادی مردم پس از 
ان در شرایطی بود که در داخل کشور 
وضع اقتصادی به ظاهر افسارگسیخته 
قیمتی  افزایش  هستیم.  شاهد  را  ای 
باال  در عدد دالر  فقط  بود  مدتی  که 
و پایین می شد ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4092
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مسئله نفوذ مستدل برای مردم تبیین شود
 نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه بی خیالی در مقابل گزینه های روی میز دشمن به معنی خودکشی 
است، گفت:مسئله نفوذ به صورت مستدل برای مردم تبیین شود.  آیت ا... عبادی در دیدار با جمعی از 

اعضای دبیرخانه کنگره دو هزار شهید خراسان جنوبی اظهار کرد...) ادامه در صفحه 7(

گفت و گوی اختصاصی آوا:

 ایده بازار دانش آموزان  در معرض 
نگاه سرمایه گذاران

حسین نیک کار، مدیر عامل شرکت شتابدهي نوآوري جهت شرق، دانشجوی دکترای فیزیولوژی 
ورزش، قلب و عروق تنفس، فعال در پارک علم و فناوری، عضو شرکت کارگزاری رسمی فن بازار 

ملی ایران و عضو پارک پردیس ریاست جمهوری است که...) ادامه در صفحه 4(

گرانی به قبرستان  رسید
    صفحه 7

ماراتن تراکتورها در خوسف/ 6

عکس : ایرنا

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

مرحومه حاجیه بی بی نرجس زهروی
 »همسر مرحوم حاج سید حسن حسینی«

 جلسه یادبودی امروز دوشنبه 97/3/28 از ساعت 5 الی 6  بعدازظهر در محل حسینیه 
آیت ا... آیتی )واقع در خیابان مطهری 9( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران 

 گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: حسینی ، زهروی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس سید مهدی احمدی
عضو محترم هیئت مدیره تعاونی مسکن جهاد سازندگی بیرجند 

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 
 مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور

 که نشان از مدیریت و توانمندی شما می باشد، تبریک عرض می نماییم
 امید است با اتکال به خداوند متعال در امور محوله موفق و سربلند باشید.

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره تعاونی مسکن جهاد سازندگی بیرجند

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز
ای آن که به نیکی همه جا ورد زبانی
به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 همسری مهربان و پدری دلسوز مرحوم مغفور 

شادروان محمد حسن غمدیدگان
 جلسه یادبودی امروز دوشنبه 97/3/28 از ساعت 
17/30 الی 18/30 در محل هیئت محترم حسینی 

)واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد.
خانواده های: غمدیدگان ، ایزدمهر و سایر بستگان

جناب آقای  محمد رضا حمیدی  
ضایعه درگذشت پدر گرامي تان 

شادروان محمود خان حمیدی 

را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده
 برای آن عزیز علو درجات الهی را مسئلت می داریم.

 اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند

یک فرصت استثنایی
20 درصد تخفیف عوارض کسب و پیشه و بخشودگی جرائم معوقه 

تا پایان سال 1396 از تاریخ 97/3/27 لغایت 97/5/27 
جهت کسب اطالعات بیشتر به شهرداری های مناطق مراجعه فرمایید.

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجند

در راستای حمایت از کاالی ایرانی

برگزاری دوره آموزشی آزاد مکتب القرآن ویژه خواهران لیسانسه 
قرآنی و رشته های مرتبط با پیش دبستانی  شرح در صفحه 4

به یک نفر نیروی کارپرداز با سابقه فعالیت مالی و گواهینامه موتور 
جهت کار در یک شرکت تبلیغاتی با حقوق مکفی و بیمه نیازمندیم.

متقاضیان محترم درخواست و شرح مختصر سوابق کاری
 و  توانمندی های خود را به شماره 09156635169 تلگرام فرمایید

جناب آقای مهندس ولی پور مطلق 
مدیر کل محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر مدرسی 
معاون محترم سازمان

   جناب آقای مهندس سرچاهی       
رئیس محترم اداره جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه

هفته جهاد کشاورزی را حضور شما بزرگواران و همه تالشگران عرصه 
جهاد کشاورزی، تولید کنندگان، بهره برداران وکشاورز یاوران تبریک عرض می نماییم.

مجتمع پرورش شتر مرغ عابدیان- بشرویه

ی عدل و داد                                          ره هک کرده یادی از ما زنده باد  بارالها ای خدا
از آنجا که

 مؤسسه خیریه)غیردولتی(
توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( 

برای اولین بار در شب گذشته اقدام به بازگشایی صنادیق 
زکات فطریه و کفاره شما همشهریان نیکوکار در 
حضور جمعی از خانواده های معظم شهدا، معتمدین 
استان، هیئت امناء و حامیان ۴50 فرزند و سالمند 

این خانه نموده، مبلغ جمع آوری شده از صنادیق متبرک به دستان شما را در اطالعیه 
بعدی به حضور تمامی همشهریان ارجمند خواهد رساند. 

صنعت  معصومیه،بلوار   : آدرس  به  مجموعه  داخل  مؤسسه  مرکزی)ثابت(  پایگاه  ضمنا 
به شماره  روز  تمامی ساعات شبانه  در  پایگاه سیار  نیز  و  معدن،خیابان شهیدشهاب  و 
 09153636314 تا پایان هفته جاری آماده دریافت زکات فطریه و کفاره شما خوبان می باشد

Www.tavanaliakbar.ir تلفن : 32252050           

مهرتان را سپاس می گوییم

هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسسه خیریه)غیردولتی(توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

جناب آقای مهندس امید حسینی 
به بهانه هفته جهاد کشاورزی

 بر  آن شدیم تا  از زحمات،پیگیری ها و مساعدت های  
جناب عالی در راستای احداث مجتمع پرورش 
شترمرغ عابدیان شهرستان بشرویه تقدیر و تشکر 
 نماییم، از درگاه حضرت دوست توفیق روزافزون تان را خواستاریم.

رمضانی-  عابدیان

با نهایت تاسف درگذشت مرحومه

حاجیه فاطمه کبری یوسفی
)همسر کربالیی احمد یوسفی(

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین
 آن مرحومه امروز دوشنبه 97/3/28 ساعت 3 الی ۴ بعدازظهر
 از محل سالن بهشت متقین )غسالخانه( به سمت شهر خوسف 

برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.
خانواده های یوسفی
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ایسکو، فرمانده اسپانیا مقابل ایران 

طبق گزارش روزنامه مارکا،  لوپتگی و فرناندو هیرو روی بسیاری از ویژگی های ایسکو اتفاق نظر دارند و هر دو در یک نقش از این بازیکن استفاده می کنند و سرمربی جدید تیم 
ملی اسپانیا می داند که بازیکن تیم رئال مادرید چه نقش بزرگی در ترکیب ماتادورها دارد. ایسکو در بازی مقابل پرتغال نقاط ضعف پرتغال را به خوبی پیدا نمود و از فضاهای به 
دست آمده به درستی استفاده کرد. بدون شک او در بازی چهارشنبه شب می تواند همراه با اینیستا، فرمانده الروخا برابر ایران باشد.

اگر عزمی نباشد، عملی  نیست! 
*  امین جم 

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... احساسی که مدتی است با 

آن غریبه شده ایم. این برد و شادی مردم پس از ان 
در شرایطی بود که در داخل کشور وضع اقتصادی 
به ظاهر افسارگسیخته ای را شاهد هستیم. افزایش 
قیمتی که مدتی بود فقط در عدد دالر باال و پایین 
می شد،حاال سکه و قیمت خودرو را هم درگیر خود 
وضع  ترین  سخت  در  مردم  واقع  به  است.  کرده 
اقتصادی به سر می برند و فاصله طبقاتی هم روز به 
روز بیشتر می شود.از وضع کشور بیشتر نمی گویم 
زیرا انقدر در گپ و گفت های فامیلی و تاکسی و 
... چنین بحث هایی رد وبدل می شود و  اداره و 
به تکرار  نیازی  دارند که دیگر  پردردی  مردم دل 
مشکالتشان  و  ها  سختی  همه  با  مردم  نیست. 
و  نظام  های  آرمان  پای  گذشته  باز هم همچون 
انقالب ایستاده اند و هرچند مدت در راهپیمایی ها 
یا انتخابات، آن را تجدید واثبات می کنند. مردم به 
هر طریق ممکن در راه انقالب 40 ساله خود ثابت 
قدمند و سوء مدیریت ها هنوز هم نتوانسته است 
انها را از تصمیم خود منصرف کند. اما انگار مدت 
هاست که برخی از مسئوالن پا پس کشیده و خود 
را با بیالن کارهای بیهوده سرگرم می کنند! مردم ما 
بسیار صبور و نجیب اند  انقدر که گاه حتی از حقوق 
شهروندی عادی خود برای اعتراض نیز استفاده نمی 
کنند تا مبادا دشمن خیال کند مردم با نظام همراه 
نیستند. اما برخی چه در داخل و چه درخارج روز به 
روز سعی دارند کاسه صبر مردم را لبریز تر کرده و 
کاری کنند تا مردم آرمان های خود را کنار بگذارند.
در چنین شرایطی فقط عملکردی جهادی می تواند 
نظر مردم را جلب و حاشیه ها را کمرنگ تر کند. 

عملکردی که نمی شود گفت درحال انجام است! 
برخی مسئوالن انگار هیچ تهعدی در قبال وظایفشان 
ندارند و در مقابل مشکالت، سری به تاسف تکان 
داده و رد می شوند! گرانی های گسترده و مشکالت 
اقتصادی به مسئوالن گزارش می شود اما نتایج نشان 
از حرکت خاصی نمی دهد. روزی یکی ازاساتیدما  
می گفت: نفر آخر شدن در کنکور بسیار سخت تر 
از اول شدن است!زیرا نفر اخر باید همه گزینه هارا 
اشتباه پاسخ داده و ضریب منفی بگیرد! این یعنی 
جواب درست را می دانسته و با علم به آن گزینه 
غلط را انتخاب کرده است! وضع  حاضر کشور مرا 
به یاد این سخن استاد می اندازد. امیدوارم که گمان 
درستی نباشد. شاد کردن مردم سخت نیست! شاید 
به آسانی یک گل بخودی در زمین حریف! اما شاید 
اگر عزمی نباشد، عملی هم روی ندهد، این روزها ما 
بسیار محتاج عملیم بیش از هر زمان. تاریخ مصرف 
شعارهای توخالی و وعده های بی اساس مدتهاست 

گذشته است. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

پیش فروش بلیت های تابستانی  
قطار آغاز شد

فاصل  حد  مسافری  قطارهای  بلیت  پیش فروش 
تاریخ های یکم تیرماه تا ۱۵ مردادماه سال  جاری  آغاز 
شد. متقاضیان سفر با قطار برای تهیه بلیت می توانند از 
طریق سایت های اینترنتی سفیرریل و رجا و یا مراجعه 
کنند.  اقدام  مجوز  دارای  مسافرتی  آژانس های  به 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به 
صورت شبانه روزی با سامانه صدای مسافر راه آهن به 
 شماره تلفن ۵۱4۹ تماس گرفته و یا به سایت اینترنتی

 www.rai.ir مراجعه کنند.

خداحافظی با چک های طرح 
قدیم

 بانک صادرات ایران چک های طرح قدیم )غیر 
صیادی( سایر بانک ها را تنها تا پایان مرداد ماه 
با تمدید مهلت پذیرش  ۹٧ پذیرش خواهد کرد. 
چک های طرح قدیم تا ٣0 مرداد ماه ۹٧، چک 
آینده سایر  تاریخ  های طرح قدیم )غیر صیادی( 
بانک ها، به شرط آنکه تاریخ روی چک تا همین 
ثبت  الکترونیک  چک  واگذاری  سامانه  در  زمان 
شده باشد، در شعب بانک صادرات ایران پذیرش 
خواهند شد و بر این چک های تاریخ آینده طرح 
قدیم که بعد از این تاریخ در سیستم ثبت شوند از 
بانک  شد.  خواهند  عودت  چکاوک  سامانه  سوی 
ابتدای شهریور ماه سال جاری  از  ایران  صادرات 

چک های قدیمی را نمی پذیرد.

رونمایی از کارتخوان های جدید در 
جایگاه های سوخت

نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
از نخستین سری  با نصب تجهیزات نوین،  گفت: 
کارتخوان های جدید در جایگاه های توزیع سوخت 
رونمایی می شود. موسوی خواه گفت: باالترین مزیت 
این کارتخوان ها، حذف هزینه های تامین و نگهداشت 
از دولت خواهد بود که این مهم ازطریق شبکه بانکی 
کشور انجام می شود و صرفه جویی قابل توجهی به 
همراه خواهد داشت.موسوی خواه با بیان این که بیش 
از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند 
گفت:  می گذرد،  عرضه  جایگاه های  در  سوخت 
کارتخوان ها  از  این سری  تجهیز  و  پیاده سازی  در 
از فناوری روز استفاده شده است و برای رفاه حال 
هموطنان، پرداخت هزینه سوخت بدون دخالت نیروی 

انسانی نیز میسر خواهد شد.

سرمقاله

تصمیم جدید بانک مرکزی برای کنترل قیمت سکه 

بعد از تحوالت بازار سکه و نوسان قیمتی که در چند ماه گذشته در آن اتفاق 
افتاد، این روزها قیمت سکه تا مرز دو میلیون و ۶00 هزار تومان رسید. در جریان 
تشدید نوسان، بانک مرکزی اخیرا تصمیم به اجرای سیاست دیگری برای کنترل 
بازار گرفت. از این رو قرار است سکه هایی که پیش تر پیش فروش کرده بود را 
به بورس آورده و معامالت آن را انجام دهد. آنچه که در اعالم مقدماتی بانک 
مرکزی درباره این سیاست اعالم شده بود از این حکایت داشت که دارندگان 
سکه های پیش فروش می توانند در شرایطی، رسیدهایی که در اختیار دارند 
را تحویل داده و در ازای آن اوراق سکه دریافت کنند آنگاه این اوراق در بورس 
و قبل از سررسید سکه ها قابل معامله خواهد بود. در حالی در طرح پیش 
فروش سکه که از بهمن ماه سال گذشته تا پایان فروردین ماه امسال برگزار و 
حدود هفت میلیون و ۶00 هزار سکه در هفت سررسید به فروش رفت که در 
طرح جدید بانک مرکزی این تعداد سکه قابلیت تبدیل شدن به اوراق را دارد.

روستائیان تا ۳۰۰ میلیون تومان وام می گیرند

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: بروکراسی 
مسیر اشتغال روستایی بسیار کاهش یافته و فرد متقاضی ظرف ۲.۵ تا ٣ ماه 
می تواند برای اشتغال پایدار تسهیالت الزم دریافت کند. سید ابوالفضل 
رضوی گفت: پارسال ۱۶۱ هزار شغل روستایی ایجاد کردیم اما امسال 
مطمئنیم که آمار اشتغال به ٣00 هزار خواهد رسید. معاون توسعه روستایی 
و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود: در مشاغل نوآورانه و جدید مثل 
کشت گلخانه ای تا ٣00 میلیون تومان و حتی بیشتر هم سرانه اشتغال 
پرداخت می شود. رضوی گفت: طبق قانون برنامه ششم ساالنه باید ٣84 
هزار شغل ایجاد کنیم که برای این میزان اشتغال به ۱۹ هزار میلیارد تومان 
باید اختصاص یابد. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری 
افزود: بدون مشارکت مردمی هیچ کاری موفقیت آمیز نخواهد بود و در زمینه 
اشتغال پایدار روستایی هم نیاز به مشارکت مردم و فرهنگ سازی داریم. 

بیمه بیکاری چه کسانی قطع خواهد شد؟
رئیس گروه بیمه بیکاری امور فنی بیمه شدگان سازمان 
روی  که  افرادی  بیکاری  مقرری  گفت:  اجتماعی  تامین 
می کنند  کار  آژانس ها  در  یا  مسافربری شهری  خودرو های 
قانون   ۵ ماده  مطابق  بیمه بیکاری  منابع  می شود.  قطع 
بیمه بیکاری از محل ٣ درصدی تامین می شود که کارفرما 
کارگران  اشتغال  طول  در  مکلفند  کارفرمایان  می پردازد. 
بابت دریافت مقرری  )از  بیمه سهم خود  از حق  ٣ درصد 
مواقع  در  تا  کرده  پرداخت  سازمان  حساب  به  را  بیکاری( 
عنوان  به  آن ها  به  کارگران  بیکاری  در صورت  و  ضروری 
بیمه بیکاری پرداخت شود.حقوق بیمه بیکاری که به فرد 
بیکار شده پرداخت می شود از ٣ درصد پرداختی کارفرما و ٣ 
درصد دولت است که به تأمین اجتماعی پرداخت می شود. 

البته که سال هاست این رقم پرداخت نشده است. در حال 
حاضر این رقم حدود ۲٣ هزارمیلیارد تومان است. اما به زعم 
دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری، پرداخت حقوق بیمه 
بیکاری پس از دو بار مراجعه بازرسان بیمه بیکاری در منزل 
و عدم حضور در خانه مقرری بیکاری قطع می شود. مدت 
استفاده از مقرری بیمه بیکاری ۶ ماه و حداکثر ۵0 ماه )بسته 
به سابقه بیمه پردازی و وضعیت تاهل( است که میزان آن 
نباید از 80 درصد متوسط دستمزد زمان اشتغال بیشتر باشد. 
همین موضوع باعث گالیه تعداد زیادی از افرادی است که 
بیمه استفاه می کنند. آن ها می گویند اگر بازرس دو بار به 
منزل مراجعه کند و ما در منزل نباشیم. بیمه بیکاری ما 
قطع می شود. محمد بایندریان، رئیس گروه بیمه بیکاری و 

تعهدات کوتاه مدت امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین 
اجتماعی درباره گالیه های مقرری بگیران بیمه بیکاری نسبت 
به قطع مقرری هایشان پس از انجام دو بار بازرسی میدانی، 
گفت: سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده ۱٧ آیین نامه 
مجدد  اشتغال  که  است  ملزم  بیکاری  بیمه  قانون  اجرایی 
بیمه بیکاری را بررسی کند. سازمان تامین  مقرری بگیران 
اجتماعی این کار را از طریق دفترچه های ثبتی اتحادیه ها 
و اصناف انجام می دهد تا دقیقا بفهمد که آیا فرد بیمه شده 
جواز کسب و کار دارد. بخشی دیگر از بررسی های ما از طریق 
بازرسی از کارگاه ها صورت می پذیرد؛ چراکه از لیست بیمه ای 
می کنند،  ارائه  اجتماعی  تامین  سازمان  به  کارفرمایان  که 

می توان این موضوع را بررسی کرد.

اطالعیه سازمان خصوصی سازی درباره »سهام عدالت«
سازمان خصوصی سازی در اطالعیه ای اعالم کرد که سامانه 
سهام عدالت از ابتدای تیرماه به مدت ۲ هفته از دسترس 
خارج می شود و مشموالن فقط تا ٣۱ خردادماه فرصت دارند 

شماره شبای خود را به این سامانه اعالم کنند.
به گزارش سازمان خصوصی سازی، این سامانه در بخش 
مربوط به دریافت شماره شبای مشموالن برای بروز رسانی 
از مشموالن  دریافت شماره شبا  ادامه  بررسی چگونگی  و 
ثبت  امکان  و  شود  می  خارج  دسترس  از  عدالت  سهام 

نخواهد  فراهم  سامانه  این  در  جدید  بانکی  شبای  شماره 
موفق  تاکنون  که  مشموالنی  گزارش،  این  براساس  بود. 
سهام  سامانه  به  خود  بانکی  شبای  شماره  کردن  وارد  به 
دارند شماره شبای  این هفته فرصت  در  اند  نشده  عدالت 
اینترنتی  بانکی خود را در سامانه سهام عدالت به نشانی 

 www.samanese.ir وارد کنند. 
برپایه این گزارش سایر خدمات این سامانه در ۲ هفته یادشده 
همچنان به عموم مشموالن ارائه می شود. مشموالن سهام 

عدالت از۲0 فروردین ماه سال گذشته فرصت داشتند شماره 
مالی ۱٣۹۵  سال  دریافت سود  برای  را  خود  بانکی  شبای 
به  نزدیک  کنند.تاکنون  وارد  پذیر  سرمایه  های  شرکت 
به طور  را  نفر سهام عدالت خود  میلیون و 800 هزار   ٣8
کامل دریافت کرده اند و سود اختصاص یافته به این دسته 
از مشموالن مبلغ حدود سه هزار و ۲00 میلیارد تومان بوده 
است. در حال حاضر حدود ٣۹ میلیون و 400 هزار نفر شماره 

شبای بانکی خود را به این سامانه وارد کرده اند.

بازگشت اوراق تسهیالت مسکن به کانال
 ۷۰هزار تومان

معامالت اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن در فرابورس پس از 
یک ماه آرامش، به کانال ٧0 هزار تومانی بازگشت. پس از حدود یک 
تومان،  هزار   ۶۶ تا   ۶۲ محدوده  در  قیمت  نسبی  ثبات  و  آرامش  ماه 
معامالت اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن در فرابورس شاهد 
افزایش قیمت این برگه ها و صعود قیمت به کانال ٧0 هزار تومانی بود. 
قیمت اوراق تسهیالت مسکن صادره در فروردین ماه ۹۶ با نماد »تسه 
۹۶0۱« در حالی که در آخرین روز کاری فرابورس به قیمت ۶٧ هزار ۹۱۵ 
تومان رسیده بود، به ٧0 هزار و ۹00 تومان افزایش یافت. همچنین اوراق 
تسهیالت آبان ماه ۹۵ با نماد »تسه ۹۵08« در حالی در بازار سرمایه با 
قیمت ٧0 هزار و ٣00 تومان به فروش رسید که در چهارشنبه هفته گذشته 

۶۶ هزار و ۹00 تومان خرید و فروش می شد.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند

شماره ثبت: 5467  شناسه ملی: 14006400983  تاریخ انتشار: 97/3/28

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت 
بیرجند راس ساعت 16 روز شنبه تاریخ 1397/4/09 در محل سالن صدف واقع در 
بلوار فرودگاه، جنب مزار شهدای باقریه )دره شیخان( برگزار می شود. از کلیه اعضا 
دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع دیل در این مجمع حضور بهم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان 
با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه  و برگ وکالت نامه را 
تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 
سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. دستور جلسه: 1- اصالح  ماده )3( 

اساسنامه )موضوع فعالیت(                                                      هیئت مدیره

دعوت نامه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن اعضای جهاد سازندگی بیرجند 

 شماره ثبت: 245      تاریخ انتشار: 97/3/28
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن اعضای جهاد سازندگی 
بیرجند ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 97/4/10 در محل سالن نمازخانه سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در بلوار شهدای عبادی برگزار خواهد شد. از کلیه 
اعضا دعوت به عمل می آید 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 تا پایان وقت اداری 97/4/3 به دفتر 
شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه حضور در جلسه مجمع را دریافت 

نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: 1- طرح و تصویب اساسنامه جدید 2- اصالح ماده 5 اساسنامه 

هیئت مدیره تعاونی مسکن اعضای جهاد سازندگی بیرجند

آگهی نوبت سوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
فروشندگان چینی و بلور شهرستان بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت 
مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند، دعوت می شود ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ 97/3/30 جهت ثبت نام  در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  و اصل مدارک را 
به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره 

امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران - نداشتن سوءپیشینه کیفری 
موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس - عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های 
اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد 
مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره 

اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم - وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ( - فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4×3 رنگی )6 قطعه(
فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد 

به مواد مخدر  )داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است( 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی نوبت سوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
کفاشان و کفش فروشان بیرجند 

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند، دعوت می شود ظرف مدت 
10 روز از تاریخ 3/30/ 97 جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و 
اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، 

معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- 
نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس - عدم 
اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه 
ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای 
افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال - داشتن 

پروانه کسب معتبر دائم - وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

 فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری( - عکس 4×3 رنگی 
)6 قطعه( - فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- 

گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر   )داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است( 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی نوبت سوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
فروشندگان مرغ و تخم مرغ و مواد پروتئینی بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند، دعوت می شود ظرف مدت 
10 روز از تاریخ 3/30/ 97 جهت ثبت نام  در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  و 
 اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت ،

معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه 
کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و 
دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - 
عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 
عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال - داشتن پروانه کسب معتبر 

دائم - وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

 فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ( - فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری( - عکس 4×3 رنگی 
)6 قطعه( - فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- 

گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر   )داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است( 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی نوبت سوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
فروشندگان و سازندگان طال و جواهر و ساعت بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند، دعوت می شود ظرف مدت 
10 روز از تاریخ 3/30/ 97  جهت ثبت نام  در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  و 
اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، 

معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- 
نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس - عدم 
اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه 
ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای 
افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال - داشتن 

پروانه کسب معتبر دائم - وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 
4×3 رنگی )6 قطعه( - فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء 

پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر  )داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است( 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند
شماره ثبتی: 5467      شناسه ملی : 14006400983        تاریخ انتشار: 97/3/28  

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند راس ساعت 16 روز پنجشنبه تاریخ 1397/4/28 در محل سالن صدف واقع در بلوار فرودگاه جنب مزار شهدای باقریه 
)دره شیخان( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می 
تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه  و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر 
عضو یک رای می باشد. ضمنا متقاضیان سمت بازرسی می توانند حداکثر 7 روز پس از انتشار آگهی دعوت به دفتر تعاونی به آدرس خیابان غفاری، نبش غفاری 16، پالک صفر، طبقه همکف مراجعه 

و ضمن ارائه مدارک فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس شرکت - طرح و تصویب صورت های مالی سال 96 3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 97 - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

برای مدت یک سال مالی - تصمیم گیری در خصوص حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره و بازرس 5- تعیین خط مشی آتی شرکت                                                        هیئت مدیره

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی فراگیر ملی بهزیست تالش خراسان جنوبی 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی فراگیر ملی بهزیست تالش خراسان جنوبی 
ساعت 17 روز شنبه مورخ 97/4/9 در محل مسجد حضرت فاطمه معصومه )س( واقع در مهرشهر، بین 
جنت 14 و 12 برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 
در این مجمع حضور بهم رسانند. چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان 
با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت واقع در مهرشهر، جنت 10، منزل اول جنوبی، طبقه 
دوم 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. دستور جلسه: طرح و تصویب اساسنامه 

جدید شرکت - اصالح ماده 5 اساسنامه -  اصالح ماده 13 اساسنامه                      هیئت مدیره
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آوا جان من نمی دانم آیا مسئوالن شهر بیرجند مهد 
تمدن فرهنگ، قدرت و توانایی ندارند که از ورود 
اتباع بیگانه جلوگیری کنند شاید مسئولین فقط به 
فکر منافع خودشون هستند  واقعا تربت حیدریه یک 
تبعه بیگانه  رو نمی تونید پیداکنید ولی شهر پاک 
بیرجند بامردمانی پاک نجیب وساده شده جوالنگاه 
تعداد زیادی بیگانه. مسئوالن اتباع و استانداری و 

مرزبانی بیشتر توجه کنند. 
از طرف یکی از اهالی حاجی آباد بیرجند

باسالم .  شورای محترم شهر و شهردار محترم بیرجند. 
دو سال از پیگیری اهالی کوچه پامچال ۱۴ یا نیلوفر ۹ 
در بازگشایی و اتصال کوچه به خیابان مال صدرا می 
گذرد و به دلیل تراکم جمعیت و وجود مجتمع های 
مسکونی هر روز شاهد ترافیک و درگیری ساکنین و 
شهروندان هستیم. چرا اقدامی صورت نمی گیرد ؟ تا 
کی باید کاغذ بازی اداری در استان ادامه داشته باشد
۹03...8۴6

کشوری  مقامات  با  مجلس  محترم  نماینده  آقای 
در  مستضعفان  بنیاد  درآمدهای  که  کنید  مذاکره 
خود استان صرف ساخت کارخانه یا حداقل ساخت 
شود. مستضعفین  اسکان  مناسب جهت  ساختمان 
۹۱0...673

سالم.  چرا واقعا مأمورین راهنمایی و رانندگی تو نقطه 
کور کمین می کنند و برای 7 کیلومتر اضافه سرعت 

60 هزار تومان جریمه می کنند؟؟ 
۹۱5...232
تشکر از آوا  بابت چاپ مطلب طرح فرزان.درضمن 
منظور ما ساکنین از آب پاشی، آن منزل هایی هست 
که جدید خراب کرده اند. نخاله های ساختمانی رو همان 

جا شهرداری رها کرده است  و جمع نکرده اند
۹۱5...۴۹2
پیام  به  پاسخ  در  فطر،  سعید  عید  تبریک  ضمن 
های مردمی اخیر درخصوص تخلفات ساختمانی 
زحمت  رو  خودتان  عارضم  امیرکبیر  محدوده  
ندهید چون هیچ کس در شهرداری و شورای شهر 
پاسخگو نیست و فعاًل درآمدزایی برای شهرداری 

بر رضایت مردم ارجحیت دارد.
۹۱5...8۹3
چه خوب می شد اگر شهرداری بیرجند جهت زیبا 
استفاده “فراخوانی”  نظرات مردم در  از   سازی شهر 

 می کرد.شاید در بین همشهریان نظرات ،الگوها،ایده ها 
و طرحهای جالبی باشد که دیده شود

۹۱5...2۱2
سالم آوا جان . من بازنشسته تامین اجتماعی هستم 
بدون یک ریال پاداش و با حقوق ماهی یک میلیون 
و چهل هزار تومان آخه چه جوری جوابگوی بچه و 
خانواده باشم با این گرونی آهنگ می خوانند آی بر 
این گرانی چی کنم با این گرانی مدیران محترم یا 
گوش نمی کنند یا گوشهایشان سنگین است به خدا 
خیلی سخت است باید با صدای بلند گریه کنیم که 
برای مرد سخت است؟! خدایا به امید روزی که هیچ 

مردی شرمنده خانواده اش نشود.
۹۱5...50۴
شنبه شب برای بدرقه مسافر به ترمینال بیرجند رفتیم 
وقتی اتوبوس حرکت کرد ما و تعدادی افراد دیگر قصد 
خروج داشتیم متوجه شدیم همه درهای خروجی را 
بسته اند مجبور شدیم با بدبختی از روی نرده ها بیرون 

برویم!!!مسئوالن محترم رسیدگی کنند. 
۹۱5...070
سالم و خسته نباشید به مأموران راهنما و رانندگی 
حقوقمه  هشتصد  برجی  ام  مغازه  کارگر  یه  ،من 
برجی هشتصد و پنجاه قسط میدم ، مغازه تا انبار 
بیست متر فاصله داره من با موتور روزی صد بار 
میرم وسایل برای مشتری میارم ، موتورم جلو انبار 
پارک بود مأمور راهنمایی اومد گفت من تو رو دو بار 
دیدم بدون کالهی بار سوم موتور رو می برم ، گفتم 
درسته ولی چرا از اون دو بار یه بار تذکر ندادین معنی 

راهنمایی و رانندگی چیه مگه ؟
۹35...70۱

موضوع  هستیم.  شما  ممنون  عزیز  آوای  سالم 
جاده خاکی روستای چاچاخو که جوابی به آسفالت 
رسانی  گاز  شبکه  بماند.  ندادند،  کیلومتر  نیم  و   ۴
با  عید  روز  زدید  ای کاش سری می  نهبندان...  به 
اند  بسته  را  جاده  که  نرم  خاکهای  از  بدبختی  چه 
 گذشتیم و بچه مان مریض شد خواهش می کنم به

گوش مسئو الن برسانید راه مردم را باز کنند. درد ما کم 
بو د که شما هم نمک زدید

۹۱5...638
باید  شهریور  خیابان۱7  از  شما  گزارش  در  سالم. 
بگویم تعریض خیابان های شهر یک شعار انتخاباتی 
انتخاب شدن در شورای شهر به  از  است که بعد 

فراموشی سپرده می شود.
۹۱5...76۱
با سالم شهردار محترم درختهای کاج دو طرف خیابان 
دستور  خواهشا  است  حال خشک شدن  در  ارتش 

فرمائید برای رضای خدا جرعه آبی به آنها برسانند.
۹۱5...858
با سالم از أهالی سایت اداری هستم، بعد از شش 
هفت سال که مردم مظلوم این منطقه منتظر فضای 
سبز و همت شهرداری بودند ، شهرداری محترم زمین 
اختصاص داده شده برای این منظور از اول در نظر گرفته 
شده بود رو به بیمارستان فروخت به خاطر منفعت بیشتر 
در عوض یه تیکه باریک زمین به درد نخور و کامال 
بی ربط به قسمت آپارتمان های سایت اداری رو دارن 
پارک می کنند ،جایی که از بس دوره از آدما مطمئنا 
فقط هزینه کرد الکی و از سر خود بازکردن مردم برای 
این منطقه هست ،آقای شهردار حاال که زمین به اون 
خوبی رو فروختین حداقل یه فضای مناسب در وسط 
سایت یا پایین بیمارستان کنار ورزشگاه بهار به این کار 
اختصاص بدین نه فقط مردم رو از سرتون باز کنید
۹۱5...252

 گذر اعتیاد از مواد سنتی به صنعتی در حال سرعت گرفتن 
است. در زمان های گذشته بَنگ )شاه دانه( به عنوان یک 
ماده مخدر استفاده می شد اما اکنون مواد مخدر صنعتی از 
جمله » ُگل« بین معتادان رایج شده که زنگ خطری برای 
جامعه محسوب می شود. به گزارش ایرنا، اولین بار انگلیس، 
متاعی به نام تریاک وارد کشور و به درباریان هدیه کرد تا 
جایی که حتی به عنوان داروی مسکن به نوزادان تجویز 
می شد، پس از رواج این ماده مخدر تالش حکومت ها از 
جمله صفویان در پیشگیری از اعتیاد چندان ثمربخش نبود. 
در زمان سلطنت قاجار نیز کشیدن تریاک جزو تجمالت دربار 
محسوب می شد و خرید و فروش آن در انحصار دولت و 

یکی از منابع درآمد کشور بود.
سال ۱300 هجری با توجه به اعتیاد عده کثیری، ماده قانونی 
تصویب و بنا بر آن استعمال تریاک برای مستخدمان دولتی 
و لشکری ممنوع، اما این مبارزه با اعتیاد به بوته فراموشی 
سپرده شد تا این که هشت سال بعد، استعمال علنی تریاک 
ممنوع و برای کسانی که جهت استعمال مواد مخدر مکان 

هایی دایر می کردند، مجازات تعیین شد. 

 قوانین دست و پا شکسته برای مبارزه با اعتیاد
در 20 شهریور ۱320 یعنی همزمان با جنگ جهانی دوم، 
قوای بیگانه ایران را اشغال و سربازان انگلیسی انواع مختلف 
مواد مخدر را به ایران آوردند و جوانان را معتاد کردند و بر 
مشکالت ناشی از اعتیاد تریاک نیز افزودند. سرانجام پس از 
سال ها بی توجهی و سهل انگاری به مساله حاد اجتماعی 
تحت  و  آبان ۱33۴  مخدر، هفت  مواد  به  اعتیاد  از  ناشی 
فشار سازمان بهداشت جهانی، قانون منع کشت خشخاش 
و استعمال تریاک به تصویب رسید. در این سال ۱.5 میلیون 
مصرف کننده مواد افیونی در ایران وجود داشت که مصرف 
روزانه آنان 2 ُتن تریاک بود، حال آن که جمعیت کل کشور 

در آن زمان نزدیک به ۱۹ میلیون سرشماری شده بود.
ترکیه،  از  مخدر  مواد  قاچاق  و  زیاد  تقاضای  علت  به 
بهانه  به  ایران،  به  کشورها  سایر  و  پاکستان  افغانستان، 
جلوگیری از خروج ارز و طال، قانون اجازه کشت محدود 
خشخاش و صدور تریاک در ۱3 اسفند ۱3۴7 به تصویب 
کشت  به  شروع  سرعت  به  کشاورزان  نتیجه  در  رسید، 
با  نیز  قاچاقچیان  و  کردند  وسیع  مناطق  در  خشخاش 
تاسیس البراتوارهای متعدد، ساختن هروئین را آغاز کردند. 
در این زمان دوباره کشیدن تریاک در محافل اشرافی با 
تشریفات مجلل تر از سابق رایج و اطفال معصوم و جوانان 

غافل به پرتگاه مرگ و ذلت تدریجی کشانده شدند. 
الیحه  اسالمی  انقالب  شورای  انقالب،  پیروزی  از  پس 
و  مخدر  مواد  جرائم  مرتکبان  مجازات  تشدید  قانونی 
اقدامات تامینی و درمانی را در ۱۹ خرداد ۱35۹ تصویب 
کرد که ممنوعیت کشت خشخاش، جرم انگاری اعتیاد و 

اعمال قوانین شدید کیفری از مفاد این قانون است. 

 جامعه هر روز نگران تر از دیروز
تمامی دولت ها همواره به دنبال راهکارهای مناسب برای 
مبارزه با مواد مخدر بوده اند، تدابیری که از سال های گذشته 
برای درمان معتاد اندیشیده شده است گواه بر این مدعاست 
اما باز هم رشد قارچ گونه معتادان در الیه های پنهان جامعه 

مسئوالن را هر روز نگران تر از دیروز می کند. 
اعتیاد آسیب های زیادی را به بدنه جامعه تحمیل می کند، فرد 
معتاد به خصوص اگر اعتیاد به مواد صنعتی داشته باشد دیگر 
مال و ناموس نمی شناسد و آنجاست که هر روز خبرهای 

دردناکی از روزنه رسانه ها منتشر می شود. 

تیتر » ذبح مادر به دست پسر معتاد« آنقدر سنگین است که 
می تواند کمر یک جامعه را خم کند اما آنچه امروز ناقوس 
خطر را به صدا درآورده، تمایل معتادان به سمت مواد مخدر 
صنعتی است. اینجاست که لذت مصرف یک بار مواد مخدر 
صنعتی می تواند به قیمت باختن تمام زندگی فرد باشد، اینها 
را دختر جوان 25 ساله ای می گوید که سال گذشته پای 
سفره عقد نشست با آنکه می دانست همسرش قبال اعتیاد 
به شیشه داشته است اما زمانی که با هم عهد زندگی کردن 
بستند پاک شده بود. »زهرا« ) نام مستعار است( از او تعهد 
می گیرد که اگر دوباره به سمت شیشه رفت، حق طالق با او 

باشد و بدون چون و چرا از زندگی اش جدا شود.
»عباس« )نام مستعار است( آن زمان یقین داشت که دیگر 

رنگ شیشه را هم نخواهد دید؛ اما چه می دانست با یک بگو 
مگوی ساده همسرش، شماره های حذف شده را از گوشی 
تلفنش پیدا می کند، قراری با دوستان قدیمی می گذارد و 
بازهم همان آش و همان کاسه ! و این گونه می شود که به 
جای اینکه سالگرد ازدواج شان را جشن بگیرند پله های دادگاه 

را برای مهر طالق باال می روند. 
و پیرمردی که به خاطر شرایط اجتماعی زمان قدیم معتاد 
به تریاک می شود اکنون قیمت باالی این ماده مخدر او را 
به سمت کراک می کشاند، چند ماهی را دوام می آورد اما 
سپس از درون خرد، خرد طعمه کرم های این ماده تازه وارد 
می شود، در آخر هم شبی سرد کنج اتاق در تنهایی وهمناکی 

با زندگی 60 ساله اش وداع می کند. 

پیامدهای زیانبار مواد مخدر صنعتی
مسئول یکی از کلینیک های ترک اعتیاد در بیرجند ، اعتیاد 

را نوعی بیماری مغزی مزمن می داند که علیرغم پیامدهای 
ناگوار مصرف مواد، باعث می شود فرد معتاد باز هم برای به 
 دست آوردن یا مصرف مواد مخدر خود را به هر دری بزند.
دکتر مجید رضا لطیفی در گفت و گو با ایرنا گفت: تغییراتی که 
بر اثر مصرف مواد مخدر در مغز انسان به وجود می آید ممکن 
است پایدار و بلند مدت باشد و به ایجاد رفتارهایی زیانبار منجر 
شود. وی یادآور شد: اعتیاد کامال شبیه به سایر بیماری های 
مزمن همچون بیماری قلبی و یا دیابت است چرا که در این 
بیماری ها فعالیت عادی و سالم یکی از اندام های بدن مختل 

شده و پیامدهای زیانباری به همراه می آورد. 
وی به انواع مواد مخدر صنعتی اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از 
این مواد مانند هروئین، تریاک و مرفین واکنش  های مغز را آهسته 

می  کند و کم شدن سرعت تنفس، ضربان قلب و فشار خون نیز 
از اثرات آن است. وی با بیان اینکه برخی از مواد مخدر نیز محرک 
است و به سیستم عصبی بدن سرعت می بخشد، خاطر نشان 
کرد: این مواد مثل کوکائین و نیکوتین باعث بیشتر شدن سرعت 

تنفس، ضربان قلب، فشار خون و جلوگیری از خواب می شود. 

جنون، آخر خط حشیش
این مسئول کلینیک ترک اعتیاد در بیرجند، برخی دیگر از 
مواد مخدر را توهم زا دانست و گفت: این مواد باعث حالت  
دادن  دست  از  چون  آثاری  و  می  شود  هذیان  مثل  هایی 
از  اخالق  شدن  عوض  و  استفراغ  حالت  لرزش،  حافظه، 
 خود به جای می گذارد.لطیفی، مواد مخدر استنشاقی مثل
»ماری جوانا« را موادی می داند که فرآیند مغز را آهسته کرده و 
از طرفی باعث بیشتر شدن ضربان قلب و سردرد می شود. وی 
با بیان اینکه حشیش جزو موادی است که از گیاه شاهدانه تهیه 

می شود، افزود: این ماده مخدر در کوتاه مدت باعث احساس 
سردرگمی، اضطراب، هراس، بدگمانی شده و پس از مصرف 
آن ضمن مختل شدن هماهنگی حرکات و توانایی یادگیری نیز 
کاهش می  یابد. لطیفی در خصوص خطرات دراز مدت مصرف 
حشیش نیز عنوان کرد: پارانوئید، اسکیزوفرنی، جنون، روان 
پریشی، افسردگی و اضطراب، از جمله اثرات این ماده خطرناک 
است و استعمال آن همراه با سیگار سبب آسیب جدی به ریه 
 ها می شود. وی با بیان اینکه فرد معتاد عوارض روانی زیادی را 
باید متحمل شود، یادآور شد: نابسامانی خانوادگی، تربیت نشدن 
صحیح فرزندان، خشونت، گسترش طالق، جرم و جنایت، 
نشر بیماری های واگیر و خطرناک نیز از عوارض خانوادگی 
و اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر به خصوص مواد صنعتی است.

نگرانی از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر
 صنعتی شدن اعتیاد زنگ خطر بزرگی برای جامعه است در 
همین خصوص دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر خراسان 
استان  مرزی  روستاهای  از  برخی  در  گفت:  نیز  جنوبی 
شاهد تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی 
هستیم. علی زندی، با بیان اینکه مرز هم تهدید است و هم 
فرصت تاکید کرد: برای استفاده از فرصت ها باید تالش 
وی  شود.  ماندگار  مرزی  مناطق  در  انسانی  نیروی  کرد 
گرچه معتقد است، اعتیاد در مرزهای استان پررنگ و قرمز 
نیست اما خاطر نشان کرد: تغییر الگوی مصرف از سنتی 
اینکه  بیان  با  زندی  است.  نگران کننده  بسیار  به صنعتی 
تریاک  از جمله  مواد سنتی  غالبا  جنوبی  معتادان خراسان 
زوال  باعث  صنعتی  مخدر  مواد  گفت:  کنند،  می   مصرف 
عقل شده، از همین رو می بینیم که شخص معتاد حتی به 

ناموس خود نیز رحم نمی کند. 

 اعتیاد، گفتمان عمومی شود
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با تاکید بر 
پایداری روابط عاطفی بین والدین و فرزندان تصریح کرد: 
نظارت بر رفتار فرزندان و بررسی دوستان می تواند آنان را از 
گرفتار شدن در دام اعتیاد نجات دهد. زندی ادامه داد: در سال 
۹7 به دنبال این هستیم که موضوع اعتیاد به یک گفتمان 
عمومی تبدیل شود، لذا از تمام صاحبان فکر و اندیشه در این 
رابطه کمک می گیریم. وی نبود مقبولیت اجتماعی معتاد بهبود 
یافته را یک عامل مهم در بازگشت افراد به اعتیاد عنوان کرد 
 و افزود: حتی خانواده فرد بهبود یافته نیز او را به رسمیت 
نمی شناسد و اگر کوچکترین سرقتی انجام شود نگاه ها 
به سمت این فرد معطوف می شود. وی یاد آور شد: اعتیاد 

به عنوان یک بیماری با سایر بیماری ها از جمله سرطان 
تفاوت دارد چرا که بیمار اعتیاد با مسائل اجتماعی پیچیده 

دست و پنجه نرم می کند.

نشاط اجتماعی حلقه مفقوده جامعه
 در برخورد با اعتیاد

با مواد مخدر خراسان جنوبی، توانمند  دبیر شورای مبارزه 
کردن سازمان های مردم نهاد را برای همیاری معتادان بهبود 
یافته از دیگر برنامه های امسال ذکر کرد و افزود: در همین 
راستا امسال صدور مجوزهایی در ارتباط با سازمان های مردم 
نهاد از کانال وزارت کشور صورت می گیرد. وی با تاکید بر 
اینکه نبود نشاط اجتماعی از عوامل مهم گرایش جوانان به 
سمت مواد مخدر است یادآور شد: دستگاه های اجرایی باید 
برای نشاط اجتماعی دغدغه داشته باشند و پویایی جوانان را 

در راستای هنجارهای اجتماعی مدیریت کنند.

آیسک  کله کوب  باستانی  کاوش محوطه  تیم  سرپرست 
محوطه  معدود  از  یکی  آیسک  کوب  کله  محوطه  گفت: 
خراسان  استان  و  ایران  شرق  تاریخ  از  پیش  دوره  های 
جنوبی است. محمدحسین عزیزی خرانقی در گفتگو با مهر 
با بیان اینکه باستان شناسی به ادوار مختلف پیش از تاریخ، 
خراسان  کرد:  اظهار  می شود،  تقسیم  اسالمی  و  تاریخی 
اما  است  غنی  بسیار  اسالمی  و  تاریخی  لحاظ  از  جنوبی 
پیش از تاریخ اطالعات بسیار کمی داریم در صورتی که 
می بینیم سیستان و بلوچستان و کرمان کاماًل شناخته شده 

و آثار خاصی چون شهر سوخته و شهداد دارند.
سرپرست تیم کاوش محوطه باستانی کله کوب آیسک افزود: 
روند مطالعات پیش از تاریخ و مطالعات باستان شناسی ایران 
در استان خراسان جنوبی کامال مهجور و مغفول واقع شده و از 
دالیل آن می توان خشکی، دوری منطقه و سختی کار را نام 
برد که باعث عدم رغبت به کار باستان شناسان در منطقه و 

موجب ناشناخته شدن آن شده است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه در سال های اخیر جوانان استان 
وارد کار شده و خود میراث فرهنگی هم قدم هایی برداشته و 

توانسته محوطه های مختلفی را در استان شناسایی کند.
عزیزی خرانقی با اشاره به کار کاوش تیم تحقیقاتی در 
کله کوب گفت: این محوطه دارای توالی فرهنگی کافی 
این  در  تاریخ  از  پیش  تحوالت  می دهد  نشان  که  است 
و  است  بوده  چگونه  آن  پایان  تا  استقرار  شروع  از  دوره 
توان  می  منطقه  در  شاخص  محوطه  یک  در  کاوش  با 
وی  داد.  تسری  دیگر  های  محوطه   به  را  آن  اطالعات 
توالی  دارای  باستان شناسی  محوطه های  که  این  بیان  با 
الیه  کوب  کله  در  کاوش  از  ما  هدف  افزود:  هستند، 

نگاری است یعنی ارائه توالی فرهنگی و تاریخی فازهای 
استقرار یک محوطه. انسان برای زندگی در یک نقطه به 
فاکتورهای مختلفی چون آب، مرتع، زمین حاصلخیز و ... 
انتخاب کرد  را  بهترین مکان  زمانی که  و  توجه می کند 
برای هزاران سال آنجا می ماند، به همین دلیل است که 
می بینیم اکثر محوطه های کشور به صورت تپه هستند 
و  اند  یافته  استقرار  و  آمده  مختلف  های  نسل  که  چرا 
بقایای قدیم تخریب و بر روی آن مجدد ساخته شده است.
سرپرست تیم کاوش محوطه باستانی کله کوب آیسک 
اوضاع  محوطه  این  و  آیسک  دشت  در  اما  داد:  ادامه 
متفاوت است چرا که این محوطه بر روی مخروط افکنه 
واقع شده است و سه مخروط افکنه از کوه های اطراف 
تا  به نحوی که چهار  موجب رسوب گذاری شدید شده 
پنج متر دشت باال آمده و محوطه و الیه ها کامل مدفون 
شدند.عزیزی خرانقی افزود: باستان شناسی در گام اول 
بر اساس شواهد سطحی قضاوت می کند و در گام بعدی 
به کاوش و الیه نگاری می پردازد و در نهایت به مطالعه 

معماری و فضای استقرار می پردازد.
 وی با بیان اینکه اکنون در گام دوم هستیم و به ارائه 
گفت:  پردازیم،  می  استقرار  توالی  معرفی  و  نگاری  گاه 
ابعاد دو  با  به همین منظور دو کارگاه )ترانشه یا گمانه( 
در دو کاوش شد تا به سطح خاک بکر یعنی خاکی که 
تیم  برسیم.سرپرست  نیست،  آن  در  فرهنگی  ماده  هیچ 
کاوش محوطه باستانی کله کوب آیسک تصریح کرد: از 
کاوش های قبلی گزارشی ارائه نشده است که در صورت 
به  شواهد  و  کنیم  شروع  را  سوم  گام  می توانستیم  ارائه 

ما نشان داد استقرار در منطقه از هفت هزار سال پیش 
است  شده  متروک  پیش  سال  هزار  پنج  و  شده  شروع 
یعنی برای دو هزار سال استقرار وجود داشته است. وی 
ادامه داد: الیه نگاری در این محوطه نشان داد از هزاره 
سوم قبل از میالد که الیه سطحی ما است تا الیه زیرین 
که نشان هزاره پنجم پیش از میالد است، تدام فرهنگی 
چون  هایی  یافته  به  خرانقی  است.عزیزی  داشته  وجود 
سفال های خاکستری اشاره کرد که شاخصه عصر مفرغ 
باستان شناسی شاید چندین سال  افزود: کاوش  است و 
تحقیق  و  مطالعه  آمده  دست  مواد  روی  تا  بکشد  طول 

صورت پذیرد تا به یک نتیجه نهایی برسد.
و  آوری  نمونه های مختلف جمع  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
سه  در  گفت:  گرفت،  خواهد  صورت  مطالعات  آن  روی 
دوره مختلف و الیه های سطحی میانی و عمقی اسکلت 
انسان به دست آمده که خواهد توانست اطالعات خوبی 
به  غیره  و  بودن  مهاجر  و  بومی  بیماری،  جنسیت،  چون 
ما بدهد. سرپرست تیم کاوش محوطه باستانی کله کوب 
آیسک با اشاره به حضور باستان شناس ژاپنی دکتر ماساشه 
است  زغال  به صورت  که  گیاهی  های  یافته  گفت:  ابی 
و ابزارهای سنگی توسط او و در توکیو و همچنین یافته 
های جانوری و انسانی در پاریس و ورشو مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت و امیدواریم تا یک سال آینده به نتیجه قطعی 
تری برسیم تا بتوانیم ویژگی فرهنگی هر دوره، تاریخ دقیق 
و متقن استقرار و ...را بیشتر بدانیم.وی ابراز امیدواری کرد: 
با تامین اعتبارات الزم در گام بعدی مطالعات ژئوفیزیک 

آغاز تا اطالعات دقیق و مفیدی به دست آید.

گذر از “ َبنگ” تا “ ُگل”

     خودنمایی تاریخ کهن در کویر
     کله کوب آیسک محوطه ای پیش از تاریخ

آمادگی دانشگاه آزاد قاین برای بسته بندی محصوالت راهبردی

صدا و سیما-رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد قاین گفت: این واحد آمادگی دارد دو محصول زعفران و زرشک را در ابعاد گسترده برای مصرف سراسر کشور بسته بندی 
و ارائه کند.مختاری با اشاره به اینکه قاین بیشترین مقدار تولید زرشک و زعفران را در کشور دارد، افزود: مرکز بسته بندی و فرآوری زعفران و زرشک دانشگاه آزاد قاین 
با خرید یک برند معتبر فعالیت بسته بندی این محصوالت را آغاز و نمونه هایی از تولیدات خود را برای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی نیز ارسال کرده است.
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 سینمابهمن، میزبان جدال »یوزها« با اسپانیا و پرتغال

حسین واحدی مدیر سینما بهمن بیرجند گفت: پخش بازی های ایران با اسپانیا و پرتغال و همچنین 3 دیدار نهایی جام جهانی را در این سینما خواهیم داشت. 
وی ادامه داد: استقبال مردم از بازی اول خوب نبود و دلیل آن نیز  عدم اطالع  رسانی و تبلیغات بود، پیگیر تبلیغات هستیم تا برای بازی های بعد شاهد استقبال 
بیشتر مردم باشیم. همچنین با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد و شورای تأمین استان مبلغ 10 هزار تومان برای دیدن بازی ها در نظر گرفته شد.

دوشنبه * 28 خرداد 1397 * شماره 4092

سینما و تلویزیون

بازیگری آخر و عاقبت ندارد

عالقه  درخصوص  سینما  بازیگر  بصیری  محمود 
روزها  این  کرد:  خاطرنشان  بازیگری  به  جوانان 
تعداد زیادی از جوانان پیش من آمده و می گویند 
جوانان  این  متاسفانه  شویم.  بازیگر  خواهیم   می 
نمی دانند که عمر خود را بیهوده تلف می کنند. من به 
 تمامی جوانانی که پیش من می آیند، می گویم که اگر 
می خواهید بازیگر شوید، ابتدا بروید و یک شغل در 
آمدزا پیدا کنید و بعد به سراغ این حرفه بیایید چون 

این کار آینده و عاقبت ندارد.

سرگذشت مهاجران ایرانی در ژاپن 
فیلم شد

فعالیت  جدیدترین  درباره  مستندساز  باشتی،  امیر 
های خود گفت: در حال حاضر مشغول ساخت یک 
ناریتا«  عنوان »مهرآباد-  با  ای  دقیقه  مستند ۶0 
ایرانی در ژاپن هستم که مراحل  درباره مهاجران 
تدوین را سپری می کند و فکر می کنم تا یکی 
دو ماه آینده آماده نمایش شود. وی ادامه داد: حدود 
۲۸ سال پیش و پس از جنگ ایران و عراق ایرانی 
های بسیاری به منظور کار و به دست آوردن پول به 
ژاپن سفر کردند که سرنوشت این افراد برایم جالب 
است و از همین رو سفری به ژاپن داشتم تا ببینم 

سرنوشت این مهاجران چه شده است.

کارگردان »ابد و یک روز«
 فیلم جدیدش را آغاز کرد

سعید روستایی کارگردان “ابد و یک روز” با انتشار 
عکس باال نوشت: باالخره مشکالت مان حل شد و 
“متری شیش و نیم” را راه انداختیم،  با بهترین حال و 
بهترین انرژی. شاید روزی سر فرصت حجم مسخره 

مشکالتی که  برایمان ساختند  را  بازگو کنم.

 شکست عجیب فیلم بازیگر 
سرشناس در گیشه

»گوتی« فیلم جدید جان تراولتا با امتیاز نادر صفر 
 در میان منتقدها در سایت راتن تومیتوز روبه رو شد. 
جان تراولتا برای سومین بار با یک فیلم بسیار ضعیف 
فیلم  یک  که  بازیگر  این  جدید  فیلم  شد.  ظاهر 
زندگینامه ای درباره جان گوتی گانگستر است، راهی 
سینماها شد و در حالتی تقریبا نادر با امتیاز صفر درصد 

در سایت راتن تومیتوز روبه رو شده است.

كار، مدیر عامل شركت شتابدهي  نیک  حسین 
نوآوري جهت شرق، دانشجوی دكترای فیزیولوژی 
ورزش، قلب و عروق تنفس، فعال در پارک علم و 
فناوری، عضو شركت كارگزاری رسمی فن بازار 
ملی ایران و عضو پارک پردیس ریاست جمهوری 
های  شركت  سنجی  نیاز  آن  هدف  كه  است 

گوناگون و رفع نیاز صاحبان صنایع است. 
 نیک کار عنوان می کند: شرکت شتابدهي نوآوري جهت شرق ،
در زمینه استعدادیابی و مخترعان فعالیت می کند.  البته پیش از 

آغاز فعالیت شرکت نیز کارهایی انجام شده است. 
اولین فستیوال دانش آموزی نیمه تیر در استان 

برگزار می شود
وی از برگزاری اولین فستیوال نو آوری دانش آموزی در 
قالب  ایده بازار در استان نام می برد و خاطر نشان می 
کند: این جشنواره در نیمه دوم تیر در شهر بیرجند برگزار 
خواهد شد. وی یادآور می شود: این فستیوال با همکاری 
بنیاد ملی نخبگان،  سازمان بسیج پژوهشی و فناوری،  پارک 
علمی  فناوری استان، مرکز توسعه کارآفریني بانک مسکن،  
شرکت مخابرات استان و همچنین مرکز شتابدهی نوآوری 
پارک فناوری پردیس ریاست جمهوری برگزار می شود. وی 
با اشاره به اینکه  طی دو سال گذشته در مدارس راهنمایی 
 دخترانه، کالس آموزش خالقیت برگزار شد،  اظهار می کند: 
از بین ۶00 دانش آموز حاضر در مدرسه، تعداد ۲50 نفر 
در این کالس ها شرکت نمودند. سپس از این تعداد، 15 
نفر پاالیش و انتخاب شدند تا برای ارائه ایده و اختراع خود 

اقدام کنند. 
مدیر عامل شرکت  شتابدهي نوآوري جهت شرق  با بیان 
اینکه این 15 نفر در یک دوره سه ماهه آموزش خالقیت 
و طرح ایده شرکت کرده و توانستند مقاماتی را در استان و 
کشور به دست آورند، می افزاید: این برنامه )برگزاری کالس 
های آموزش خالقیت( در طول سال برگزار شده و هدف 
 از آن، شناسایی استعدادهای نهفته دانش آموزان و طرح 

ایده های آنان و رساندن به مرحله اختراع است.
نیک کار ادامه می دهد: در حوزه پژوهش نیز فعالیت هایی 
را آغاز نموده و با همین دانش آموزان کارهایی را انجام داده 

ایم که باز هم موفقیت آمیز بوده و توانست در استان و کشور 
مقام بیاورند. 

دانش آموزان  در مرحله ثبت اختراع خود هستند
وی  خاطر نشان می کند: این دانش آموزان اکنون در مرحله 
ثبت اختراع خود هستند و تمامی مراحل و روندهای پیگیری 

امور مربوط به آنان، توسط شرکت دنبال می شود.
وی با یادآوری اینکه حوزه دیگری که در آن فعالیت می 
کنیم، نیازسنجی ایده است، می گوید:  در دوره ای که توسط 
معاون علم و فناوری ریاست جمهوری در نظر گرفته شده 
بود، شرکت کردم و در راستای هدف این دوره، در نظر داریم 
نیازهای صنعت استان را از طریق شرکت های کوچک و 
متوسط و مخترعان برطرف کنیم.  وی با اشاره به اینکه در 
 این همایش دانش آموزان ایده های خود را ارائه خواهند داد ،
تاکید می کند: امیدوارم که بتوانیم کارخانه های استان را از 
حالت غیر فعال به فعال برگردانیم و آنها را با سرمایه گذاران 
آشنا کنیم. نیک کار می افزاید: در رصدهایی که شد تنها 4 
کشور هندوستان، سوئیس، آمریکای جنوبی و برزیل در حوزه 

ایده و استارت آپ دانش آموزان فعال هستند.  
نفس  به  اعتماد  رفتن  باال  جشنواره  این  هدف 

دانش آموزان و جذب سرمایه گذار است
مدیر عامل شرکت شتابدهي نوآوري جهت شرق یاد آور می 
شود: این اولین باری است که چنین کاری در استان انجام 

می شود. این عمل باعث باال رفتن اعتماد به نفس دانش 
آموزان مستعد و جذب سرمایه گذار است و بدیهی است 
که فعالیت شرکت در این زمینه راهگشا خواهد بود. وی 
 با بیان اینکه ایده بازار به معنای ارائه ایده و ارائه اختراع به 
سرمایه گذاران است، تاکید می کند: ایده بازار مختص دانش 
داران  وکارخانه  گذارها  سرمایه  است  قرار  و  است  آموزان 
شناخته شده خراسان جنوبی دعوت شوند تا ایده های دانش 
آموزان را رصد کنند.  وی با اشاره به اینکه فعالیت شرکت  
از دو سال قبل شروع شده و استعدادیابی دانش آموزان در 
مدارس نمونه کاشی نیلوفر، مدرسه امام حسین )ع( و مدرسه 
عالمه حلی غربالگری شدند،  ایده های آنها شکل گرفت و 

اکنون آماده  ارائه به سرمایه گذاران است.
وی درباره انگیزه این برنامه بیان می کند: بعد از اینکه من 
در میان مخترعان در جشنواره و نمایشگاه مختلف شرکت 
کردم با توجه به تجاربی که پیدا کردم به این فکر افتادم که 
در حوزه های مختلف،  استارت آپ ها ، رویدادهای علمی 
و ایده بازارهایی در قالب نوآوری های مختلف برای افراد 
گوناگون وجود دارد،  اما قشر دانش آموزان که گروه تاثیر 
گذار و مهمی هم هستند در حوزه ارائه ایده کاری نشده 
است. مدیر عامل شرکت شتابدهي نوآوري جهت شرق 
سازی  آماده  در  مهمی  نقش  برنامه  این  دهد:  می  ادامه 
دانش آموزان،  ایجاد انگیزه ، ادامه مسیری روشن به سمت 

ورود به دانشگاه و بعد آن  ایجاد کارآفرینی و کمک به 
اکوسیستم علمی و فرهنگی کشور می تواند داشته باشد.  

داشتن ایده خالقانه و نوآورانه و حمایت خانواده 
این  در  آموزان  دانش  ماندگاری  اصلی  دلیل 

همایش است
نیک کار در جواب سوالی مبنی بر اینکه از این ۶00 نفر  
دانش آموز با استعداد چرا 15 نفر مانده اند، می گوید: دلیل 
آن  روشن  است، داشتن عالقه کامل به حوزه خالقیت 
ایده ها و فرصت ها و  و پژوهش،  وقت گذاشتن روی 
پیگیری های متعدد و از همه مهمتر داشتن ایده خالقانه و 
نوآورانه در زمینه مورد عالقه آنها و حمایت خانواده باعث 
دانش  برخی  و  دهند  ادامه  آموزان  دانش  برخی  که  شد 
دنبال  دیگر  های  حوزه  در  را  دیگری  مسیرهای  آموزان 
کنند. وی از دستاوردهای این فستیوال با اشاره به اینکه 
زمانی که  دانش آموز وارد این رویداد شده و آموزش دیده، 
یاد می گیرد چطور با یک سرمایه گذار روبروشود،  چطور 
در   اگر  آموز  دانش  این  دهد:   می  ادامه  بدهد  ارائه  ایده 
جشنواره  و فستیوال دیگری هم که شرکت کند تجربه 
الزم برای ارائه ایده دارد و در عین ارائه می تواند از ایده 

خودش محافظت کند.
آموزان  دانش  كشوری  و  استانی  برتر  مقام 

استعدادیابی شده در محور خالقیت 
آموزان  دانش  گذشته  سال  شود:  می  آور  یاد  وی 
استعدادیابی شده در محور خالقیت و پژوهش مقام های 
برتر شهرستان و استان و کشور را کسب کردند و این جز 
نتیجه تالش خودشان، تفکر مثبت مدیران و خانواده شان 
شتابدهی  عامل شرکت  مدیر  است.  نبوده  خدا   لطف  و 
جهت با اشاره به اینکه امسال هم مقام های شهرستان 
و استان در بخش پژوهش به برخی از این دانش آموزان 
این  آینده  امیدواری می کند: در سال های  ابراز  رسیده، 
دانش آموزان را در سطوح باال با مقام های ملی و بین 
سازی  آماده  برای  روشن  آینده  ساخت  هدف  با  المللی 
به  برای  حمایت  کمک  کارآفرینی  و  دانشگاه  دوره  به 
اکوسیستم علمی و فناوری ببینیم. وی خاطر نشان می 
کند: در پایان تشکر می کنم از مدیران گرامی مدارسی 
که به من اعتماد کردند و حاضر شدند این سیستم را در 
مدارس پیاده کنیم، صبر داشتند و ما هم تالش کردیم تا 

جواب اعتماد  آنها را به طور شایسته بدهیم.

 ایده بازار دانش آموزان  در معرض نگاه سرمایه گذاران 

عکس: جواد رضایی

نسرین كاری

گفتگوی اختصاصی با حسین نیک كار،  مدیر شركت شتابدهي نوآوري جهت شرق 

کارلوس کی روش سرمربی پرتغالی ایران بعد 
از این پیروزی به رئیس سابقش در اولدترافورد 
هدایت  با  ایران  است.  کرده  دین   ادای 
کی روش در دقیقه  نود و پنجم بازی، در آخرین 
به خودی  با گل  تلف شده،  های  وقت  دقیقه  
جهانی  جام  در  خود  اول  مصاف  مراکشی ها، 
را با پیروزی پشت سر گذاشت. کی روش که 
سابقه  دستیاری سر الکس در منچستریونایتد 
نبرده.  یاد  از  را  خود  سابق   رئیس  دارد،   را 
مغزی  خونریزی  از  بعد  فرگوسن  الکس  سر 
و  گرفت  قرار  جراحی  عمل  تحت  امسال  در 
هم اکنون دوران نقاهت را پشت سر می گذارد. 
 کی روش بعد از برد شیرین تیمش می گوید 
 “ این گل در فرگی تایم به ثمر رسید و برای 
سر الکس بود. من از وقتی سر الکس بیمار شده 
نتوانسته ام به دیدنش بروم ولی به محض اینکه 
حالش به اندازه  کافی بهبود پیدا کند و من هم 
فرصتی پیدا کنم، حتماً به دیدنش خواهم رفت 
مرد  الکس  آغوشش خواهم کشید. سر  در  و 

بزرگی است. یک رفیق بزرگ “.
در  نفر   ۶۲54۸ حضور  به  توجه  با  همچنین 
پترزبورگ  سن  بندر  کریستوفسکی  ورزشگاه 
برای تماشای بازی ایران با مراکش، این جدال به 
پرتماشاگرترین بازی تاریخ تیم ملی در جام های 
جهانی تبدیل شد تا رکورد بازی با آرژانتین در 

ورزشگاه بلو هورزنته برزیل شکسته شود.

بازي ایران و مراکش 
پرتماشاگرترین بازي تاریخ 

ایران در جام جهانی

با جام جهانی 2018

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی فراگیر ملی خراسان جنوبی 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی فراگیر ملی خراسان جنوبی ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 1397/4/28 در محل مسجد حضرت فاطمه معصومه 
)س( واقع در مهرشهر- بین جنت 14 و 12 برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت واقع در مهرشهر ، جنت 
10 ، منزل اول جنوبی، طبقه دوم 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. دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش 
های مالی سال های 91-92-93-94 -95-96 - طرح و تصویب آیین نامه های داخلی شرکت )اداری، استخدامی، معامالت، شرح وظایف مدیرعامل، حقوق و پاداش 
اعضای هیئت مدیره - تصمیم گیری در خصوص بودجه سال 97 - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال شمسی- انتخاب بازرسان 

اصلی و علی البدل برای مدت یک سال - تصمیم گیری در خصوص تغییرات اعضا و سرمایه - تعیین خط مشی آتی شرکت                              هیئت مدیره
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صداقت!

دختر و پسری در یک صنف درس می خواند روز از روز 
ها دختر یک بسته چاکلیت و پسر یک مقدار از دیگری 

شیرینی ها همراه خود آورده بود.
تمام  دختر  که  رسند  می  توافق  به  دو   هر 
تمام  پسر  و  دهد  می  پسر  به  را  شان  های  چاکلیت 
شیرینی های شان را به دختر می دهد. پسر شیطانک 
بود یک مقداری از شیرینی ها را برای خود نگهداشت 
و باقی شان را به دختر داد اما دختر قول که داده بود 
از روی صداقت تمام چاکلیت های شان را به پسر داد.

همان شب دختر به آرامش تمام خوابید و خوابش برد، 
فکر  این  در  پسر  بخوابد چون  توانست  نمی  پسر  اما 
بود که اگر ما یک مقدار از شیرینی ها را نگهداشتم 
دختر هم شاید یگ مقدار از چاکلیت ها را برای خود 
نگهداشته باشد و همه چاکلیت ها را به من نداده باشد

نتیجه داستان:
عذاب وجدان همیشه مال کسی است که صادق نیست 

و آرامش مال کسی است که صادق است.
لذت دنیا مال کسی نیست که با آدم صادق زندگی می 
کند، آرامش دنیا مال کسی است که با وجدان صادق 

زندگی می کند.

اگر لحظه به لحظه با خود صادق باشید، دیگر
 به اثبات اعمال خود نیازی ندارید و اگر در زندگی
 حادثه ای پیش آید، می دانید که مصلحت اوست

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.

گفتی که تو را شوم مدار اندیشه
دل خوش کن و بر صبر گمار اندیشه

کو صبر و چه دل، کنچه دلش می خوانند
یک قطره خون است و هزار اندیشه

وقتی بدانی چه چیزی می خواهی، 
و به شدت آن را بخواهی، راهی برای

 رسیدن بهش پیدا می کنی.

فریس: “عمر بسیار سریع می گذرد. اگر هرازگاه 
یک بار نایستی و به اطراف نگاه نکنی،آن را از

دست می دهی.” »فیلم روز تعطیل فریس بولر«

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیات روز  

به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده رخصت ]جهاد[ داده شده است چرا که مورد 
ظلم قرار گرفته  اند و البته خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست. سوره حج/آیه 39

حدیث روز  

سه خصلت جلب محّبت مي کند: انصاف در معاشرت با مردم، همدردي در مشکالت آن ها، همراه و همدم شدن با معنویات. 
)امام جواد علیه السالم(

سبک زندگی

وقت کشی به سبک قرن 21
طرح ها، تصویرسازی ها، مقاله ها و مطالب بسیاری وجود 
پیکانشان  نوک  غیرمستقیم،  یا  به طور مستقیم  که  دارد 
شبکه های اجتماعی را نشانه می رود و به تنهاتر و غمگین 
های  شبکه  از  فراگیر  استفاده  دنبال  به  انسان،  شدن  تر 

اجتماعی اشاره می کند.
شبکه هایی که برخی معتقدند برخالف نامشان، انسان را از 
داشتن روابط انسانی صحیح و فرح بخش دور کرده اند و او 
را هر روز تنهاتر از قبل می کنند. اما آیا واقعا چنین است؟ 
آیا افرادی که از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، 
انسان هایی تنها و مغموم هستند یا برعکس، چرخیدن در 
این شبکه ها و حال و احوال با دوست های دیده و نادیده 

می تواند منجر به احساس بهتر و نشاط بیشتر فرد شود.
تعمیم ندهیم

واقعیت این است که بحث در مورد شبکه های اجتماعی 
شده  مطرح  هاست  سال  انسان  زندگی  بر  آنها  تاثیر  و 
است؛ اما شاید بتوان یک نظر کلی و عمومی درباره این 
موضوع داد و ادعا کرد که لزوما این شبکه ها بد هستند 
افراد  زندگی همه  روی شرایط  مثبتی  تاثیر  برعکس،  یا 
دارند. طرز استفاده افراد، ویژگی های شخصیتی و شرایط 
زندگی آن ها در این زمینه موثر است. اگر بدون در نظر 
گرفتن طیف های مختلفی که با سنین گوناگون، استفاده 
های متفاوتی از این شبکه ها می کنند، یک نظر کلی 

بدهیم کمی بی انصافی است.

آشناها را انتخاب کنید
که  دوستانی  از  متشکل  تشکیل می شود  گروهی  وقتی 
یکدیگر را می شناسند و با هم در خارج از دنیای مجازی 
ارتباط دارند اما به هر دلیلی کمتر فرصت در کنار یکدیگر 
بودن را دارند، شبکه اجتماعی می تواند به آنها کمک کند 
تا بیشتر از حال یکدیگر باخبر بوده و با هم ارتباط داشته 
و  لذت  باعث  و  امر  خیلی هم خوب است  این  و  باشند 
از مواردی که می  بنابراین یکی  اعضا خواهدشد.  شادی 
تواند در استفاده درست از این گروه ها موثر باشد این است 
که افراد حاضر در گروه، خارج از دنیای مجازی همدیگر را 

بشناسند و با هم آشنا شوند.
حد و حدودتان را بشناسید

یکی دیگر از عوامل مهمی که می تواند در استفاده از شبکه 
های اجتماعی دردسرساز شده یا برعکس، باعث لذت بردن 
از آن شود، رعایت حد و حدودهاست. قبل از هر چیز ما باید 
جایگاه خودمان را بدانیم و حد و مرزهایمان را مشخص کنیم. 
به طور حتم شرایط یک فرد متاهل با فرد مجرد متفاوت است 
و یک نوجوان با فرد مسن فرق دارد. بنابراین باید بدانیم که 
چه جایگاهی داریم و از سوی دیگر جایگاه دیگران را نیز درک 
کنیم و حد و مرزها را رعایت کنیم. در غیر این صورت حضور 
در این شبکه ها نه تنها کامتان را شیرین نمی کند، بلکه با 
برهم زدن نظم و آرامش، باعث ایجاد دردسرها و سوءتفاهم 
هایی می شوند که ممکن است زندگی را به کام شما تلخ کنند.

جایی برای وقت تلف کردن
هدفتان از حضور در شبکه های اجتماعی چیست؟ اگر فقط 
برای وقت گذرانی و پرکردن خالهای زندگی تان، زمان 
زیادی را در این شبکه ها می گذرانید، به بیراهه می روید. به 
طور مثال زن یا مردی که برای پرکردن کمبودهای عاطفی 
و... زندگی مشترکش ترجیح می دهد سر خود را با حضور در 
شبکه های اجتماعی گرم کند، نه تنها مشکلی از مشکالت 
حل نمی شود، بلکه همین امر باعث دورشدن بیشتر او از 

همسرش شده و روابط هر روز سردتر می شود.
حضور در شبکه های اجتماعی شاید به صورت مقطعی و 
کوتاه مدت، کمبودها و تنهایی های فرد را پر کند؛ اما این 
افراد  روز همه  است یک  و ممکن  نیست  امر همیشگی 
گروه بنا به گرفتاری های شخصی نتوانند در گروه با فرد 
همراهی کنند و در این شرایط این فرد به طور حتم بیشتر 
آسیب خواهددید. بنابراین به جای نادیده گرفتن مشکالت 
و تنهایی ها و... و پرسه زدن در شبکه ها و وب گردی و 
کشتن وقت، با مشکالت روبرو شوید و سعی کنید آن ها را 

ریشه یابی و حل کنید تا شادتر باشید.
افراط نکنید

بعد از یک روز کاری یا در لحظات فراغت، گپ و گفت با یک 
دوست دور، حتی اگر به صورت مجازی باشد، می تواند لبخند 
را بر لب های هر کسی بنشاند و خستگی را از تنتان در کند؛ 
اما وای به روزی که صبح و ظهر و عصر و شب مدام گوشی 

و لپ تاپ به دست در فضای مجازی غرق شوید و به عبارت 
دیگر به نوعی به حضور در این دنیا معتاد شوید.

در این صورت حتی اگر در ابتدا تصور کنید که حالتان بهتر 
شده و شادتر هستید، دیر یا زود این شادی، به کامتان تلخ 
افراط در  می شود. شاید بپرسید چرا؟ دلیلش ساده است: 
هر کاری آسیب رسان است و شما را از توجه و انجام سایر 
کارها باز می دارد. هر فردی در جامعه و خانواده نقش های 
متعددی دارد که اگر به هر دلیلی از جمله اعتیاد به شبکه 
های اجتماعی، از آن ها غافل شود، قبل از هر کس دودش 

به چشم خودش می رود.
افسردگی و دنیای مجازی

اگر در محل کار مدام حواستان به گپ و گفت های مجازی 
باشد، دقت و سرعت کارتان کم می شود و این یعنی سدی 
در برابر پیشرفت شغلی. در این شرایط در محیط خانواده و 
ارتباط با دوست و آشنا هم باید منتظر پیامدهای ناخوشایندی 
باشید و به قیمت حضور در فضای  مجازی، کم کم، موقعیت 

ها و ارتباط های دنیای واقعی خود را از دست می دهد!
گاهی می شنویم که افراد افسرده بیشتر به این شبکه ها 
رو می آورند؛ اما این موضوع درست نیست. چون یک بیمار 
افسرده، به خصوص اگر افسردگی شدید داشته باشد، آنقدر 
بی انگیزه است که اصال حال و حوصله چنین کاری را ندارد. 
افرادی که به تنهایی خود عادت کرده اند هم اغلب تمایل 

زیادی به حضور در این شبکه ها ندارند.

جدول کلمات                        

نقش  میدان  بناهاي  از  افقي:1- 
کشور  نژاد   -2 توانایي   - جهان 
ارمنستان - محل کار - شریف تر 
3- ابر سفید -  مقدمه و دیباچه - 
ضمیرانگلیسي   -4 شطرنج  پایان 
اقساطي-   صورت  به  بدهي   -
قدیم   ژاندارم   - زمینه   و  موضوع 
5- میان دوزخ و بهشت - سازمان 
 -6 آلماني  آقاي    - نفت  جهاني 
هذیان-  روباه - رسم کننده 7- 
نوع مرغوبي از برنج که در شمال 
کشت مي شود - از پیامبران قوم 
بني اسرائیل - بازنده شطرنج 8- 
بین  دادگاه   - شده   درج   - چلیپا 
المللي 9-  زمین آماده کشت - از 
پیامبران بني اسرائیل - دیوار قلعه 
10-  فریاد بلند -  پیکر و جسم 
- زیر فرنگ 11-  شهر ارگ در 
و  تاوان   - غرور  کرمان-   استان 
سنتور-   شبیه  ساز    -12 جریمه 
سفید  لکه   - فارسي  جمع  نشانه 
 -13 عرب  نفي   - ناخن   - روي 
امیدواري - خانه هاي که اجزاي 
ساخته  مختلف  سطح  دو  در  آن 
مي شود - زعفران 14-  مرغابي 
و  تندرستي   - صنعت  و  پیشه   -
سالمتي 15-  از مرکبات - خالق

عمودي: 1- آنچه از کسی ستانند 
برای رفع حاجتی و چون رفع حاجت 
کنند بازدهند -  کنایه از نیکبخت 
 - فرعي  مقابل   -- گالبي   -2
حادثه 3- گیاه تاجریزي - فکر - 
پادشاه افشاري 4- چشمه - افشره 
گوجه فرنگي - حق ناحق - جاي 
پر درخت 5- استفراغ - موروثي -  
یاقوت 6- پایکوبي و دست افشاني 
- صوفیان  - کج و خمیده - پیام 
الهي 7- سال گذشته - یارو  پیشوا 
و امام 8- از دنیا رفتن - شهرداري  

فرمان  تاراج-    -9 حصیر  -علف 
پسوند    -10 پناهگاه  مغولي-  
پرنده   - گو  بیهوده   - شباهت 
-شهرهاي  یدک     -11 الشخور 
نداري 12-  حرف  عرب  -حرف 
با  از سامان مقدم  فاصله - فیلمي 
نفي  حرف   - آییش  فرهاد  بازي 
 -13 برهان  و  دلیل  با   - عرب 
پسر  فرزند  تمرین-   خصم  
دادن - خواهشهاي  نشان    -14
  15 سرسخت  دشمن   - نفساني 

ناظر تدریجي  
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  عاداتی که افراد سالم و جذاب دارند

اگر می خواهید در بهترین حالت ممکن جلوه کنید، باید 
به سختی تالش کنید و تمرکز هوشیارانه در مورد تغذیه 
همیشگی، ورزش و سبک زندگی مناسب داشته باشید.در 
این مطلب عادت های افراد سالم و جذاب را نام می بریم 
که اگر باهوش باشید شما هم  فرصت ممکن فرا می گیرید.

1- آن ها برنامه ریزی می کنند: افراد سالم از قبل می دانند 
که در طی ساعت ها و روزها و هفته های آینده چه چیزی 
قرار است بخورند و با برنامه ای که تعیین کرده اند می دانند 
که کجاها می توانند میان بر بزنند، زیاده روی کنند و سپس 
همان کالری خارج از برنامه دریافت شده را از دست بدهند. 
2- آن ها همیشه آماده اند: افراد متناسب و شاد به خودشان 
اجازه نمی دهند در معضل انتخاب غذا گیر کنند و جایی 
بمانند که انتخابی برای غذای سالم نداشته باشند تا مجبور 
شوند تنها برای رفع گرسنگی هر غذای ناسالمی را بخورند. 
افراد سالم همیشه هر جا که بروند، مقداری خوراکی سالم 
با خود دارند و برای همین در تله انتخاب های نادرست و 
ناسالم نمی افتند، تله ای که اغلب افراد سنگین وزن تر از 

آن ها دچارش می شوند! 
چند  هر  دارند:  را  چیزی  هر  کالری  حساب  آن ها   -3
کالری شماری کلیشه ای و تکراری به نظر می رسد اما در 
حقیقت عادتی مؤثر برای حفظ وزنی متعادل است. آن ها 
با کمک اپلیکیشن ها یا تنها با قلم و کاغذ، پیگیر مراحل 
پیشرفت شان هستند. در پژوهش ها ثابت شده افردی که از 
یک ابزار برای پیگیری وضعیت وزن شان استفاده می کنند، 

بیشتر وزن کم می کنند.
4- آن ها کمتر می خورند: صبح به خیر! بوی شیر بدون 
قهوه را حس کنید! همه ما می توانیم از میزان روزانه کالری 
دریافتی مان کم کنیم  کالری که از منابع ناسالم و فرآوری 
شده مانند شکر تصفیه شده، چربی اشباع تشکیل شده است

123456789101112131415
ندلیفرپاکدیوید1
اسقوسسیرگلکا2
قطنزاغشورسشش3
هلوکدزمانرفنت4
انسنونساربن5
رکایاوزهربوه6
وواربیهنبزس7
شیشکناغاددامر8
نیمرنریکنای9
راگیسشمارامع10
اوناناروارچا11
جیهمکربناتاغل12
ناتخاتیهتدنس13
ارکشوشمدربای14
سوارتشادراشیرر15

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

09158254172

به یک نفر تلفنچی آقا جهت کار 
در آژانس پارک نیازمندیم.
09365613536- واحدی

به یک نفر حسابدار و یک نفر بازاریاب 
جهت کار در یک شرکت پخش مواد 

غذایی نیازمندیم.  09156689060

به تعدادی جوشکار اسکلت ترجیحا مجرد و جوان 
جهت کار در شهرک صنعتی نیازمندیم.
شماره تماس صبح ها: 09157234706
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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 

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

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
32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

در
 10
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 یک برگ اصل پروانه اشتغال 
به کار حرفه مهندسی معدن با 

شماره 290606 مورخ 89/9/26 
متعلق به آقای احمد اصغری 

دارای شناسنامه به شماره 2221 
صادره از تهران متولد 1355 با 

شماره عضویت 290606 در نظام 
مهندسی معدن استان خراسان 
جنوبی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

نصب و سرویس کولر آبی
لوله کشی ، برق کشی، تعمیر آبگرمکن

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی

هـوا مطبـوع شـرق
دنیـای مـس

اجرای سیستم های نوین برودتی 
کولر گازی ، اسپیلت و چیلر
تعمیر، فروش، نصب و اجرای

 لوله های مسی
09158636100
05632234606

فریزر صندوقی دست دوم 
خریداریم. 09395625280

سال  هکتار  نیم  و  یک  پسته  باغ  فروش 
سوم حدود 900 درخت ، یک و نیم هکتار 
 20 پسته  باغ  متر   7500  ، زراعی  زمین 
منزل  همراه  درخت   250 حدود   ، ساله 
مسکونی محدوده چاه، واقع در جلگه ماژان    

09155014963- قنبری
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زنان سحرخیز کمتر افسرده 
می شوند

زنانی که صبح ها زود از خواب بیدار می شوند، در 
قیاس با زنانی که دوست دارند تا دیروقت بخوابند، 
کمتر در معرض احتمال ابتال به افسردگی هستند. 
خطر  صبحگاهی  نور  معرض  در  گرفتن  قرار 
می دهد  کاهش  احتمااًل  را  افسردگی  به  ابتال 

به  طوری که در ارتباط با زنان، این خطر 12 تا 
27 درصد کمتر است. افرادی که اساساً تمایل 
به دیر بیدار شدن دارند، می توانند با زودتر بیدار 
شدن و قرار گرفتن در معرض نور صبحگاهی، 
افسردگی  بیماری  به  را  خود  ابتالی  خطر 
دیروقت  تا  شب ها  که  افرادی  دهند.  کاهش 
سیگاری  دارد  احتمال  کمتر  می مانند،  بیدار 
باشند. داشته  منقطع  خواب  الگوهای  و  باشند 

 بهترین مواد برای تهیه  ساندویچ 
محل کار

ماهی  ماهی،  تن  گوشت،  مرغ،  از  است  بهتر 
آزاد، تخم مرغ و پنیر برای تهیه  ساندویچ تان 
استفاده کنید. اگر سوسیس و کالباس دوست 
دارید، مشکلی ندارد به شرط اینکه هر روز از 
این مواد غذایی استفاده نکنید. فراموش نکنید 

مانند  شده  فرآوری  غذایی  محصوالت  که 
غذایی  محصوالت  یا  کالباس  و  سوسیس 
ندارند و  باالیی  ارزش غذایی  شیرین و چرب 
فقط کالری نصیب تان می کنند. به جای نان 
از  باشد  یادتان  حتماً  سفید  آرد  از  شده  تهیه 
دار(  )نان سبوس  کامل  آرد  از  شده  تهیه  نان 
استفاده کنید. در این صورت خیال تان راحت 
کرده اید. جذب  را  الزم  مغذی  مواد  که  باشد 

 پوسته هاي خشک داخل گردو را 
حتما بخورید

پوسته هاي خشک داخل گردو خاصیت هاي 
بسیاري دارد که از اصلي ترین خواص آن تنظیم 
قند خون است. بر اساس طب سنتي میوه گردو 
داراي خواص متعدد براي حفظ سالمتي انسان 
است یکي از بهترین خواص آن تنظیم قند خون 

است.پوسته هاي خشک داخل گردو که در کناره 
هاي مغز گردو وجود دارد یکي از منابع با ارزش 
اما  است  خون  قند  افزایش  از  جلوگیري  براي 
متاسفانه اکثر افراد آن را به عنوان ضایعات دور 
مي ریزد. بررسي ها نشان مي دهند که خوردن 
این پوسته هاي خشک داخل گردو کمک فراواني 
به کاهش قند خون در افراد مبتال به دیابت و یا 
افرادي که در مرز ابتال به دیابت قرار دارند، مي کند.

قهوه برای حفظ سالمت کبد 
مفید است

  
نوشیدن 3 فنجان قهوه یا بیشتر در روز به کاهش 
به مشکالت جدی کبد کمک می کند.  ابتال 
محققان با بررسی بیش از 1۴ هزار نفر دریافتند 
افرادی که بیش از 3 فنجان قهوه در روز مصرف 
می کردند 21 درصد کمتر با احتمال بستری شدن 

در بیمارستان به خاطر بیماری های کبدی مواجه 
بودند. قهوه نوشان کمتر در معرض خطر ابتال 
به بیماری های مرتبط با کبد هستند. همچنین 
یافته ها از این نظریه حمایت می کند که مصرف 
میزان کم و متوسط قهوه برای کبد مضر نیست. 
اینکه نوشیدن قهوه برای کبد خوب و مفید است، 
یافته جدیدی نیست. نوشیدن قهوه با کاهش قابل 
توجه خطر ابتال به سیروز کبدی مرتبط است.

 دلیل لکه های سفید روی دندان 
چیست؟

به عنوان  را  دندان  روی  سفید  لکه های  مردم 
می گیرند.  نظر  در  نامطلوب  وضعیتی 
فلوئوروزیس دندانی شایع ترین دلیل لک شدن 
بیش  از  پایین  سنین  در  اغلب  است.  دندان 
حد از فلوراید استفاده می کنند و این وضعیتی 

بی خطر محسوب می شود. فلوئوروزیس دندانی 
اضافی  فلوئور  اثر  در  دندان  رنگ شدید  تغییر 
موجود در آب آشامیدنی هنگام تشکیل دندان 
است. فلوراید اضافی موجود در آب آشامیدنی 
هنگام تشکیل مینای دندان در کودکان بر روی 
سلول های مینا ساز تأثیر گذارده و مرحله معدنی 
شدن مینا را دچار اختالل می کند به گونه ای که 
می شود. اختالل  دچار  مینا  زیرسطحی  بافت 

یادداشت

یادداشت

2 کشته و43 زخمی در تصادفات دو روز گذشته

جانشین رئیس پلیس راه استان گفت: در تعطیالت اخیر 2 فقره تصادف 
فوتی و 19 فقره تصادف جرحی در محورهای خراسان جنوبی رخ داد که 
منجر به فوت 2 نفر و زخمی شدن ۴3 نفر از هموطنان مان شد. سرهنگ 
نیک مرد بیشترین علت این تصادفات را بی توجهی به جلو و تخطی از 
سرعت مطمئنه اعالم  کرد و افزود: در  مجموع در یک هفته اخیر 53 
فقره تصادف در جاده های استان رخ داد که در اثر  آن دو نفر فوت و 79 
نفر هم زخمی شدند. وی با توجه به آغاز سفرهای تابستانی از رانندگان 
خواست به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توجه بیشتری  داشته باشند. 

رقابت دونده های خراسان جنوبی 
در مسابقات قهرمانی کشور

رئیس هیئت دو و میدانی استان گفت: مربیان شایسته دو و میدانی 
خراسان جنوبی در دوره های آموزشی بین المللی فدراسیون شرکت می کنند.
وی افزود: مرجانه مردانی و صابر صادقی به نمایندگی از استان برای اخذ 
مربیگری سطح یک و بین المللی دو و میدانی کشور از چهارم تا پانزدهم 
تیرماه راهی تهران می شوند. علیرضا چاجی گفت: در مسابقات قهرمانی دو و 
میدانی قهرمانی کشور دونده های استان هماورد برترین های ایران می شوند 
مهدی آهویی، محمود سیف اللهی، محمد بابایی ترکمانی و حبیب حسینی 
در بخش آقایان این ماراتن ملی به رقابت می پردازند. وی یادآور شد: فرزانه 
قاسمی، مریم السادات اصغری، سمیه نطقی مقدم، فرزانه قاسمی و بیتا طرمی 
در مسابقات دو و میدانی قهرمانی بانوان کشور هنرنمایی می کنند. این مقام 
مسئول متذکر شد: نخستین دوره مسابقات دو ومیدانی کشور از روز گذشته 
به میزبانی خراسان رضوی در شهر مشهد آغاز شده و تا 31 خرداد ادامه 
می یابد و رکوردهای ورودی این مسابقات در سهمیه ورزشکاران اعزامی به 

رقابت های آسیایی 2۰1۸ جاکارتا لحاظ خواهد شد.

اولین دوره مسابقات تراکتور سواری استان در خوسف 
برگزار شد

گفت:  خوسف  محلی  و  بومی  بازی های  و  روستایی  هیئت  رئیس 
اولین دوره مسابقات تراکتور سواری استان با حضور 7 تراکتور سوار در 
روستای اصغریه در بخش ماژان به مناسبت عید سعید فطر برگزار شد. 
سیدابوالفضل موسوی نژاد اظهار کرد: شرکت کنندگان در این مسابقه 
مسیر 2 هزارمتری را با تراکتور پیمودند که در پایان آقایان حسین عباسی 
از روستای اصغریه مقام اول ، آقای رمضان امامدادی از روستای مختاران 
مقام دوم و مصطفی الهی از روستای دولت آباد مقام سوم را کسب کردند. 
رئیس هیئت روستایی و بازی های بومی و محلی شهرستان خوسف بیان 
کرد: در مسابقات چوب کشی آقای هادی باغانی در وزن منفی 9۰ مقام 

اول و علیرضا علیپور رتبه دوم را کسب کرد. 

حوادث استان

ورزش استان

تیم فوتبال آزاد شهرستان بیرجند سال 13۴5 - محل برگزاری مسابقات زمین خاکی هنگ کهنه.ایستاده از راست آقایان:کیانفر
مرحوم محمدعلی نژاد. محمدیعقوبی. مرحوم الهیار سرهنگی. غالمرضاپوشیده رو. مرحوم منوچهرشمشیری. مرحوم علی نژاد. خردپیشه. ناشناس 

ازگناباد و ناشناس. نشسته از راست آقایان: علی عباس نیا. مرحوم هوشنگ مهرور. پهلوان استاد محمدمهرور. استوار حقیقی )دروازه بان(

 داده نما

سعی داریم شمارا با غذاهای شگفت انگیزی که عملکرد مغز را تقویت 
می کنند، آشنا سازیم. توت: اگر می خواهید تا پاسی از شب به مطالعه 
بپردازید و احساس گیج بودن و عدم تمرکز می کنید،کافی است چند 
عدد توت بخورید تا ذهن تان مجدداً، فعال شود. انواع توت ها، مانند 
توت فرنگی، توت سفید، تمشک و شاتوت، سموم بدن را کاهش داده 
و موجب بهبود جریان خون به مغز می شود و به  این ترتیب تمرکز شما 
نظر  به  ماهی:  افزایش می دهند.  بر مطالبی که مطالعه می کنید،  را 

می رسد خوردن ماهی، به خصوص ماهی های روغنی، می تواند قدرت 
افزایش و این به دلیل وجود اسیدهای چرب امگا 3، در آن  مغز را 
است. بسیاری از بافت های مغز از چربی ساخته شده اند بنابراین عجیب 
نیست که مصرف چربی های خوب، باعث بهبود عملکرد مغز شود. 
مصرف ماهی عالوه بر تقویت حافظه و تمرکز، خطر ابتال به زوال 
عقل )آلزایمر( را نیز کاهش دهد. شکالت تیره: یکی از بهترین مواد 
غذایی برای تقویت مغز، شکالت تیره است. خوردن شکالت تیره، 

سطح هورمون های اندورفین و سروتونین را در خون افزایش می دهد 
و این به  نوبه خود، به شما برای تمرکز بهتر کمک می کند. غالت 
کامل: اگر می خواهید حافظه خود را بهبود بخشیده و در درس هایتان 
موفق باشید از مصرف غالت تصفیه شده مانند نان سفید و ماکارونی 
اجتناب کنید. این غالت تصفیه  شده ، ذهن را کسل نموده و تمرکز 
متفاوتی  اثرات  سبوس دار  غالت  دیگر،  سوی  از  می برند.  بین  از  را 
دارند. آن ها برای شما یک منبع ثابت و پایدار انرژی فراهم می کنند.

اینغذاهابهتقویتحافظهشماکمکمیکنند

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

فروش ویـژه فـرش هامـون
طرح فرهنگ ویژه فرهنگیان محترم  * حکمت کارت ویژه نیروهای محترم مسلح

 و اقساط بلندمدت برای سایر شهروندان عزیز بدون دریافت پیش قسط و سود 
با خرید هر تخته فرش 12 متری یک تخته فرش شش متری 

رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(
نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

دستگاه ساب سیار 
امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، گرانیت، 
موزائیک و بتن  09156706538

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها برای تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل داریم(

09159639065-علـیآبادی

 حمـل  اثاثیـه 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

صاحبان محترم مشاغل )کسبه( و وسایط نقلیه عمومی:                                                                                     
شمامیتوانیدبدونمراجعهبهاداراتامورمالیاتی،ازطریقسامانه www.tax.gov.ir اظهارنامهالکترونیکیخودراحداکثرتاپایانخردادماهسالجاریارسالومالیاتمربوطهرانیزپرداختنمایید.

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      
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آغاز اعزام های حج تمتع

از ۲۴ مرداد

فارس-مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی گفت: آغاز 
اعزام و پروازهای حج تمتع زائران از تاریخ ۲۴ مرداد 
ماه خواهد بود. نوفرستی اظهار کرد: قریب به سه هزار 
نفر از استان در سال جاری به سرزمین وحی اعزام 
می شوند. وی با اشاره به اعزام حجاج در قالب 19 
کاروان، گفت: 17 کاروان از طریق فرودگاه بیرجند، 
یک کاروان از مشهد و یک کاروان از زاهدان اعزام 
استان خاطرنشان  زیارت  و  مدیر حج  خواهند شد. 
کرد: آغاز اعزام و پروازها از تاریخ ۲۴ مرداد خواهد 
بود. نوفرستی میانگین سنی حجاج استان را 55 سال 
اعالم کرد و گفت: جوان ترین زائر استان ۲9 سال و 
مسن ترین زائر 90 سال سن دارد. وی با بیان اینکه 
برای آمادگی زائران، هر کاروان باید 1۲ جلسه آموزشی 

داشته باشد که تاکنون 9 جلسه برگزار شده است .

بهره برداری از 69 طرح کشاورزی
 در خراسان جنوبی

جهاد  هفته  از  روز  آخرین  در  کشاورزی  طرح   69
کشاورزی در استان به بهره برداري رسید. به گزارش 
این طرح ها که در شهرستان  برای  صدا و سیما، 
بهره  به  سرایان  و  سربیشه  طبس،  خوسف،  های 
از 8 میلیارد تومان هزینه شد.  برداری رسید بیش 
طرح پروار بندی گوسفند داشتی 130 رأسی و طرح 
آبیاری کم فشار در روستای دولت ، 7 طرح احیا و 
مرمت قنات، یک طرح احداث کانال و استخر آب 
و سه راه دسترسی به مزارع در شهرستان طبس ، 
همچنین در شهرستان سربیشه افتتاح انسکتاریوم 
تریکو  زنبور  تولید  خصوصی  بخش  مرکز  )اولین 
 گراما به منظور مبارزه با کرم گلوگاه انار در استان ( به

بهر ه برداري رسید. در سربیشه، بهره برداری از طرح 
آبیاری کم فشار و افتتاح استخر دومنظوره ذخیره آب 
کشاورزی ، در آیسک ۲1 طرح از جمله کلینیک گیاه 
پزشکی و واحد تولید قارچ خوراکی و در شهرستان 
سرایان بهره برداری از واحد بسته بندی محصوالت 
غذایی از مهم ترین این طرح ها بود. با افتتاح این 
طرح ها برای برای حدود ۲00 نفر شغل ایجاد شد.

۲5 آموزشگاه در خراسان جنوبی، 
پذیرای فرهنگیان

و  آموزش  رفاهی  امور  و  تعاون  اداره  ایسنا-رئیس 
پرورش خراسان جنوبی از اختصاص ۲5 آموزشگاه 
خبر  امسال  تابستان  در  فرهنگیان  اسکان  برای 
داد. مهدی نژاد با اشاره به اهم برنامه های اجرایی و 
امسال،  تابستان  در  پرورش  و  آموزش  فعالیت های 
اظهار کرد: 9 پایگاه، ۲5 آموزشگاه و ۲16 کالس 
درس با 93 نفر عامل اجرایی کار خود را برای اسکان 
فرهنگیان در استان آغاز کردند. وی با بیان اینکه 
پذیرش اسکان مهمانان از ۲5 خرداد جاری آغاز و تا 
15 شهریور امسال ادامه خواهد شد، افزود: راه اندازی 
پیک موتوری برای هدایت مهمانان تابستانی، تهیه 
بروشور و بنر راهنمای پذیرش مراکز رفاهی و اسکان 
آموزشگاه های  تجهیز  و  شهرها  ورودی  در  استان 
برخوردار و مجهز به سیستم سرمایشی برای اسکان 
است. اداره  این  فعالیت های  از  تابستانی  مهمانان 

جامعه اطالعاتی و آماری سالمندان  
تهیه شود

و  پیشکسوتان  فرزانگان،  بنیاد  ایرنا-مدیرعامل 
صاحبدالن تهیه جامعه اطالعاتی و آماری سالمندان 
استان را خواستار شد و گفت: دستگاه های اجرایی 
همکاری  سالمندان  دقیق  آمار  ارائه  برای  استان 
کنند. خانی نژاد افزود: با توجه به روند رو به افزایش 
سالمندی، بنیاد فرزانگان سال 9۲ به عنوان پایگاه 
وری  بهره  میزان  ارتقای  و  استقرار  برای  دائمی 
 این قشر از اوقات فراغت در استان راه اندازی شد.

وی گفت: با توجه به کمبود منابع مالی و انسانی باید 
برنامه های حمایتی با توجه به منابع موجود حساب 
شده باشد و در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی 

قشر محروم سالمندان هزینه شود.

دوره های تخصصی تربیت داور 
قرآن کریم هفتم تیرآغاز می شود

مهر- رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی گفت: 
دوره های تخصصی تربیت داور قرآن کریم از هفتم تیر 
آغاز می شود. سلمانی اظهار کرد: خراسان جنوبی در حوزه 
قرآنی با کمبود کادر متخصص از جمله داور، مدرس، 
مربی و ممتحن رو به رو است و در این راستا طی دو 
سال اخیر برنامه ریزی ها بر تربیت کادر متخصص تعلق 
گرفته است. وی بیان کرد: بخش عمده اعتبار حمایتی 
مؤسسات و خانه های قرآن نیز به این حوزه تعلق خواهد 
گرفت. سلمانی ادامه داد: در این راستا در تابستان امسال 
دوره های تخصصی  تربیت داور  قرآن کریم با  حضور 
اساتید برجسته قرآنی در استان اجرا می شود که ابتدا حدود 
100 نفر برای این دوره ثبت نام کردند. وی افزود: از این 
افراد بعد از شرکت در کارگاه مقدماتی آزمون گرفته شد و 
در نهایت حدود 50 نفر واجد شرایط شرکت در دوره های 

تخصصی تربیت داور قرآن کریم شدند.

آغاز پیش فروش بلیت 
قطارهای مسافربری

 ۲7 از  مسافربری  قطارهای  بلیت  فروش  پیش 
خرداد آغاز شد. به گزارش صداوسیما ، مدیر کل 
راه آهن شرق گفت: بلیت ها از اول تیر تا 15 مرداد 
به مسافران  تحویل می شود. ماسوری با بیان اینکه 
مسافران می توانند با مراجعه به دفاتر فروش و یا 
سایت اینترنتی راه آهن، سفیر و رجاء بلیت خود را 
تهیه کنند ، افزود: نرخ بلیت ها شناور است و بسته 

به تعداد مسافران افزایش یا کاهش خواهد داشت.

نصب ۲5 سازه جدید تبلیغاتی
 با ضایعات شهری

صدا و سیما - ۲5 سازه جدید تبلیغاتی برای مناسبت 
های فرهنگی در شهر بیرجند نصب شد. معاون خدمات 
شهری شهرداری بیرجند گفت: این سازه ها در کارگاه 
خدمات شهری شهرداری بیرجند از ضایعات فلزی 
شهر ساخته شده که با نصب آن تبلیغات داربستی از 
داخل شهر جمع آوری خواهد شد. تاکنون از این سازه 
ها درنقاط گوناگون شهر بیرجند همچون میدان ابوذر و 

میدان اول مدرس نصب شده است.

 از خدمات گمرک   برخورداری7 هزار مسافر

 ایرنا-مدیرکل گمرکات  خراسان جنوی گفت: طی 
۲ ماهه ابتدای امسال هفت هزار و 373 مسافر در 
ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی بیرجند و گمرک 
ماهیرود از خدمات و تشریفات مسافری امور گمرکی 
استان برخوردار شدند که از این تعداد یکهزار و ۴37 
از  مسافر ورودی و یکهزار و ۲9۲ مسافر خروجی 

فرودگاه بین المللی بیرجند بوده اند.

افزایش نسبی دمای هوا در استان

کاوش-کارشناس هواشناسی از افزایش نسبی دمای هوا در استان خبر داد. نخعی گفت:  افزایش نسبی دمای هوا تا پایان هفته ادامه دارد که از روزهای دوشنبه تا 
چهارشنبه هوا گرمتر خواهد شد. وی افزود: دمای هوا در این روزها به طور میانگین دو تا سه درجه افزایش می یابد.کارشناس هواشناسی استان با بیان اینکه در سه 
روز آینده، گاهی وزش تندباد برای نقاط  گوناگون استان پیش بینی می شود، گفت: وزش تندباد در شهرهای نهبندان و سرایان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

*رئیس اداره تبلیغات اسالمی درمیان از برگزاری ۴0 
جلسه تفسیر قرآن کریم طی ماه مبارک رمضان در 

مساجد این شهرستان خبر داد.
*سرپرست دانشگاه بیرجند در حکمی دکتر محمدقادر 
و  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  به سمت  را  قادری 

سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه منصوب کرد.
* مسئول سازمان اردویی، راهیان نور سپاه انصا الرضا 
)ع( گفت: اعزام کاروان های راهیان نور استان به مناطق 

عملیاتی از ابتدای تابستان 97 آغاز می شود.
*مسئول انجمن خوشنویسی خراسان جنوبی گفت: 
برای اولین بار در مرکز استان خط تخصصی التین 
و هنر تذهیب زیر نظر مدرسین کارآزموده و مطرح 

کشوری آموزش داده می شود.
*خیران خراسان جنوبی در جشن های گلریزان  ماه 

رمضان امسال 361 میلیون تومان کمک کردند.
*رئیس اداره فرهنگی آموزش و پرورش گفت: 160 
پایگاه غنی سازی اوقات فراغت   دراستان تشکیل می شود.
بیماران  آموزشی  نیازسنجی  اندیشی  *نشست هم 
با حضور  استان  دانشگاهی  جهاد  به همت  خاص 

متخصصین این حوزه  برگزار شد.
*جمع آوری زکات فطره و کفارات امسال در خراسان 

جنوبی ۲0 درصد افزایش یافت. 
*معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان با اشاره به 
اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه دامپزشکی گفت: بیماری 

سل گاوی در خراسان جنوبی تحت کنترل است.
*مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان گفت: کالس های اوقات فراغت کودکان و 
نوجوانان از اول تیر شروع و تا نیمه مرداد در 11 کانون 

پرورش فکری استان برگزار می شود.

اخبار کوتاه

 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به 
اینکه بی خیالی در مقابل گزینه های روی میز 
دشمن به معنی خودکشی است، گفت:مسئله 
نفوذ به صورت مستدل برای مردم تبیین شود. 
به گزارش مهر، آیت ا... ا عبادی صبح یکشنبه 

در دیدار با جمعی از اعضای دبیرخانه کنگره 
دو هزار شهید خراسان جنوبی اظهار کرد: برای 
رسیدن به موفقیت در اجرای این امر بزرگ باید 
مردم حضور پیدا کنند و برای تحقق این امر باید 
انگیزه ایجاد کرد. وی با اشاره به ظرفیت بزرگ 

مساجد، ائمه جمعه، امامان جماعت و سازمان 
تبلیغات اسالمی برای تبلیغ و تبیین گسترده 
این کنگره، بیان کرد: مهمترین ظرفیت برای 
است.  شهدا  یاد  و  نام  مراسم،  این  برگزاری 
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اضافه کرد: 
از سوی دیگر محرم و صفر را در پیش داریم 
که این خود ظرفیت بسیار باالیی برای رسیدن 
به اهداف مورد نظر کنگره است. عبادی تأکید 
کرد: برای اینکه این کنگره پربار باشد باید همه 
منابع موجود یادداشت برداری شده و مسئولیت 

ها به اهل آن واگذار شود.

بقای جامعه به شهدا وابسته است
وی با اشاره به اینکه دشمن در دشمنی خود همه 
گزینه ها را روی میز دارد و از هر سوراخی وارد 
می شود، عنوان کرد: بی خیالی در مقابل این 

جریان به معنی خودکشی است.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر 
اینکه اگر انقالب سال 57 انجام نمی شد، لقمه 

بعد از فلسطین ایران بود، بیان کرد: باید دسیسه 
های دشمن از شروع استعمار و برنامه آنها برای 
تسلط و تاراج کشورهای اسالمی و بعد از آن  
تسلط بر جهان برای مردم تفهیم شود. عبادی 
ادامه داد: پروژه دشمن این است که بعد از تاراج 
و تسلط بر کشورهای اسالمی بر دنیا تسلط 
پیدا کند، بنابراین نباید در مقابل این پروژه بی 
خیال بود. وی با بیان اینکه شهدا به ما نیازی 
ندارند این ما هستیم که همواره از فیوضات 
آنها بهره مند می شویم، افزود:  بقا، حیات، 
دارد  بستگی  آنها  ایثار  به  ما  ناموس  و  دین 
و باید این مسائل را در این فرصت به جامعه 
تفهیم کنیم. وی اضافه کرد: برگزاری کنگره 
دو هزار شهید استان فرصت مناسبی است که 

این مسائل برای جامعه تفهیم شود.

مسئله نفوذ به صورت مستدل 
برای مردم تبیین شود

به  باید  این ها  اینکه در کنار  بیان  با  عبادی 

مسئله نفوذ نیز بپردازیم، عنوان کرد: در حال 
حاضر برخی حرف دشمن را می زنند بنابراین 
باید در این برنامه تعریضی باشد تا به صورت 
برخی  که  شود  تفهیم  مردم  برای  مستدل 
حرف ها، حرف یک ایرانی نیست بلکه حرف 
بیان  وی  است.  آمریکا  و  انگلیس  اسرائیل، 
کرد: باید از ظرفیت این کنگره استفاده کرد 
تا این مسائل برای مردم تبیین شده و کسانی 
که حرف بیگانه را می زنند، رسوا شده و عقب 
نشینی کنند. نماینده ولی فقیه همچنین بر لزوم 
ایجاد امید در جامعه تأکید کرد و گفت: با وجود 
همه ظرفیت ها و منابع کشور برخی به جامعه 
کمبودها را القا می کنند و باید به مردم تفهیم 
شود همه چیز داریم فقط قدر آن را نمی دانیم. 
عبادی با اشاره به اینکه مردم خراسان جنوبی 
مردم با ایثار و با ایمانی هستند و همواره در 
کارهای خیر حرف اول را می زنند، افزود: ما 
مسئولین هستیم که باید مقدمات کار را فراهم 

کرده و باور و انگیزه ایجاد کنیم.

مسئله نفوذ به صورت مستدل برای مردم تبیین شود

استان  )ع(  انصارالرضا  سپاه  فرمانده 
 ۲ ملی  کنگره  خاص  مخاطب  گفت: 
تالش است،  جوان   قشر  شهید   هزار 

می کنیم طوری برنامه ریزی کنیم که تأثیرگذاری 
برپایی این رویداد فرهنگی بزرگ تا نسل های آینده 
باقی بماند. به گزارش صدا و سیما، سردار قاسمی در 

نشست کارگروه رسانه با بیان اینکه  برای برگزاری 
هر چه باشکوه تر کنگره ملی ۲000 شهید استان 
۲7 کمیته در قالب 6 کارگروه در نظر گرفته شده 
است، بر استفاده بیش از پیش از فرصت باقیمانده 
برای برگزاری هرچه باشکوه تر این جشنواره تأکید 
کرد. وی افزود: هنوز بعد از گذشت 15 سال از 

برگزاری اولین کنگره شهید در استان ، بازخوردهای 
خوبی دریافت می کنیم.وی گفت: برای کنگره ملی 
۲000 شهید استان، 700 برنامه مختلف از جمله 
اجالسیه، چاپ کتاب، نمایشگاه  تولیدات رسانه ای 
و غیره در نظر گرفته شده که با توجه به زمان باقی 
مانده تا برگزاری کنگره ، 50 درصد کار پیش رفته 

است. سردار قاسمی افزود: ضمن اینکه بسیج، سپاه 
و دولت وظیفه تأمین مالی این رویداد را عهده دار 
هستند، آماده دریافت کمک های مردمی و خیران 
نیز هستیم. وی خواستار راه اندازی نهضتی برای 
برگزاری دو جشنواره در زمینه فیلم و کتاب شد تا 
هر شخصی با هر نوع نگاه و سلیقه ای با ابتدایی 

ترین ابزار کار،  بتواند در مورد شهدا قدمی بردارد. 
سردار قاسمی گفت: برای تولید محتوای رسانه ای 
یک گنجینه در اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای 
دفاع مقدس وجود دارد که برنامه سازان و تهیه 
کنندگان رسانه می توانند برای ساخت برنامه مورد 

نظرشان از این مجموعه استفاده کنند.

تالش براي هرچه باشکوه تر برگزار شدن کنگره ملی شهدا   

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

جنوبی  خراسان  پرورش  و  آموزش  سرپرست 
گفت: 6 هزار و ۴60 دانش آموز استان طی سال 
تحصیلی گذشته از سرویس ایاب و ذهاب مدارس 
برخوردار شدند. موسوی کیا پیش از ظهر دیروز در 
نشست کارگروه ماده 18 که به منظور ساماندهی 
و برنامه ریزی سرویس های ایاب و ذهاب مدارس 
در سال تحصیلی آینده برگزار شد، اظهار کرد: در 
دانش  و ۴60  هزار  گذشته 6  تحصیلی  سال 
آموز دختر و پسر استان در سه دوره تحصیلی از 

 سرویس ایاب و ذهاب مدارس برخوردار شدند.
وی بیان کرد: این تعداد دانش آموز، توسط 859 
بوس  مینی  و  ون  سواری،  خودروهای  راننده 
خدمات دهی می شدند. وی، با بیان این که پیش 
بینی می شود، تعداد دانش آموز استفاده کننده از 
سرویس مدارس در سال تحصیلی آینده 9 درصد 
رشد داشته باشد، ادامه داد: یکی از مهمترین دغدغه 
دانش آموزان و اولیای آنها سرویس های مدارس 
است که این کارگروه با هدف کاهش دغدغه ها 

و خطرات ناشی از تردد دانش آموزان در محور 
های روستایی، معابر شهری و مسیر خانه تا مدرسه 
تشکیل می شود. سرپرست آموزش و پرورش با 
اشاره به ابالغ قیمت پیشنهادی پس از تصویب 
شوراهای اسالمی شهر و روستاهای استان به 
مدارس، بیان کرد: نام شرکت های پیمانکاری 
آنها توسط  تأیید  از  نیز پس  سرویس مدارس 
 سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ها

 به مدارس استان ابالغ می شود.              

استفاده ۶ هزار و ۴۶۰ دانش آموز از سرویس مدارس

آرامستان های  مدیریت  سازمان  سرپرست 
شهرداری بیرجند به افزایش 15 درصدی قیمت 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  جاری  سال  در  قبور 
افزایش در حالی است که طی سال های 95 و 
96 هیچ گونه افزایش قیمتی را نداشته ایم. محمد 
کرد:  اظهار  فارس،  با  گو  در گفت و  محمدزاده 
قیمت گذاری قبرها بر اساس مصوبه شورای شهر 
است که در کمیته انطباق فرمانداری تعیین و 
ابتدای سال ابالغ می شود. وی با بیان اینکه بدون 
نظارت سازمان خرید و فروش قبر امکان پذیر 
نیست، گفت: واگذاری قبور برعهده سازمان است 

و برای قبور سند صادر می شود.
آرامستان های  مدیریت  سازمان  سرپرست 
شهرداری بیرجند خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
در شهرستان بیرجند موضوع داللی برای قبور 

ندارد. زمینه وجود  این  در  افراد  و سوءاستفاده 
محمدزاده به افزایش 15 درصدی قیمت قبور 
در سال جاری اشاره کرد و گفت: این افزایش 
 96 و   95 سال های  طی  که  است  حالی  در 

با  هیچ گونه افزایش قیمتی را نداشته ایم. وی 
براساس  قبور  پیش فروش  میزان  اینکه  بیان 
بلوکه های تعیین شده است، تبیین کرد: قبری 
که پیش فروش می شود شاید چندین سال خالی 

باشد و در این مدت موضوع فضای سبز، نگه داری 
قبر، روشنایی، مبلمان شهری و نظافت وجود 
دارد و دلیل گران تر بودن قیمت پیش فروش 
ارائه خدمات است. سرپرست سازمان مدیریت 
داد:  ادامه  بیرجند  شهرداری  آرامستان های 
اکنون قیمت مقطوع است و زمانی که متوفی 
دفن شد حتی اگر ده سال دیگر باشد هزینه 
دیگری اخذ نمی شود و به همین دلیل قیمت 
پیش فروش مقداری گران تر است. محمدزاده 
با اشاره به قیمت های سه میلیون و 500 هزار 
تومانی تا هفت میلیونی قبور دو طبقه، گفت: 
سازمان الزام و تبلیغی برای پیش فروش ندارد 
و خود افراد به دالیلی مانند دسترسی راحت تر 
و  می کنند  پیش خرید  به  اقدام  مناسبت ها  در 
پیش فروش بر اساس درخواست های شهروندان 

است.وی با بیان اینکه قیمت سردابه اکنون ۲76 
هزار تومان است، افزود: برای متوفیان کمیته 
امداد، بهزیستی، توانبخشی و اقشار آسیب پذیر 
تخفیف  درصد   50 خدمات  و  سردابه  قیمت 
دارد. سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های 
شهرداری بیرجند ادامه داد: اگر متوفی خانواده ای 
نداشته باشد و یا جزو اهداکنندگان عضو باشد  
رایگان دفن می شود. محمدزاده عنوان کرد: در 
میدان قتلگاه بهشت متقین بیرجند دسترسی 
راحت تر و تراکم جمعیت کمتر است و به همین 
دلیل قیمت های پیش فروش کمی تفاوت دارد. 
نیمه  تا  ابتدای سال جاری  از  یادآور شد:  وی 
خرداد 3۲6 نفر متوفی در بهشت متقین بیرجند 
دفن شده اند و می توان گفت که به طور میانگین 
ایم. داشته  بیرجند  در  متوفی   100 ماهیانه 

گرانی به قبرستان رسید
  دالیل تفاوت قیمت قبور در بهشت متقین بیرجند

نت
نتر

س: ای
عک

نت
نتر

س: ای
عک

می
مقا

س: 
عک

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه- نوبت دوم
 شرکت تعاونی مرزنشینان آریا سازان مهراب مود      تاریخ انتشار: 97/3/28

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان آریا سازان مهراب مود ساعت 18 روز 
پنجشنبه تاریخ 97/4/14 در محل مسجد مجتمع خدمات رفاهی مهراب مود 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 با هم به دفتر شرکت تعاونی 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.
دستور جلسه: 

استماع گزارش هیئت مدیره  و بازرس - طرح و تصویب صورت های مالی سال 96- طرح  و تصویب 
بودجه پیشنهادی سال 97- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

هیئت مدیره تعاونی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
در پرونده کالسه 970228 محکوم علیه شرکت پادیرپل - محمد حسین ونکی محکوم است به پرداخت مبلغ 
23/000/000 ریال محکوم به در حق محکوم له رضا صداقت خواه و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت حق االجرا در 
حق صندوق دولت با عنایت به فی و توقیف اموال به شرح جدول ذیل که به مبلغ 39/090/000 ریال کارشناسی شده است.

ارزش به ریالشرح و مشخصاتلوازمردیف

400/000مدل laserjet پرینتر از نوع 1100پرینتر1

300/000سنگ فرز مستعمل ولی آماده بکار جهت سنگ زدن و برش آهن آالتسنگ فرز2

240/000شمشه آلومینیومی 2 متری جهت کار بنایی دو عدد هر عدد 120/000 ریالشمشه3

480/000 دوربین عکاسی  Canon جهت عکاسیدوربین4

28/750/000لوله داربست فلزی شش متری به تعداد 125 عدد هر عدد 230/000 ریاللوله5

540/000کلنگ دو سر جهت کار بنایی به تعداد 3 عدد هر عدد 180/000 ریالکلنگ6

450/000بیل با دسته و بدون دسته به تعداد 3 عدد ، هر عدد 150/000 ریالبیل7

250/000کپسول پیک نیک 3 کیلویی با مارک بوتان پیک نیک8

600/000پروژکتور جهت روشنایی با المپ به تعداد 4 عدد هر عدد 150/000 ریالپروژکتور9

750/000کپسول بزرگ 22 کیلویی به تعداد 3 عدد هر عدد 250/000 ریالکپسول10

240/000سه راهی برق به تعداد 3 عدد هر عدد 80/000 ریالسه راهی11

1/100/000موتور ویبره با شاسی کامل به تعداد 2 عدد هر عدد 550/000 ریالویبره12

90/000آچاررینگی آچار13

450/000کمربند ایمنی به تعداد 3 عدد هر عدد 150/000 ریالکمربند 14

180/000تلمبه باد دستی کوچکتلمبه15

160/000چراغ خطر به تعداد دو عدد هر عدد 80/000 ریالچراغ16

480/000کفش ایمنی یک جفتکفش17

900/000فرقون کارکرده و مستعمل 2 عدد هر عدد 450/000 ریالفرقون18 

600/000میز با روکش چوبی میز 19

180/000قفل آویز به تعداد 2 عدد هر عدد 90/000 ریالقفل20

350/000قالب جهت بتن ریزی 50 سانتی متری قالب21

1/600/000کابل برق جهت برق کشی صنعتی حدودا 80 متر هر متر 20/000 ریالکابل22

39/090/000جمع کل سی و نه میلیون و نود هزار ریال

از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 97/04/09 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده 

ش رجبی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجندخریدار خواهد بود.
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 امیر المؤمنین علی علیه السالم فرمودند :
عاُم، وقوُت األرواِح اإلطعاُم قوُت األجساِد الطَّ

خوراك بدنها، غذاست و خوراك جانها، اطعام کردن.
)مشكاة األنوار، ص 325(

 اگر بنا بود تشخیص  های آقای 
علم الهدی را مالک قرار دهند 
اثری از جمهوری اسالمی نبود 

علی مطهری در واکنش به سخنان امام جمعه مشهد 
گفت: اوال اگر بنا بود نمایندگان مجلس تشخیص های 
آقای علم الهدی را مالک تصمیم های خود قرار دهند 
امروز اثری از جمهوری اسالمی نبود و انقالب اسالمی 
را دو دستی تقدیم آمریکا و اسرائیل کرده بودیم؛ چرا 
ناحیه  از  را  ضربه  بیشترین  انقالب ها  همیشه  که 
 دوستان ناآگاه خود دریافت می کند. ثانیا این گفته آقای 
علم الهدی شاید بتواند به کشف منشا پیامک های 
بعضا تهدیدآمیز ارسالی از مشهد برای نمایندگان در 

ایام طرح الیحه مرتبط با FATF کمک کند.

شکایت جدید دولت از 30 نماینده 
مجلس شورای اسالمی

علیرضا سلیمی نماینده محالت با بیان اینکه دولت به 
هر بهانه ای از نمایندگان مجلس شکایت می کند، 
مجلس  به  دولت  از  جدیدی  شکایات  اخیرا  گفت: 
هیئت  کار  دستور  در  آنها  بررسی  که  است  رسیده 
نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان قرار دارد. در یک 
مورد دولت از 30 نماینده مجلس شورای اسالمی 
شکایت کرده است. البته شکایات دولت از نمایندگان 
از  زیادی  های  پرونده  و  اینهاست  از  بیشتر  خیلی 
شکایات دولت در هیئت نظارت مجلس وجود دارد.

برخي مسئوالن خسته ، خستگي 
خود را به حساب مردم مي گذارند

 حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: برجام
 یک سویه توسط دشمن نقض شد و هیچ امیدی هم 
به آن نیست. دولت باید بپذیرد که کشور را بدون برجام 
اداره کند و در پاسخ به بدعهدی های دشمن تعهدات 
برجامی را متوقف و غنی سازی ۲0 درصد را آغاز کند 
و در صورت شرارت بیشتر دشمن از ان پی تی خارج 
شود. متأسفانه برخی مسئوالن خسته، خستگی خود 
را به حساب مردم می گذارند. آقای روحانی با ترمیم 

کابینه باید فکری برای خستگی آنان بکند.

کفن پوشیدن متعلق به وقتی است 
که بخواهیم از برجام خارج شویم

گفت:  کارگزاران  حزب  عضو  عطریان فر  محمد 
را  پیشنهاد می کنیم کفن پوشان، کفن هایشان 
بیاورند و لباس زندگی بپوشند. کفن پوشیدن  در 
یعنی چه؟ کفن پوشیدن یعنی اینکه یک مصلحت 
به خاطر  و  است  پایمال شدن  در حال  ارزشی  و 
کف  را  خود  جان  حاضریم  ارزش  آن  از  صیانت 
وقتی  به  متعلق  پوشیدن  کفن  دهیم.  قرار  دست 
است که بخواهیم از برجام خارج شویم، وقتی که 
منافع مردم را به راحتی با دست خود ذبح کنیم. در 

واقع اینها بوق را از سرگشاد می نوازند.

آینده متعلق به همه یمني هاست 
و یمن باتالق متجاوزین است

امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور 
بین الملل گفت: در سایه جنگ اشغالگرانه عربستان، 
مردم  علیه  ها  صهیونیست  و  آمریکا  امارات، 
مظلوم یمن، فاجعه انسانی بیداد می کند. بی تردید 
متجاوزین، میدان جنگ را در یمن باخته اند اما می 
خواهند با اشغال بندر حدیده و قطع آب و نان مردم، 
یمن را وادار به تسلیم کنند. آینده متعلق به همه 

یمنی ها و یمن باتالق متجاوزین است.

روابط آمریکا و کره  شمالی
 آینده مثبتی ندارد

احمد وحیدی، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: 
 آمریکا مظهر عدم تعهد به همه اصول اخالقی و 
بین المللی است. اینکه کره ای ها با چه نگاهی تصمیم 
به مذاکره با آمریکا گرفته اند به خودشان مربوط است 
 اما آینده مثبتی را در عملکرد آمریکا در این حوزه 
پیش بینی نمی کنیم. آمریکا حتی با دوستان اروپایی 
خود هم به خوبی عمل نمی کند و آنها را تبدیل به 
موجوداتی کرده که هیچ ارزشی برای آنها قائل نیست.

تهدید نظامی  آمریکا بلوف  است

رسول سنایی راد معاون سیاسی سابق سپاه با تاکید 
بر اینکه جنگ با ایران با افزایش قیمت نفت و دالر 
روبرو بوده و خطر بزرگی را در برابر آمریکا به وجود 
می آورد، گفت: تهدیدهای نظامی آمریکا چیزی جز 
بلوف سیاسی نیست. آمریکا و اروپا نگران روند قدرت 
یابی، پیشرفت های نظامی و افزایش نفوذ منطقه ای 
ایران هستند و در صدد کاهش قدرت منطقه ای ایران 
 برآمده اند؛ لذا ادبیات آشکار آمریکا در برجام نشان 
می دهد که این کشور قصد ضربه زدن به مسئله 

هسته ای را داشته و جز بهانه تراشی چیزی نیست.

حتی یک ایرانی در یمن نمی جنگد

محمد عبدالسالم سخنگوی جنبش انصارا... یمن 
گفت: حتی یک ایرانی در یمن نمی جنگد و این در 
امارات  ارتش عربستان،  نیروهای  حالی است که 
و سودان در یمن در حال جنگ هستند. هدف از 
جنگ این است که یمن به اشغال بیگانگان در آید؛ 
معتقدیم که ادامه تجاوز به الحدیده و سایر مناطق 

یمن، راه حل سیاسی را نابود می کند.

دریغ از یک جو غیرت و عرق ملی

سید محمد حسینی نماینده مجلس پنجم درباره نامه 
ترامپ  با  از اصالح طلبان در مورد مذاکره  تعدادی 
گفت: دریغ از یک جو غیرت و عرق ملی. هنوز چند 
روزی از خروج آمریکا از برجام نگذشته که شماری 
از اصالح طلبان افراطی و سیاسیون مخالف نظام، به 
تبعیت از کره شمالی نسخه مذاکره مستقیم با ترامپ می پیچند. 5 سال کشور 
را معطل برجام گذاشتند که نتیجه اش این اوضاع اقتصادی است، کافی نیست؟

عوامل نفوذی در نهادهای انقالبی شناسایی شوند

مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: ضمن تاکید و توصیه به مردم برای مراقبت از 
نفوذها، دستگاه های امنیتی و اطالعاتی و همچنین 
نیروهای مسلح باید دقت مضاعفی برای شناسایی 
عوامل نفوذی که در این نهادها و با نقاب انقالبی گری 
عمال فرمایشات مقام معظم رهبری را بی اثر می کنند، انجام دهند. چنین افرادی 
پیشتاز تخریب سخنان رهبری هستند و اثرات منفی در جامعه می گذارد.

غالمرضا انصاری، عضو شورای شهر 
چهارم به مداحی در حاشیه نماز عید 
فطر در مصلی تهران واکنش نشان 
و  حرکات  گونه  این  گفت:  و  داد 

رفتارها ضرب المثل سر شاخ نشستن 
و از بن بریدن را به یاد انسان می آورد. 
اکنون برخورد و حمله به دولت تنها به 
دولت آسیب  نمی زند بلکه کل نظام را 
دچار چالش و مشکل می کند. انصاری 

اضافه کرد: در شرایطی که مشکالت 
بین المللی با تندروی های غیرمنطقی 
در داخل و خارج از کشور دامن نظام 
و مردم را گرفته است و از سوی دیگر 

مردم با مشکالت اقتصادی، معیشتی 
و اجتماعی دست وپنجه نرم می کنند 
باید همه دست  به  دست هم دهیم 
که چالش ها برطرف شود. امروز قطعًا 
مخالفت با برجام و سیاست خارجی 

دولت، همراهی و همگامی با مثلث 
صهیونیست ها، ارتجاع عربی و جریان 
تندرو و رادیکال آمریکایی است. آنها 
به دنبال فروپاشی دولت نیستند بلکه 
فروپاشی کل نظام را در دستور کار 
خود دارند. انصاری حمله به دولت از 
تریبون های رسمی مانند نمازعیدفطر 
و نمازجمعه را خطای فاحش دانست و 
افزود: بیان این مسائل از تریبون  هایی 
عمومی مثل نماز جمعه و نمازعیدفطر 
قطعاً می تواند آسیب زا باشد. عالوه بر 
اینکه این تریبون ها عمومی است و 
نباید مقاصد یک جناح در آن مطرح 
شود، مطالبی که از تریبون ها منتشر 
پیدا  بین المللی  انعکاس  می  شود، 
می کند. بنابراین ما باید تالش کنیم 
که یک صدا، منطق و گفتمان را از 
که  کنیم  بیان  رسمی  تریبون های 
باید گفتمان حفظ و اقتدار نظام باشد.

قطعًا مخالفت با برجام و سیاست خارجي، همراهي با
مثلث صهیونیست ها، ارتجاع عربي و جریان تندرو آمریکایي است

احمد شیرزاد، نماینده مجلس ششم 
گفت: در اینکه الریجانی ها همیشه 
دارند،  قدرت  به  معطوف  چشمی 
اخیر  تالش  ولی  نیست  شکی 
 FATF تصویب  برای  الریجانی 
در مجلس تنها برای قدرت نیست. 
تالش  الریجانی  اینکه  بیان  با  او 
تصمیمات  اسالمی  جمهوری  دارد 
درست بگیرد، گفت: »در بین برادران 
نسبت  الریجانی  علی  الریجانی؛ 
به مسائل کشور و مردم حساس تر 
مصلحت های  و  است  تیزبین تر  و 
کشور را بهتر می فهمد. این ویژگی 
در سال های اخیر نمود بیشتری داشته 
موضع  برجام  بحث  در  مثاًل  است. 
الریجانی بسیار مهم و تأثیرگذار بود 
در  برجام  او تالش کرد که مسئله 
بیفتد  جا  حاکمیت  مختلف  سطوح 
و همچنین در زمان تصویب آن در 

مجلس مؤثر عمل کرد. شیرزاد اضافه 
کرد: اگر بخواهیم بدبینانه به رفتارهای 
الریجانی نگاه کنیم او به فکر جایگاه 
هر  البته  که  است  قدرت  در  خود 

خود  تصمیمات  در  سیاستمداری 
نگاهی معطوف به قدرت دارد اما در 
کنار آن هر سیاست مداری یک وجه 
خدمتگزاری دارد به خصوص اگر از 
هوشمندی و تدبیر بیشتری برخوردار 

باشد. این فعال سیاسی اصالح طلب 
با بیان اینکه »اگر منصفانه بخواهیم 
قضاوت کنیم افرادی مانند روحانی، 
خاتمی و ناطق نوری جز باهوش ترین 

سیاست مداران هستند« گفت: »آقای 
الریجانی نیز انسان باهوشی است اما 
متأسفانه جریان اصولگرایی دچار یک 
کندذهنی شده و در برخورد با مسائل 
دارند. منجمد  روحیه  یک  کشور 

در بین برادران الریجانی، علی الریجانی نسبت به مسائل کشور 
و مردم حساس تر و تیزبین تر است

بعد از خروج از پروتکل الحاقي از NPTخارج می شویم

 مجتبی ذوالنور رئیس کمیته هسته ای مجلس با بیان 
اینکه مذاکرات با اروپایی ها تاکنون برای ادامه حیات 
برجام به نتیجه ملموسی نرسیده، گفت: اگر این مذاکرات 
به نتیجه ای نرسد قطعاً اولین اقدامی که ایران می تواند 
انجام دهد، توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 
است. اگر اروپایی ها با آمریکا برای اعمال تحریم و فشار علیه کشور همگام 
شود قطعاً گام بعد از خروج از پروتکل الحاقی خروج از )NPT( خواهد بود.

  شادی مردم بیرجند پس از برتری ایران مقابل مراکش * عکس : حسین بیاتآخرین روزهای بهار در روستای بیدسک  * عکس : زهرا حمیدی  ویزیت بیماران پوستی در گل نی و ذکری- درمیان  * عکس : صداوسیما

آژانـس ایـران
شماره های جدید ما را به خاطر بسپارید:

32465200 -32465060 - 32465252 - 32465080 - 32465050
آدرس:  خیابان 15 خرداد، 22 بهمن 1 ،

 جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(
شماره مدیریت : 09158644731 - مقری

سایر ویژگی ها:
*  استفاده از فن توربو

*  مجهز به سیستم محافظ جان
*  دارای 2 سال ضمانت از تاریخ نصب

*  استفاده از ورق گالوانیزه 220 میکرون
 )A( استفاده از موتور فوق کـم مصرف   *
*  استفاده از ریموت کنترل هوشمند لمسی

*  مجهز به درب های پلیمری مستحکم و 3 فیلتر قابل شستشو

جدیدترین کولرهای آبی لـورچ ، سلولزی و مجهز به ریموت کنترل

آدرس: حدفاصل مدرس 27 و 29   تلفن : 32420499

ردب  ضدسرقت خالقی
عرضه کننده انواع درب های ساختمانی 

)داخلی، آپارتمانی، البی(

بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس 44
32444080 - 09153614899

تحویـل بـه روز

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد و توسعه و اصالح معابر سطح شهر طبس

به شماره  را  معابر سطح شهر  آسفالت  مناقصه عمومی  دارد:  نظر  در  شهرداری طبس گلشن 
۲۰۰۹۷۵۷۷۵۰۰۰۰۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۹۷/3/۲8  می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8  صبح روز دوشنبه تاریخ ۹۷/3/۲8
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱4/3۰ روز شنبه تاریخ ۹۷/4/۹

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱8 روز شنبه تاریخ ۹۷/4/۰۹ 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
ارائه پاکت های الف : استان خراسان جنوبی - شهرستان طبس گلشن - شهرداری طبس - تلفن: 

۰۵63۲8۲۵۰۰۱

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969۷3۷ و 85193۷68

مجید بهارستانی یزدی- شهردار طبس

 اخطار جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی و اطالعاتی غیر مجاز حاشیه راه های استان 

به استناد ماده ۷ و ۱۷ قانون ایمنی راه ها و راه آهن ایجاد و نصب هرگونه تابلو یا عالئم اعم از 
 اختصاصی یا تبلیغاتی در حریم راه ها مستلزم اخذ مجوز از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
بوده و خارج از حریم نیز نصب هر عالمت یا تابلویی را که موجب اختالل با ایجاد مانع و انحراف دید رانندگان 
گردد ممنوع می باشد و نیاز به اخذ مجوز دارد. بدین لحاظ به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ادارات 
دولتی، شرکت ها و... که اقدام به نصب تابلوی تبلیغاتی و اختصاصی بدون اخذ مجوز کتبی از این اداره کل 
نموده اند ، اخطار می گردد که حداکثر ظرف مدت سه روز کاری جهت سیر مراحل قانونی به اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نبش غفاری ۲۵ - واحد بازرگانی مراجعه نمایند. در صورت عدم اقدام 
ظرف مدت فوق جهت جمع آوری تابلوها اقدام قانونی با هماهنگی مراجع قضایی انجام و تمامی مسئولیت 
ها و خسارات وارده بر عهده متجاوزین بوده و کلیه خسارت های وارده به اداره کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای از ایشان اخذ خواهد شد.  
                اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی


