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 حفظ برجام در گرو مقابله 
جدی با سیاست  ترامپ است
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 مانند هیتلر »جبهه ملی کار« 
ایجاد کنید

صفحه 2

  اصالحات باید نیازها
 و مطالبات مردم را بشناسد

صفحه 2

ضرورتي ندارد  به کنوانسیون 
هایي بپیوندیم که مشکل دارند 

صفحه 2

ورزش دوباره ارزش شود

جادوی مستطیل سبز این روزها همه را 
مسحور کرده است. ورای برخی پشت 
صحنه ها و سوءاستفاده ها از جذابیت 
فوتبال، نمی توان از این واقعیت گذشت 
که این ورزش به عنوان ورزشی با حداقل 
امکانات الزم می تواند جایگزین مناسبی 
برای سرگرمی های بی فایده ، گمراه 
کننده وبیماری زا!  در فضای مجازی باشد.
این روزها بازی های جام جهانی فوتبال 
زمینه توجه دوباره به این ورزش به عنوان 
پرطرفدار ترین ورزش جهان را ایجاد کرده 
است.همین بهانه ای شد برای بازخوانی 
خاطرات گذشته دهه های 60 و 70 که 
فوتبال در شهرها .... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4095
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داریوش ارجمند
 هنرمند برجسته سینمای ایران

داریوش ارجمند برادر کوچک تر انوشیروان ارجمند، هنرپیشه نام آشنای تئاتر، سینما و تلویزیون ایران 
سال ۱۳۲۳ در خانواده ای اصیل و مرفه در شهر بیرجند ...) ادامه در صفحه 4(

گزارش آوا از  “بزرگترین کارگاه نساجی سنتی کشور” در روستای حاجی آباد  

بانوان هنرمند  با شعار“ما می توانیم”
“اعتماد به نفس، شوق و انگیزه” واژه هایی که در چهره تک تک بانوان حاضر در کارگاه کامال 
مشهود است. روی مقنعه هر کدام شان کارتی با سوزن نصب شده که شعار “ ما می توانیم” 
با حروف درشت در آن خودنمایی می کند. عشق به کسب مهارت و البته داشتن درآمد و 
شغل باعث شده تا همگی آن ها در این جا جمع شوند. بانوانی در سنین گوناگون از جوان 

۲0 ساله گرفته تا خانم 50 ساله باور دارند با ... ) ادامه در صفحه۳(

فقر، نیاز وکمبود 350کالس دربیرجند
    صفحه 7

  »اجتماعی شدن« محور برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر/ 8

عکس : حسینی

ابراز ناراحتی استاندار ا ز :

جناب آقای مهندس سید مهدی احمدی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور 
که نشان از مدیریت و توانمندی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و ضمن 

تشکر از خدمات ارزنده شما در سنوات قبل، از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون تان 
را  خواستاریم. 

شرکت فروزان بیرجند هر کجا هست همه ذکر نکوکاری توست
ای نکو مرد نشاید که تو از یاد روی

به مناسبت سومین روز درگذشت 

مرحوم دکتر محمود عبادیان 
جلسه ترحیمی روز جمعه 97/4/1 از ساعت 9 الی 10 صبح 

در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های : عبادیان، جوقه ساالر، علی آبادی، گنجی، پورصادق، محمدی، 
جانباز اول، سپهری، دادگر، حسین زاده و سایر بستگان

        فراموش شدنی نیستند 
آنان که  با خط مهر بر قلب مان حک شده اند

با خضوع و احترام، مهرورزی و همدلی همه سروران معززی
 که در مراسم مختلف عزیز سفرکرده مان 

زنده یاد فاطمه یزدان شناس
 )همسر حاج محمد زمانیان(
ما را مورد لطف و محبت قرار دادند

به اطالع می رساند: مراسم چهلم آن عزیز امروز پنجشنبه 
97/3/31 از ساعت 17 الی 18 در محل حسینیه 
آیت ا... آیتی )واقع در خیابان مطهری( منعقد می گردد، حضور گرمتان موجب

 تسلی خاطر و مزید امتنان خواهد بود. 
خانواده های: زمانیان، یزدان شناس

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
به مناسبت درگذشت ناگهانی پدری دلسوز و همسری مهربان

 مرحوم حاج علی معاضدی
 )دبیر پیشکسوت آموزش و پرورش(

 مراسم یادبودی روز جمعه 97/4/1 از ساعت 10/15 الی 11/15 
صبح در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است. 
خانواده های: معاضدی ، دژم

صاحبان محترم مشاغل )کسبه( و وسایط نقلیه عمومی:                                                                                     
 www.tax.gov.ir امروز آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه

بوده و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
لذا جهت برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق در قانون مالیات های مستقیم می بایست 

اظهارنامه مالیاتی خود را فقط  تا امروز )31 خرداد ماه( به صورت الکترونیکی ارسال نمایید.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی        مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526

 با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تسلیت 8 شوال روز تخریب قبور مطهر ائمه بقیع )ع(
به دست وهابیت پلید و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز، امام شهدا، شهید بهشتی و72 
تن از همسنگران با وفایش و هفته قوه قضائیه به اطالع مردم والیتمدار و شهید پرور شهرستان 

بیرجند می رساند: نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت 

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای مختاری 
امام جمعه موقت بیرجند اقامه می گردد. 

سخنران قبل از خطبه ها: 

برادر محترم جناب آقای صیفی 
مدیرکل محترم دادگستری استان خراسان جنوبی خواهند بود.

زمان: جمعه 97/4/1 ساعت 11/45
مکان: بلوار شهدای عبادی - بلوار صنعت و معدن- مصلی بزرگ المهدی )عج(

بر شما باد به نماز جمعه که آن حج مستمندان است     پیامبر اکرم )ص(

ستاد نمازجمعه شهرستان بیرجند

راز یک زندگی زیبا در این است که امروز را با خدا گام برداری
 و برای فردا به او اعتماد کنی. جشن فارغ التحصیلی ات مبارک

از طرف سلمان دادرس

همسـر عزیـزم

ضمن گرامیداشت

  31 خـرداد 
سالروز شهادت استاد شهید دکتر مصطفی چمران 

روز بسیج اساتیـد 
را به محضر اساتید، دانشجویان، کارکنان و به خصوص اساتید بسیجی 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

سازمان بسیج اساتید خراسان جنوبی

 به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان

کربالیی مصطفی جالئی فر 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 97/3/31 

از ساعت 16/30 الی 17/30 در محل 
مسجد امام حسن مجتبی )ع( 

)واقع در خیابان معلم( برگزار می گردد
  تشریف فرمایی سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های جالئی فر و سایر بستگان

درگذشت فرهیخته گرامی   

دکتـر حاج محمـود عبادیـان
را  به خانواده محترم ، همسر و فرزندان آن مرحوم تسلیت عرض نموده 
و خود را در غم شما شریک می دانیم. از خداوند منان برای آن مرحوم 

رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

  خانواده های :  دستگردی، ابوترابی نژاد، اکبری، یوسفی، حمیدی
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فیروزآبادی ویالی لواسان را تحویل داد 

 سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رئیس پیشین ستادکل نیروهای مسلح، ویالی لواسان که از سال ها پیش در اختیار داشت را تخلیه کرد و تحویل داد. 
وی   گفت: طی سه هفته گذشته تیم کارشناسان ستاد اجرایی برای نقشه برداری و کارشناسی ابعاد مختلف محل مذکور با هماهنگی اینجانب در محل 
فعال بودند و مقدمات تحویل گرفتن محل مذکور پایان رسید.

ورزش دوباره ارزش شود

* مهرآیین

عنوان  به  ورزش  این   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

ورزشی با حداقل امکانات الزم می تواند جایگزین 
مناسبی برای سرگرمی های بی فایده، گمراه کننده 

وبیماری زا! در فضای مجازی باشد.
این روزها بازیهای جام جهانی فوتبال زمینه توجه 
ترین  پرطرفدار  عنوان  به  ورزش  این  به  دوباره 
بهانه  همین  است.  کرده  ایجاد  را  جهان  ورزش 
ای شد برای بازخوانی خاطرات گذشته دهه های 
60 و 70 که فوتبال در شهرها ورزشی بی رقیب و 
خواستنی بود. آن روزها شبهای ماه رمضان در بهار 
وتابستان جوانان و نوجوانان تا سحر در خیابان های 
کم رفت و آمد زیرنور اندک چراغهای برق فوتبال 
بازی می کردند.روزهای تعطیل هم کمتر جوان و 
نوجوانی تالنگ ظهر می خوابید.از ساعت 8 صبح 
تا 7-6 عصر تاجایی که روشنایی روز اجازه می داد.
زمین های خاکی فوتبال پر از فوتبالیستهایی بود 
که با انرژی و هیجان تمام به ورزش می پرداختند. 
نوجوانان  مفید  سرگرمی  همین  واسطه  به  شاید 
از  از لحاظ جسمی و هم  و جوانان آن دوره هم 
از  لحاظ روحی و روانی و حتی اخالقی سالم تر 
جوانان این عصر بودند. جالب آنکه همان روزها 
در نبود امکانات فوتبالیست های بیرجند توانستند 
تیم مشهد )مرکز استان وقت( را با قدرت شکست 
دهند. درسایر شهرهای حوزه خراسان جنوبی آن 
و  داشت  زیادی  فوتبال طرفداران  البته  نیز  زمان 
پرقدرت بود از جمله در شهرفردوس که یکی از 
پایگاه های فوتبال منطقه بود. حاال پس از حدود 
15 سال که از تشکیل استان گذشته است کمتر خط 
و خبری از زمین های خاکی نیست؛کسی هم در 
کوچه پس کوچه های شهر با توپهای پالستیک 
چندالیه فوتبال بازی نمی کند. سالهایی که ما از 
آن یادمی کنیم شهر بیرجند 2 زمین چمن داشت 
فوتبالیست ها  زمین خاکی که همیشه  و چندین 
خراسان  در  حداقل  و  بودند  بازی  مشغول  آن  در 
زمین   6-5 بیرجند   حاال  داشتند.  وفّری  آنروزکّر 
 15 استادیوم  یک  و  مصنوعی  و  طبیعی  چمن 
هزار نفری دارد.در سایر شهرستان ها نیز اوضاع 
اما آفت فضای  از گذشته بسیار بهتر شده است. 
مجازی، اینترنت و بازیچه ای به نام گوشی همراه 
جوانان ما را خانه نشین ومنزوی کرده است.تنبلی، 
بی حوصلگی، راحت طلبی وقرارگرفتن در فضای 
پراز ویروس! تبادل فرهنگ ضد ارزشی زمینه ساز 
گسترش فساداخالقی نیز شده است. حاال اما در 
مواجهه با این مشکل )یعنی سیطره ارزش های 
فرهنگ غربی و توسعه مفاسد اخالقی از طریق 
فضای مجازی به ویژه( در استان ما که در بیشتر 
شاخص ها در قعر جدول استانها قرار دارد چه باید 
خصوص  به  ورزش  توسعه  به  ویژه  توجه  کرد؟ 
و  هنر  به  عنایت  و  فوتبال  و  ورزشهای همگانی 
فرهنگ، دو ابزار کارآمد برای برون رفت از وضع 
اسفبار امروز جامعه است. حق این است که ورزش 
به عنوان ارزش  ملی و دینی دوباره احیا وباز بینی 
وسازمانهای  وجوانان  ورزش  امور  ومتولیان  شود 
شهرداری  و  وپرورش  آموزش  مثل  دیگر  مرتبط 
ها  دردمندانه به میدان آیند و با استفاده حداکثری 
حوزه  این  در  هدفگذاری  و  موجود  ظرفیتهای  از 
چشم انداز آینده ورزش استان را با هدف توسعه 
ترسیم  جامعه  های  الیه  همه  در  ورزش  فراگیر 
نمایند. خوشبختانه تجربه این سالهای ورزش منطقه 
پس از تشکیل استان ودرخشش ورزشکاران استان 
در عرصه های متنوع ورزشی شاهد ان است که این 
دیارپر استعداد می تواند دوباره پر قدرت تر از قبل در 
میادین ورزشی کشور وحتی جهان عرض اندام کند.  

احتمال افزایش بهای بنزین
 از نیمه دوم سال

زمزمه افزایش قیمت بنزین در حال قوی شدن است، 
به گونه ای که چند وقت پیش، یکی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی بدون هیچ مقدمه ای، در 
تذکر آیین نامه ای در صحن علنی مجلس، خطاب به 
الریجانی گفت، شنیده است که دولت قصد افزایش 
قیمت بنزین را دارد. خادمی در آن جلسه گفت: آقای 
الریجانی، ما با خبر شده ایم دولت می خواهد بنزین 
را گران کند. به همین دلیل از شما می خواهیم ورود 
کنید، زیرا با توجه به شرایط اقتصادی، مسائل ارز و 
فشاری که بر مردم آمده، نباید چنین تصمیم نادرستی 
گرفته شود. این موضوع بعد از این اظهارنظر تا کنون 
از سوی هیچ یک از مقامات دولتی و وزارت نفت 
تکذیب نشده است؛ هر چند موضوع تأیید هم نشده، 
ولی نگرانی ها را در خصوص افزایش قیمت حامل 

های انرژی باال برده است.

قیمت نجومی زعفران در بازار 
نایب رئیس شورای ملی زعفران با اعالم نرخ جدید 
این محصول در بازار،گفت: موانع صادراتی طالی 
سرخ هنوز رفع نشده و در دست پیگیری است. میری 
با اشاره به نوسانات قیمت زعفران در بازار، اظهار 
کرد: نوسانات قیمت زعفران کماکان در بازار ادامه 
دارد و قیمت این محصول چند روز افزایش می یابد 
و مجددا طی چند روز بعد با کاهش مواجه می شود. 
وی با بیان اینکه با وجود این می توان گفت میانگین 
قیمت زعفران طی یک ماه اخیر در همین حدود 
فعلی مانده است، گفت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم 
طالی سرخ حداقل سه میلیون و 800 هزارتومان 
و حداکثر شش میلیون و 500 هزار تومان است.

نامه هشدارآمیز وزیر صنعت
 به معاون اول

به  اهمیت  حائز  و  آنی  نامه  ارسال  با  وزیر صنعت 
معاون اول رئیس جمهور برای حذف سود بازرگانی 
و حقوق گمرکی واردات کاغذ باطله، درباره افزایش 
قیمت کاغذ در بازار هشدار داد. محمد شریعتمداری 
ای  نامه  ارسال  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
جمهور  رئیس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  به 
کاغذ  بازرگانی  و سود  گمرکی  موضوع »حقوق  با 
توجه  با  مستحضرید  که  گونه  آن  نوشت:  باطله« 
به شرایط اقلیمی کشور تامین مواد سلولزی صنایع 
کاغذسازی با محدودیت هایی مواجه است. بر همین 
 85 حدودا  کشور  مقوای  و  کاغذ  صنعت  اساس 
درصد با استفاده از کاغذ باطله شکل گرفته است.

»رجا« تصمیم تازه گرفت
چند روز پس از آغاز اختالفات جدید میان شرکت 
رجا و شرکت راه آهن، رجا تصمیم گرفت بلیت فروشی 
برای ناوگان خود را در تابستان امسال آغاز کند. در 
شرایطی که به نظر می رسید تصمیم گیری در این 
زمینه به روزهای آینده موکول شده است، رجا ظرفیت 
ناوگان تابستانی خود را باز کرد تا امکان خرید بلیت به 
وجود آید و هرچند این شرکت هنوز اعالم نکرده که 
چه عاملی در این زمینه تاثیر بیشتری داشته اما الاقل 
به طور موقت مسافران می توانند بلیت های مدنظر 

خود از ناوگان این شرکت را خریداری کنند.

سرمقاله

مانند هیتلر »جبهه ملی کار« ایجاد کنید

وقتی  گفت:  مجلس  نماینده  ابطحی،  جواد  محمد 
درماندگی بازار رخ می دهد ما باید به سمت سوسیالیسم 
برویم. این اصال از تزهای اقتصادی است. خودشان  
اینها را نوشته اند و در اروپا و آمریکا هم عمل کرده اند. ما 
مجبوریم این کار را انجام دهیم. من متوجه نمی شوم چرا 
روحانی رودربایستی دارد. ما هیتلر را آدم بدی می دانیم. اصال هیتلر یک آدم جانی. 
اما اقداماتی که در حوزه اقتصادی آلمان داشت، بسیار قابل توجه است. هیتلر »جبهه 
ملی کار« را ایجاد کرد و به این وسیله، مشکل اشتغال را در کشورش مرتفع کرد. 

مبادا سکوت دولتمردان برای پیشبرد برجام 2 و 3 باشد

»جمنا« در بیانیه ای نوشت: جبهه مردمی به عنوان یک نهاد سیاسی فعال در 
کشور نگران است که مبادا سکوت دولتمردان نسبت به پیشنهاد مذاکره مجدد با 
آمریکا، آغاز دور دیگری از تالش ها برای پیشبرد برجام 2 و 3 درباره مسائل هسته 
ای و غیرهسته ای باشد که رهبر معظم انقالب پیش از این به وضوح آن را نفی 
کرده اند. از دیپلمات های انقالبی کشورمان انتظار می رود که با قاطعیت، هرگونه 
پیشنهاد مذاکره با آمریکا آن هم تنها چند هفته پس از توهین آشکار دونالد ترامپ 
به ملت ایران را رد کرده و تاکید کنند که کشورمان زیر فشار سیاسی و تحریم 
های واشنگتن برای امتیازگیری موشکی و منطقه ای از تهران، تسلیم نخواهد شد.

با حکم یک بازپرس تلگرامم را مسدود نمی کنم

پروانه سلحشوری نماینده تهران گفت: کسانی که به 
پیام رسان های داخلی کوچ کردند در کانالهایشان هیچ 
عضوی پیدا نکردند و خبررسانی صورت نمی گیرد. به 
همین دلیل و برای اینکه ما بتوانیم خبررسانی کنیم 
مجبور هستیم که از تلگرام استفاده کنیم. در عین حال 
بنده به شخصه با حکم یک بازپرس شعبه دو دادگستری تلگرام خود را مسدود 
نمی کنم. شاید نمایندگانی که برای تایید صالحیت دور بعد نگران هستند از تلگرام 
خارج شوند. اما من نگران نیستم و برایم اهمیت ندارد که رد صالحیت شوم.

محور تبلیغاتم عدالت طلبی بوده و هیچ گاه سکوت نکردم

احمد توکلی در پی انتشار گفتگویی با یک سایت در توضیحاتی نوشت: در 
رقابت با مرحوم هاشمی و خاتمی، محور تبلیغاتم عدالت طلبی بود و هیچ گاه 
سکوت نکرده ام؛ اما خبر به گونه ای تنظیم شده که گویا من گفته ام آقایان ناطق 
نوری، خاتمی و مرحوم هاشمی در خانه مصادره ای می نشستند که چنین چیزی 
نبوده است. من به یاد ندارم که برادر ارجمند آقای ناطق نوری هیچ گاه در خانه 
مصادره ای زندگی کرده باشد؛ ضمن مصاحبه، خبرنگار محترم اشاره داشتند به 
مطلب کوتاهی که پس از انتقال منزل آقای ناطق نوری از خیابان فخرآباد در 
مرکز شهر به فرمانیه در رسالت منتشرشده و عنوان آن »رحلت موقت« بود.

حفظ برجام در گرو مقابله جدی با سیاست  ترامپ است 

رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  صالحی،  علی اکبر 
سازمان انرژی اتمی ایران که به منظور شرکت در 
نشست اسلو و به دعوت مقامات نروژ به این کشور 
وزیر  ارنا سولبرگ، نخست  با  است  عزیمت کرده 
نروژ دیدار و گفت وگو کرد. وی  اقدامات کشورهای 
اروپایی در مقابله با سیاست های خصمانه آمریکا در قبال برجام را کافی 
ندانست و حفظ این توافق را در گرو مقابله جدی و صریح با سیاست های 

ترامپ، به ویژه از طریق اتحادیه اروپا بیان کرد.

کساني که نامه را امضا کردند، فقط پیشنهاد داده اند

غالمحسین کرباسچی با اشاره به اینکه من نامه را امضا نکردم و اصال نامه 
امضایی نبوده است، گفت: فکر نمی کنم هیچ کدام از کسانی هم که نامشان 
در پای نامه بوده است، آن را امضا کرده باشند. نامه اصال امضایی نبوده است. 
دوستان به من گفتند چنین نامه ای تهیه شده آیا شما با آن موافقید، من هم 
گفتم در صورتی موافقم که طرف مذاکره تعهد دهد که رفتاری شبیه ترامپ 
در برجام نداشته باشد. این نامه فقط یک تحلیل است، کسانی که نامه را 
امضا کردند مسئولیتی ندارند بلکه فقط پیشنهاد خود را مطرح کردند. دولت 
ایران هیچ وقت دنبال مذاکره نبوده است که قید و شرط خود را کنار بگذارد.

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر انقالب 
 در زمینه معاهدات و کنوانسیون های 
بین المللی گفتند: این معاهدات ابتدا 
در اتاق های فکر قدرت های بزرگ و 

برای تامین منافع و مصالح آنها پخت 
و پز می شود و سپس با پیوستن دولت 
های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، 
بین المللی می گیرد  به ظاهر  شکِل 

به گونه ای که اگر کشور مستقلی مانند 
ایران، آنها را قبول نکند او را مورد 
هجوم شدید قرار می دهند که مثاًل 
150 کشور پذیرفته اند شما چطور 

آن را رد می کنید؟ رهبر انقالب در 
تبیین راه صحیح برخورد با این گونه 
کنوانسیون ها افزودند: همانگونه که 
های  کنوانسیون  »برخی  درباره 

در  شده  مطرح  اخیراً  بین المللِی 
شورای  مجلس  گفتیم،  مجلس« 
عاقل  و  بالغ  و  رشید  که  اسالمی 
موضوعاتی  در  مستقاًل  باید  است، 
مثل  مبارزه با تروریسم یا مبارزه با 
ایشان  کند.  قانونگذاری  پولشویی 
افزودند: البته ممکن است برخی مفاد 
معاهدات بین المللی خوب باشد اما 
هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این 
بپیوندیم  هایی  کنوانسیون  به  مفاد 
که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم 
یا می دانیم که مشکالتی دارند. ایشان 
در بحث ضرورت های قانونگذاری 
افزودند: قانون در درجه اول باید در 
جهت رفع مشکالت مردم به ویژه 
و  باشد  متوسط  و  ضعیف  طبقات 
 به گونه ای نباشد که آلت دست و 
در خدمت صاحبان زر و زور قرار گیرد.

محمود میرلوحی، فعال سیاسی درباره  
اصالح  از  امیدی ها  نا  ابراز  برخی 
طلبان گفت: اصالح طلبان با توقف 
دوره ی  از  بعد  خصوص  به  جنگ، 
هاشمی،  ا...  آیت  مرحوم  مدیریت 
نیازمند  جامعه  می کردند  احساس 
بحث  است؛  تازه ای  هوای  یک 
توسعه  سیاسی، حقوق اساسی مردم، 
انتخابات، مطبوعات یک احساس نیاز 
از سوی جامعه بود و اصالح طلبان 
در آن مقطع به آن پاسخ دادند. وی 
با  دادند  نشان  هم  امروز  تا  افزود: 
همه  فراز و فرودها و سختی ها این 
مسئولیت را به خوبی انجام داده اند 
بزنگاه ها  در  درستی  تصمیمات  و 
ما در سال ۹2 تصمیمی  گرفته اند، 
که گرفتیم واقعا مدبرانه و مسئوالنه 
سر  پشت  اصالحات  اینکه  بود؛ 

آقای روحانی ایستاد و گفت ترجیح 
من منافع ملی است، من حاضرم از 
کاندیدای خودم به خاطر مصلحت 
بزرگی  اینها کارهای  بگذرم.  کشور 

کردند  بزرگواری  هم  ملت  و  بوده 
و تایید کردند. آخرین بار هم بحث 
شوراها بود. ما باید به همان شکلی 
مجددا  کردیم،  عمل   76 سال  که 

نیازها و مطالبات و توقعات مردم را 
بشناسیم و به روز باشیم، اگر این گونه 
نکنیم حتما آسیب می بینیم،  عمل 
نباشد.  این چنین  امیدواریم  ولی 

اصالحات  جریان  کرد:  تاکید  وی 
که  می کند  آماده  را  خودش  دارد 
روز  نیازهای  و  روز  شرایط  با  حتما 
کشور و نظام، خود را تطبیق دهد.

هیچ ضرورتي ندارد به کنوانسیون هایي بپیوندیم که 
از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا مي دانیم که مشکالتي دارند 

اصالحات باید به همان شکلی که سال ۷۶ عمل کرد، مجددا 
نیازها و مطالبات و توقعات مردم را بشناسد و به  روز باشد

آخرین قیمت نهاده های دامی اعالم شد 

از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آخرین قیمت 
نهاده های دامی اعالم شد. رستمی، مدیر کل نظارت بر محصوالت کشاورزی 
و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  در مورد قیمت 
کنجاله سویا و ذرت به عنوان نهاده های پرمصرف اظهار کرد: بر اساس ابالغ 
کارگروه ویژه بررسی تأمین و تنظیم بازار نهاده های دام و طیور و به جهت 
امکان نظارت دقیق در این بخش و ساماندهی بازار این محصوالت و با توجه 
به تاثیر این اقالم بر صنعت مذکور سقف نرخ فروش کنجاله سویا وارداتی در 
بنادر، هر کیلو 22 هزار ریال اعالم شد. بر همین اساس قیمت فروش کنجاله 
سویا حاصل از دانه نیز حداکثر 22 هزار ریال اعالم شده است. به گفته مدیر کل 
نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت، سقف نرخ فروش 
ذرت برزیلی و آرژانتینی نیز در بنادر هر کیلو 11 هزار ریال و سقف نرخ فروش 
ذرت اواکراین و روسیه دربنادر به ازای هر کیلو 10 هزار ریال تعیین شده است.

تلفات برق در چهار سال آینده کاهش می یابد

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: با برنامه ریزی ها و تالش های 
انجام شده تا کنون تلفات برق از 15 درصد به ۹/10 درصد رسیده است و در 
ادامه روند کنونی در چهار سال آینده تصمیم بر آن است که این مقدار تلفات 
به ۹ درصد کاهش یابد. همایون حائری با بیان اینکه سرانه مصرف انرژی در 
ایران نسبت به متوسط جهانی باالست، گفت: برای غلبه بر مشکل شدت انرژی 
چاره ای جز مدیریت تقاضا در کشور نداریم. به گفته وی مدیریت تقاضای انرژی 
در زمینه های مختلف زندگی به مفهوم نهادینه کردن رفتار منطقی در انسان به 
منظور بهره گیری مطلوب از انرژی است. نقطه آغاز مدیریت انرژی، لزوم تدوین 
و اجرای سیاست های جامع در زمینه انرژی شامل چارچوب های مفهومی در 
برگیرنده مفاهیم اقتصادی، اجتماعی، فنی، رفتاری است. به بیان دیگر، مدیریت 
تقاضا قبل از هر چیزی یک مقوله سیاست گذاری است که تالشی جامع نگر،  
دامنه دار از گذشته و به سوی آینده و همچنین عزم آحاد جامعه را می طلبد.

احتمال معافیت صادرکنندگان خصوصی از ورود 
ارز به نیما

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در حال حاضر در ستاد اقتصادی دولت 
موضوع 20 درصد گروه های کاالیی که خارج از محصوالت پتروشیمی و 
معدنی بوده و الزامی برای وارد کردن ارز حاصل از صادرات این بخش به 
سامانه نیما وجود ندارد، مطرح است و باید بررسی شود که اگر ارز صادراتی 
این گروه از کاالها در بازار آزاد عرضه و مبادله شود، چه میزان بر روی نرخ 
ارز اثرگذار خواهد بود. معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس 
سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه طبق دستورالعملی که ابالغ شده 
است، صادرکنندگان ۴60 قلم کاالی نفتی و پتروشیمی باید طی مهلت 
6 ماه ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند، گفت: شاید نیاز به 
تجدیدنظر برای کاهش این مهلت زمانی وجود داشته باشد چرا که در حال 
حاضر سامانه نیما با انبوه تقاضا برای ارز و عرضه محدود آن مواجه است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( دارالشفاء فاطمه زهرا )س(
تاریخ انتشار: 97/3/31

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( دارالشفاء فاطمه زهرا )س( روز شنبه مورخ 97/4/23 راس 
ساعت 20/30 در محل سالن دارالشفاء فاطمه زهرا )س( واقع در خیابان مطهری، بین مطهری 6 و 8 تشکیل 

می شود. مستدعی است جهت تصمیم گیری پیرامون موضوعات دستور جلسه حضور بهم رسانید.
 ضمنا چنانچه هر عضو بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود 

به دفتر دارالشفاء مراجعه و برگ وکالت نامه را تکمیل نمایند.
حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 

دستور جلسه: 1- گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس 2- تصویب صورت های مالی سال 1396 3- ارائه 
بودجه پیشنهادی سال 1397 جهت تصویب 4- بررسی درخواست افزایش اعضای هیئت امنا 5- انتخاب 

اعضای هیئت مدیره 6- انتخاب بازرس برای یک سال مالی
ضمنا کلیه اعضای محترمی که تمایل به عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسی دارند، می توانند آمادگی 

هیئت مدیره دارالشفاء  فاطمه زهرا )س(خویش را ذیل دعوت نامه اعالم نمایند.

آگهی تغییرات انجمن صنفی کارگری ناوگان باری شهرستان بیرجند
در راستای صورتجلسه مورخ 1396/4/11 مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان باری 
شهرستان بیرجند و صورتجلسه مورخ 97/2/6 هیئت مدیره، انتخاب آقایان غالمحسین مرکی به عنوان 
رئیس هیئت مدیره و رحمان کیانی به عنوان نایب رئیس  و خزانه دار هیئت مدیره و حسین 
برزچی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و علی اکبر ایزدپناهی به عنوان دبیر هیئت مدیره 
انجمن صنفی تایید می گردد. ضمنا انجمن صنفی مذکور به شماره 301-3/1-12 در اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان به ثبت رسیده و مطابق اساسنامه انجمن کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور 

با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی
 به کارفرمای محترم کارخانه صابون سازی بهکف

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران 
بدینوسیله به کارفرمای محترم کارخانه صابون سازی بهکف فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای 
حبیب ا... نجف نیا با کد شناسایی بیمه 68908622  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی 
برقکار صنعتی داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. 
موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز 
کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار 
صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور 

قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی 
مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم
 1- شرکت پویان نظم بی نظیر 2- شرکت پاک گهر 3- شرکت بهین خدمات خاوران

 4- انجام امور محوله از طریق تامین نیروی انسانی
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله 
به کارفرمای محترم 1- شرکت پویان نظم بی نظیر 2- شرکت پاک گهر 3- شرکت بهین خدمات خاوران 
4- انجام امور محوله از طریق تامین نیروی انسانی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای اسد ا... باقی با کد 
شناسایی بیمه 68915606 ادعای اشتغال در آن کارگاه ها با عنوان شغلی سرویس کار و اپراتور سنگ شکن  را 
داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج 
می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، 
 کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند -  انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. 

در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

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

آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی
شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی ساعت 13/15 روز چهارشنبه مورخ 97/04/13 در محل نمازخانه سازمان جهاد کشاورزی 
برگزار می شود. از کلیه داوطلبان عضویت دعوت می شود با در دست داشتن برگه ورود به جلسه 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش 
با هم به هیئت موسس مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را 
دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا 
داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی موظفند حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا 
صدور دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به هیئت موسس تحویل نمایند.

دستور جلسه:
 1. گزارش هیئت موسس در مورد ارزیابی آورده های غیر نقدی و اتخاذ تصمیم در مورد آنها 
2- بررسی و تصویب اساسنامه 3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره طبق اساسنامه 
تصویبی 4- انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل طبق اساسنامه تصویبی 5- دادن 

ماموریت به اعضای هیئت مدیره جهت ثبت تعاونی                                
  هیئت موسس

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 961246 اجرایی آقای امیر علی آبادی فرزند علی محکوم به پرداخت مبلغ 77/592/601 
ریال در حق آقای منصور حسینی و مبلغ 3/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی 

محکوم علیه یک دستگاه کیبورد PATO و یک عدد رقص نور رباط معرفی و توقیف و به مبلغ هفتاد و نه میلیون ریال کارشناسی 
گردیده و قرار است از طریق مزایده در تاریخ 1397/04/12 از ساعت 10 الی 10/30  صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد.  10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 
لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی – بین طالقانی 16 و 14 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد 

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

مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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سالم اوا جان ، از شهرداری بابت حضور و برخورد 
ممنونیم.  سرپوش  بازار  ابتدای  دستفروشان  با 
خواهش می کنیم تا جمع آوری کامل دستفروشان 
خیابان  از  فروشان  سبزی  و  میوه  بخصوص 
جمهوری اسالمی )بازار سرپوش( که در شرایط غیر 
بهداشتی محصوالت خود را می فروشند برخورد 
جدی تر و ادامه دار نمایند تا هنگام حضور مسافران 
و گردشگران  از بابت  عرضه میوه و سبزیها در 
شرایط غیر بهداشتی روی آسفالت و خاک باغچه 
توسط این افراد شرمنده نباشیم . متاسفانه همان 
ماه  از  بعد  بخصوص  دوباره  قبلی  فروشان  میوه 
خود  بکار  قبل  محل  همان  در  رمضان  مبارک 

مشغول هستند.
915...329

های  نخاله  مقررات  طبق  چرا  شهرداری 
ساختمان تخریب شده حد فاصل معلم که چهره 
آوری جمع  را  داده  اصلی  خیابان  این  به   زشتی 

 نمی کند
915...070

سالم برخی از کوچه های شهرک گل ها رو دو 
هفته پیش برای تعویض لوله های آب کنده اند اما 

دریغ از آسفالت!!!
915...770

چرا در جلسات اینقدر اسراف و بریز و بپاش هست 
اینها مال بیت الماله از کیسه خلیفه نبخشین آقای 

استاندار در جریان جلسات مدیرانتان باشین. 
یک شهروند

می خواهیم قدر سرمایه گذاران استان را بدانید در 
جاهای دیگر این سرمایه گذاران را می قاپند.

937...534
شهرداری برای تعطیالت و تابستان چه برنامه  ای 
دارند آیا پارک جنگلی با امکاناتی که قرار بود بذارین 
خواهد  ما  درد  به   .... و  آبی  دریاچه  پرندگان،  باغ 
خورد بقیه مکانها و پارکها را هم آماده سازی کنید 
همچنین همه منتظر شهری زیبا در عید 98 هستیم  

جهادی کار کنید
915...517

خیابان پشت ارتش با اینکه محور بسیار خوبی است 
و مسیر مهمی نیز هست، اما نه روشنایی خوبی دارد 
و نه امنیت خوبی.الزم است نسبت به تعریض این 

خیابان اقدام کنند تا خطر این مسیر کمتر شود.
0915...101
چند روز است که مخابرات در خیابان های جنوب 
و  نوری کرده  فیبر  اجرای عملیات  به  اقدام  شهر 
آمده  بوجود  ساکنان  برای  هم  زیادی  مشکالت 
است.زیرا تلفن ها قطع و شماره ها هم کامال عوض 
شده است. لطفا اوا جان پیگیری کن تا مشخص 
مشکل  باز  چرا  و  چیست  حرکت  این  دلیل  شود 

جدیدی برای مردم درست شده است.
0935...408

اقدام استاندار و معاونان ومدیران کل برای برگزاری 
جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع  در کارخانه ها 
بسیار پسندیده است و باعث می شود با دغدغه ها 
و مشکالت از نزدیک آشنا شوند.فقط برخی می 
گویند جنبه فرمایشی اینگونه جلسات بیشتر است 
و صرفا مشکالت همان کارخانه ها و تولیدی ها 
رفع می شود. درحالی که باید نگاه جامع تری به 
مسائل باشد و سود این جلسات شامل همه شود.

مسلما اشتغال با جلسات فرمایشی جواب نمی دهد 
و فقط پرکردن کارنامه کاری است! امیدوارم بازتاب 

این جلسات این گونه نباشد!
0915...169

شاهد  نیز  شدیدی  گرمای  و  رسیده  فرا  تابستان 
بهینه  برای  مختلفی  شعارهای  سال  هستیم.هر 
از آخر هم هیچ  اما  مصرف کردن آب می دهیم 
کدام عملی نمی شود.مردم ما یا خشکسالی را درک 
نکرده اند یا خود را به بی خیالی می زنند.مشکل 
آب بسیار جدی است.نمی شود با آبی که با بدبختی 
بدست می آید ، دو ساعت ماشین شست! به نظر 
فرهنگ  ترویج  و  مصرف  سازی  بهینه  رسد  می 
آن جای کار زیادی دارد که مسئوالن باید به آن 

بپردازند.الاقل به خودمان رحم کنیم!
0915...112

سرعت  دره،  بند  و  امیرشاه  بند  راه  در  تازگی  به 
بدترین  در  اند.  کرده  ایجاد  بدی  بسیار  گیرهای 
دانم  نمی   ! ممکن  بدترین شکل  به  و  ها  مکان 
مسئوالنی که این سرعت گیرها را گذاشته اند به 
این مسائل فکر می کنند یا نه؟ لطفا پیگیری کنید .
0915...579

حسینی- “اعتماد به نفس، شوق و انگیزه” واژه هایی که 
در چهره تک تک بانوان حاضر در کارگاه کامال مشهود 
با سوزن نصب  کارتی  کدام شان  مقنعه هر  روی  است. 
آن  در  با حروف درشت  توانیم”  ما می   “ شده که شعار 
خودنمایی می کند. عشق به کسب مهارت و البته داشتن 
درآمد و شغل باعث شده تا همگی آن ها در این جا جمع 
شوند. بانوانی در سنین گوناگون از جوان 20 ساله گرفته 
تا خانم 50 ساله باور دارند با دستان توانمند و هنرمندشان 
را  خود  روستای  حتی  و  خانواده  اقتصاد  چرخ  توانند  می 
بچرخانند. این جا “بزرگترین کارگاه نساجی سنتی کشور” 
روز  چند  همین  است.که  بیرجند  آباد  حاجی  روستای  در 

پیش به بهره برداری رسید  .

اوضاع اقتصادی باعث شد
 تا به فکر کسب درآمد بیافتم

پشت  که  کارگاه  این  هنرآموزان  از  یکی  براتی  خانم 
“سردری”   نام  به  زیبا  نقشی  بافت  مشغول  گلیم  دار 
عالوه  که  است  ماه  یک  تقریبا  کند:  می  بیان  است. 
با  وی  ایم.  گرفته  یاد  نیز  را  توبافی  گلیم،  آموزش  بر 
ملزومات  و  دار  از  استفاده  و  آموزش  که  این  به  اشاره 
اضافه  است،  گرفته  قرار  ما  اختیار  در  رایگان   کار 
می کند: قصد دارم توبافی را برای این که خودم کسب و 
کاری را راه بیاندازم، ادامه دهم. او که  مادر 3 فرزند یک 
ساله، 5 و 7 ساله است، ادامه می دهد: عالوه بر این که 
به این کار عالقه دارم ، اوضاع اقتصادی نیز باعث شد تا 
تقاضا می  از مسئوالن  بیافتم. وی  به فکر کسب درآمد 
کند: اکنون که ملزومات کار مانند نخ گران شده با دادن 

وام به توسعه کار کمک کنند.
 

اگر این کارگاه را توسعه دهند،
 خانم های بیشتری خواهند آمد

خانم دیگری که پشت دار پارچه بافی نشسته است، می 
برای خودم کار  بتوانم  ندارم که  گوید: هنوز سرمایه ای 
کنم، تا آن زمان این جا مشغول خواهم بود. وی با اشاره 
به این که مردم روستا خیلی از این کارگاه استقبال کرده 
اند، بیان می کند: ساعت های کاری االن پر شده است 
و اگر این کارگاه را توسعه دهند، قطعا خانم های بیشتر 
دلیل  درباره  نیز  ها  خانم  از  دیگر  آمد.یکی  خواهند  هم 
حضور خود بیان می کند: وضع مالی خانواده خوب نبود، 
بر سرگرم  تا عالوه  آمدم  کارگاه  این  به  دلیل  به همین 
او که خودچندین  باشم.  شدن، کمکی هم برای خانواده 
خیلی  افزاید:  می  انجام   کند  می  قالیبافی  است   سال 
خوشحالم که اکنون گلیم بافی و توبافی را نیز یاد گرفته 
ام. به گفته وی تا ساعت 2 این جا هستیم و پس از آن به 

خانه می رویم تا به کارهای خانه برسیم.

تاکنون نزدیک به 50 تا 60 دار قالی بافته ام 
ولی هنوز بیمه نیستم

خود  آرزوی  از  نیز  است  بافی  حوله  مشغول  که  حسینی 
برای راه اندازی کارگاه سخن می گوید و ادامه می دهد: 
نصف  فروخته شود  کارگاه  توسط  از محصوالت  چه  هر 
درآمد آن نصیب خودمان می شود. در طرف دیگر سالن 
کارگاه دو دار قالی بافی گذاشته شده  است. یکی از خانم 
های پشت دار که 15 سال است کار قالیبافی انجام می 
دهد، می گوید: در محیط این کارگاه فضا خیلی بهتر و 
بزرگتر است و راحت تر می توانیم کار کنیم. وی با اشاره 
به این که این کارگاه باعث شده خانم های حاجی آباد از 
بیکاری  نجات پیدا کنند، عنوان می کند: این گونه کارها 
عالوه بر این که به لحاظ اقتصادی به نفع خانم ها است، 
در روحیه و اعصاب آنان نیز تاثیر مثبتی می گذارد. این 
خانم هنرمند از مسئوالن خواستار حمایت مالی می شود 
و می افزاید: با این که تاکنون نزدیک به 50 تا 60 دار 

قالی بافته ام، ولی هنوز بیمه نیستم.

کالس آشپزی و شیرینی پزی
 تا هفته دیگر راه خواهد افتاد

خانم محمدی مسئول کارگاه نیز با بیان این که خانم ها 
در 4 گروه در کالس ها شرکت می کنند، ادامه می دهد: 
تا  تا 4:30 و 4:30  تا 10 ، 10تا 12، 2:30  از ساعت 8 
6:30 کالس ها برگزار می شود. وی با اشاره به این که 

توبافی  و  تابلوفرش  بافی،  قالی  بافی،  کالس های گلیم 
و  آشپزی  کالس  کند:  می  اضافه  هستند،  فعال  اکنون 
شیرینی پزی تا دو هفته دیگر راه خواهد افتاد. به گفته 
وی تاکنون 120 نفر در کالس پارچه بافی، حدود 20 نفر 

در گلیم بافی و 20 نفر در خیاطی شرکت کرده اند.
محمدی از استقبال خیلی خوب خانم های حاجی آبادی 
افزاید: بیشتر خانم ها در کالس  سخن می گوید و می 
پارچه  از همین  داریم  بافی شرکت کردند. و قصد  حوله 
های تولیدی ، مانتو و لباس کودک بدوزیم و به فروش 
برای  که  تهران  از  تماسی  به  کارگاه  مسئول  برسانیم. 
سفارش دادن شده بود اشاره می کند و می گوید: از داخل 
شهر نیز متقاضی داشته ایم ولی ابتدا قصد داریم تا کار را 

به حد خوبی برسانیم و سپس فروش را آغاز کنیم.

بانک، بیمه و مالیات به این کارگاه ها 
مهلت تنفس بیشتری بدهند

از  یکی  و  پرورش  و  آموزش  بازنشسته  جباری  خانم 
این  از  هدف  گوید:  می  هم  کارگاه  این  گذاران  سرمایه 
و  ها  آن  شدن  سرگرم  ها،  جوان  اشتغال  به  کمک  کار 
کمک به اقتصاد خانواده ها است. وی از دهقان موسس 
کارگاه به عنوان بانویی فعال و دلسوز یاد می کند و می 
از این  آباد و حتی روستاهای اطراف  گوید: مردم حاجی 
کار خیلی خوب استقبال کردند، بیشتر خواسته آن ها هم 
مربوط به مسائل اقتصادی است، وام هایی کم بهره و با 
نیاز دارند، همچنین بیمه و مالیات  مدت تنفس طوالنی 
بال  پر و  ابتدا  این کارگاه ها  تا  نیز فرصت هایی بدهند 

بگیرند بعد هزینه ها را پرداخت کنند.

کارگاه فعلی عالوه بر جنبه آموزشی 
 به اشتغال زایی و کسب درآمد نیز توجه دارد

حوا دهقان موسس و سرمایه گذار این کارگاه هم با بیان 
تا  افتادم  فکر  به  بازنشستگی  از  پس  بالفاصله  که  این 
فعالیتی را دنبال کنم، عنوان می کند: ابتدا در استانداری 
حمایت  خواستار  و  کردم  مطرح  را  طرح  بخشداری  و 
ولی  نکردند  استقبال  ابتدا  ای  عده  چند  هر  شدم.  آنها 
 15 از  که  این  به  اشاره  با  کردم. وی  آغاز  را  کار خودم 
با مربی گری خانم  بافی  پارچه  اردیبهشت کالس های 
نیز  18اردیبهشت  از  کند:  می  اضافه  شد،  شروع  نظری 
نیا  هاشم  خانم  گری  مربی  با  بافی  گلیم  های  کالس 
هنرآموزان  15روز  از  بعد  وی  گفته  به  است.  شده  آغاز 
این  کنند.  تولید  را  باال  تقریبا  کیفیت  با  پارچه  توانستند 
کارآفرین با تاکید بر این که کارگاه فعلی عالوه بر جنبه 
آموزشی ، به اشتغال زایی و کسب درآمد نیز توجه دارد، 
خاطرنشان می کند: پس از همکاری های فرمانداری با 
بانوان  رفاه  و  اشتغال   ، توانمندسازی  نهاد  مردم  سازمان 
به  را  خودمان  های  اطالعیه  طریق  این  از  شدیم،  آشنا 
آموزشی  کارگاه  دو  دهقان  گفته  کردیم.به  اعالم  بانوان 
کالس  و  قندریزان  خانم  تدریس  با  نفس  به  اعتماد 
آن  در  که  شد  برگزار  اسدپور  توسطآقای  نفس  عزت 
پس  و  شدند  آشنا  خودشان  های  توانمندی  با  ها  خانم 
شد. صادر  توانم”  می  “من  کارت  هرکدام  برای  آن  از 

سایت “جمعه سرا” با دو زبان فارسی و انگلیسی
گرفتن  از  پس  ها  خانم  این  که  این  به  اشاره  با  وی 
گواهینامه  تا  کنند  می  کار  ماه   6 آموزشی،  گواهینامه 
از  پس  کند:  می  بیان  کنند،  دریافت  نیز  را  کار  کیفیت 
و  کار  کیفیت  ها،  خالقیت  اساس  بر  را  افراد  این  آن، 
خصوصیات اخالقی ارزیابی می کنیم و می توانند روزانه 
این  بیان  با  کارگاه  این  گذار  سرمایه  کنند.  کار  جا  این 
که هدف بیشتر تولید لباس نوزاد است، اضافه می کند: 
قصد ساخت برند »جمعه سرا« و صادرات محصوالت به 
سایر نقاط کشور را داریم. دهقان همچنین ازوجود سایتی 
انگلیسی برای فروش  با دو زبان فارسی و  نام  با همین 
محصوالت خبر می دهد و می گوید: پس از رسیدن به 
کیفیت در تولیدات، فروش آن ها را نیز آغاز خواهیم کرد.

هنر بومی، حیاتی ترین نوع هنر است
وی به کتابی که خود در همین زمینه نوشته اشاره و ادامه می 
دهد: در حال انجام کارهای ثبت و انتشار آن توسط میراث 
فرهنگی هستم، کتاب درباره پارچه بافی است و تمام آموزش 
هایی که من از دیگران جدا و ناقص فراگرفته بودم را در این 
کتاب گرد هم آوردم تا آموزش جامعی برای متقاضیان باشد، 
همچنین کتابی با موضوع آشپزی سنتی با غذاهای بومی 
استان هم نوشته ام. موسس این کارگاه از شعارهای هفتگی 
خود برای بانوان سخن می گوید: شعار این هفته “همت و 
تالش” است و تا پایان هفته آن را عملی می کنیم. دهقان 
در پایان تاکید می کند: شرایط اقلیمی و محدودیت های 

منطقه ای سهم عمده ای در ناشناخته ماندن هنرهای دست 
بانوان داشته است در حالی که هنر بومی حیاتی ترین نوع هنر 
است و توجه به آن موجب اشتغال زایی، نشاط و تزکیه روح 
افراد شود.او که خود مادر دو فرزند است، می گوید: نهایت 
همکاری را همسرم با من داشت و اگر نبود، شاید به این جا و 

امروز که کار به این سرعت پیش رفته، نمی رسیدم.

توجه مسئوالن به این بانوان هنرمند
نمونه این بانوان سخت کوش و با همت که با وجود بر عهده 
داشتن نقش و وظیفه مادری ، با هنر خود که نشأت گرفته 
از فرهنگ غنی و قدیمی نیاکان خود بوده ، سعی در کمک 
کردن به اقتصاد خانواده دارند کم نیست، بانوانی که گاهی به 
دلیل برخی بی توجهی ها دیده نشدند و قطعا با توسعه این 
قبیل کارگاه ها می توانند استعدادهای خود را نمایان کنند. 
صنایع دستی آن هم از نوع بومی و سنتی ، همواره به عنوان 
هنری درآمد زا و محبوب در بین گردشگران و توریست ها 
شناخته شده است. با توجه به این هنرها و استفاده از ظرفیت 
بانوان ، قطعا شاهد افزایش گردشگران نیز خواهیم بود البته 
اگر برای تبلیغ و پیدا کردن بازار فروش آن نیز برنامه ای جامع 
ریخته شود. از طرف دیگر، حمایت از این هنرمندان و مهم 
تر از آن بیمه شدن آن ها نیز در میزان ایجاد انگیزه بی تاثیر 
نیست. دستگاه هایی از قبیل استانداری، فرمانداری و میراث 
فرهنگی در این زمینه می توانند موثر عمل کنند و امید می 
رود با توجهات مسئوالن فعلی استان به امر گردشگری، این 

هنرهای دستی نیز افزایش یابد.

بانوان هنرمند با شعار“ما می توانیم”

تند باد و گرد و خاک مهمان آسمان آخر هفته

فارس- کارشناس سازمان هواشناسی خراسان جنوبی عنوان کرد: وضع جوی استان طی 24 ساعت آینده صاف تا کمی 
ابری همراه با وزش تندباد و گرد و خاک و در برخی نقاط غبارآلود پیش بینی می شود. سمیه لطفی افزود: تغییرات دمای 

استان در این مدت منظم نخواهد بود و شاهد افزایش و کاهش دما به صورت نامنظم هستیم.
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 ایران بیست و یکمین کشور جهان از نظر تعداد کاربر اینترنت

آخرین آمارهای جهانی نشان می دهد که ایران با بیش از ۳۰ میلیون خط تلفن ثابت، دهمین کشور و با دارا بودن بیش از ۳۶ میلیون کاربر اینترنت، بیست و یکمین 
کشور جهان از نظر تعداد کاربر است. طبق آخرین آمار از سوی cia world factbook ایران دهمین کشور جهان با بیشترین تعداد خطوط تلفن در حال استفاده 
است. در این رده بندی ایران با بیش از ۳۰ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۵۶۸ خط تلفن فعال در رده دهم کشورهای جهان قرار دارد.
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سینما و تلویزیون

نه خسته ام، نه سرخورده

رخشان بنی اعتماد، کارگردان سینما گفت: سینمای 
ممکن  دارد.  شفاف تر  و  مستقل تر  فضایی  مستند 
است مخاطبش کمتر باشد، اما لزوم و تاثیرگذاری 
آن به مراتب بیشتر است. نه خسته ام و نه سرخورده. 
مساله من مساله زمان است. حاال دیگر قدر زمان را 
بیشتر از قبل می دانم. می خواهم بیشترین استفاده را از 
عمر باقیمانده ام داشته باشم. واقعیت این است که از 
تمرکز در سینمای مستند رضایت بیشتری از حاصل 
کار خودم دارم و اگر شرایط قابل قبولی در سینمای 
داستانی برایم فراهم شود فیلم داستانی هم می سازم.

جار می زنیم صدایی شنیده نشود

نمایش  که  نمایش نامه نویس  بیضایی،  بهرام 
»چهارراه« را روی صحنه برده، گفت: زبان »چهارراه« 
گویا زبان روز است، آن طور که شما زبان را به کار 
می گیرید. دلیل خاّصی دارد که بیشتر گذرندگان در 
تبلیغاتی اند؟ مثل مدیر چایخانه  یی که  حال آگهی 
فهرست بلندی می خواند از حاضری هایی که اصال 
ندارد. اسلحه  جهانی امروز تبلیغات  است. همگی جار 
می زنیم تا صدایی شنیده نشود. به هرحال چیزی باید 
حال تماشاگر را به هم می زد تا دریابیم واقعا در زماِن 
معاصریم.   گلو دراندن های  بلندگو واری که مقهور و 
دارد. کم  چیزی  معاصر  زندگی  ظاهرا  آنیم  معتاد 

انوشیروان  تر  کوچک  برادر  ارجمند  داریوش 
و  سینما  تئاتر،  آشنای  نام  هنرپیشه  ارجمند، 
ای  خانواده  در   ۱۳۲۳ سال  ایران  تلویزیون 
استان  مرکز  بیرجند  شهر  در  مرفه  و  اصیل 

خراسان جنوبی به دنیا آمد. 
اصلیت خانوادگی او به روستای “گل فریز” بر می گشت. 
روستایی که به اعتراف همه اهل فن مرغوب ترین زعفران 
دنیا در آن به عمل می آید. پدرش تیمسار ارجمند مدتی 
رئیس بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند بود، اما در دوران 
کودکی داریوش، به همراه خانواده اش عازم مشهد شدند. 
تیمسار در آن جا نیز ریاست یک بیمارستان بسیار بزرگ و 
مهم )بیمارستان رضا شاه( را بر عهده داشت. مادرش خانم 
یغمایی فرزند یکی از ثروتمندان مشهدی و صاحب کارخانه 
خواننده  یغمایی  کوروش  خواهر  و  سازی  نوشابه  های 
ارجمند تحصیالت مقدماتی  داریوش  بود.  ایرانی  معروف 
خود را در سال ۱۳۴۷ در مشهد به پایان رساند و دیپلم 
ادبی گرفت. وی تحصیالت دانشگاهی خود را در دانشگاه 
فردوسی مشهد در رشته کارشناسی تاریخ و جامعه شناسی 
سپری نمود. دکتر علی شریعتی یکی از استادان او در آن 

برهه بود. سپس برای ادامه تحصیل عازم پاریس شد. 
او در پاریس مدرک کارشناسی ارشد تئاتر و سینما را از 
دانشگاه سوربن دریافت کرد. داریوش که فرزند دوم خانواده 
بود و ۱۲ سال از انوشیروان برادر بزرگش کوچکتر بود در 
دوران دانشگاه با دختر دایی اش خانم فرشته یغمایی ازدواج 
کرد. ورود داریوش ارجمند به عرصه هنر از همان سنین 
نوجواني رقم خورد. او بازیگري را از صحنه تئاتر آغاز کرد 
و پس از ورود به دانشگاه در سال ۱۳۴۹ آن را به صورت 
به  توان  مي  او  هاي  نمایش  جمله  از  گرفت.  پي   جدي 
امیر ارسالن، آي با کاله آي بي کاله، سگي در خرمن جا 
اشاره نمود که به خاطر نمایش سگي در خرمن جا برنده 
وزارت  در سال ۱۳۴۹در  او  دانشگاه شد.  بازیگري  مدال 

فرهنگ و هنر استخدام شد.  

وی به همراه مهرداد تدین از موسسین سینمای آزاد مشهد 
در اواخر دهه ۱۳۴۰ بود. عالوه بر بازیگری و کارگردانی 
 در تئاتر مشهد به ساخت فیلم های کوتاه ۸ میلی متری 
می باشد.  هیس  فیلم  آنها  مهمترین  که  پرداخت  می 
کارگردانی فیلم »گفت به زیر سلطه من آیید« نوشته دکتر 
او در قطع ۱۶م.م.  سینمایی  اولین تجربه  علی پزشکی، 
بود. در سال ۱۳۵۲ جایزه بهترین کارگردان سینماي آزاد 
را به خاطر فیلم هیس گرفت. ارجمند بازیگري سینما را 
به صورت حرفه اي براي اولین بار در سال ۱۳۶۵ در فیلم 
ناخدا خورشید به کارگرداني ناصر تقوایي تجربه کرد. در 
در  کرد.  بازي  صدرعاملي  براي  را  پائیزان    ۱۳۶۶ سال 
کشتي آنجلیکا با عزت ا... انتظامي و مجید مظفري هم 
بازي شد. سفر عشق و جست و جوگر دو فیلم دیگر او که 
در سال ۱۳۶۸ بازي کرد. سال بعد پرده آخر و تیغ آفتاب را 

کار کرد. قرباني دومین فیلم او با صدرعاملي بود.
داریوش ارجمند ۳ فرزند دارد. اولین فرزندش به نام امیریل 
که لیسانس مکانیک از دانشگاه کرمان دارد بازیگر، خواننده 
و نوازنده است و در سال ۱۳۵۳ به دنیا آمد. فرزند دومش 

به نام امیرسام متولد ۱۳۵۶ فوق دیپلم مکانیک از دانشگاه 
آزاد مشهد است و در لندن در مدرسه فیلم اسکول در حال 
تحصیل در رشته تئاتر و سینما در مقطع فوق لیسانس است. 
تنها دخترش یلدا که در زمینه نقاشي فعالیت دارد در سال 

۱۳۶۳ به دنیا آمد. 
فیلم شناسي داریوش ارجمند:

همرهان  زین   .)۱۳۵۳  - متري  )۸میلي  شد  تمام  بازي 
صدا  بي  هاي  گلوله   .)۱۳۵۳  - متري  )۸میلي  سست 
میلي   ۱۶( اسیر   .)۱۳۶۱  - کارگردان  متري،  )۱۶میلي 
نویسندة همکار - ۱۳۶۱(.  متري، هنرپیشه، کارگردان و 
گفت به زیر سلطة من آیید )به نمایش عمومي در نیامد، 
۱۶میلیمتري کارگردان و نویسندة همکار - ۱۳۶۲(. ناخدا 
خورشید )۱۳۶۵(. پاییزان )۱۳۶۶(. کشتي آنجلیکا )۱۳۶۷(. 
سفر عشق )۱۳۶۸(. جستجوگر )۱۳۶۸(. تیغ آفتاب )۱۳۶۹(. 
 .)۱۳۷۰( سینما  آکتور  شاه  ناصرالدین   .)۱۳۶۹( آخر  پردة 
قرباني )۱۳۷۰(. هبوط )۱۳۷۲(. آدم برفي )۱۳۷۳(. زمین 
مفید  شیخ   .)۱۳۷۹( سال  در  نمایش   .)۱۳۷۳( آسماني 
)۱۳۷۴(. فرار مرگبار )۱۳۷۵(. قاعدة بازي )۱۳۷۶(. هفت 

 .)۱۳۷۸( اعتراض   .)۱۳۷۷( زندگي  شور   .)۱۳۷۶( سنگ 
سگ کشي )۱۳۷۹(. مسافر ري )۱۳۷۹(. تب )۱۳۸۱(. زیر 
آواز باران )۱۳۸۱(. ازدواج به سبک ایراني )۱۳۸۳(. رئیس 
تردید  ابریشم )۱۳۸۷(.  آبی  راه  میزاک )۱۳۸۷(.   .)۱۳۸۶(

)۱۳۸۷(. شکالت داغ )۱۳۸۹(
افتخارات: 

هاي  دانشگاه  مسابقات  از  بازیگري  ویژه  مدال  برنده 
کشور )۱۳۴۹( به پاس بازي در نمایش )سگي در خرمن 
جشنواره  نخستین  از  کارگرداني  اول  جایزه  برنده  جا(. 
)آریا  نمایش  پاس  به   )۲۳۴۸( دانشگاه هاي کشور  تئاتر 
داکاپو(. برنده جایزه اول جشنواره سینماي آزاد )۱۳۵۲( به 
پاس کارگرداني فیلم کوتاه )هیس(. جوایز ویژه دانشگاه 
به  آزاد  سینماي  تماشاگران  و  هنر  و  فرهنگ  مشهد، 
نامه  تقدیر  دریافت  )هیس(.  کوتاه  فیلم  کارگرداني  پاس 
 )۱۳۵۳( اهواز  آزاد  سینماي  جشنواره  دوران  هیئت  ویژه 
به پاس کارگرداني فیلم کوتاه )زمزمه محبت(. لوح زرین 
فیلم  پنجمین جشنواره  از  مرد  اول  نقش  بازیگر  بهترین 
فجر )۱۳۶۵( به پاس بازي در فیلم )ناخدا خورشید(. نامزد 
از  اول مرد  بازیگر نقش  بهترین  بلورین  دریافت سیمرغ 
هشتمین جشنواره فیلم فجر )۱۳۶۸( براي بازي در فیلم 
)جستجوگر(. نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش اول از هجدهمین جشنواره فیلم فجر )۱۳۷۸( براي 
بازیگر  بهترین  بلورین  سیمرغ  )اعتراض(.  فیلم  در  بازي 
به  از نوزدهمین جشنواري فیلم فجر )۱۳۷۹(  نقش دوم 
دریافت سیمرغ  نامزد  فیلم )سگ کشي(.  در  بازي  پاس 
بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از نوزدهمین جشنواره 
فیلم فجر )۱۳۷۹( براي بازي در )مسافر ري(. برنده جایزه 
سینمایي  جشن  دوره  چهارمین  از  مرد  بازیگر  بهترین 
)اعتراض(.  بازي در فیلم  دنیاي تصویر )۱۳۷۹( به پاس 
نامزد دریافت تندیس بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل 
بازي  براي   )۱۳۸۰( سینما  خانه  جشن  پنجمین  از  مرد 
مرد  بازیگر  بهترین  جایزه  برنده  کشي(.  )سگ  فیلم  در 
)۱۳۸۰( تصویر  دنیاي  سینمایي  جشن  دوره  پنجمین   از 

 به پاس بازی در فیلم )سگ کشي(.

داریوش ارجمند هنرمند برجسته سینمای ایران

 داریوش ارجمند در کنار خانواده اش - جشن تولد ۷۲ سالگی

عالیه پیشه ور

با مشاهیر خراسان جنوبی

را  دستگاهی  امیرکبیر  دانشگاه  پژوهشگران 
کردند  طراحی  دریا  آب  سازی  شیرین  برای 
که قادر است با استفاده از غشاها آب را تصفیه 
کند. سولماز ولی زاده، مجری این طرح اظهار 
و  ایران  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  کرد: 
دسترسی به دریاهای آزاد مانند دریای عمان، 
شیرین سازی آب دریا و استحصال آب شیرین 
اساسی ترین  از  این طریق، یکی  از  نیاز   مورد 
راهکارها در جهت رفع این مشکل بی آبی است.

 تالش برای غلبه بر 
کم آبی با ساخت دستگاه 

شیرین سازی آب دریا

علیرضا فغانی داور مطرح فوتبال ایران که به همراه 
تیم داوری رضا سخندان و محمدرضا منصوری 
در رقابت های جام جهانی حضور دارد در دیدار 
حساس آلمان برابر مکزیک اولین قضاوتش را در 
جام جهانی انجام داد. او در این بازی قضاوتی بسیار 
خوب داشت که با واکنش های مثبت زیادی همراه 
بود. اما نکته جالب درباره قضاوت علیرضا فغانی 
به صحنه گل مکزیک در این بازی مربوط می 
شود که داور ایرانی سرعتی بیشتر از کیمیچ مدافع 
راست سرعتی تیم ملی آلمان دارد. شبکه معروف 

ZDF عکسی گرافیکی که در آن سرعت علیرضا 
فغانی از مدافع راست تیم ملی در صحنه گل لوزانو 
بازیکن مکزیک بیشتر بوده است را منتشر کرده 
بر  کیلومتر   ۲۱.۶۹ صحنه  این  در  فغانی  است. 
ساعت سرعت دارد در حالی که کیمیچ با سرعت 
۱۷.۸۶ در حال دویدن به سوی دروازه آلمان است.
داوری  کارشناس  و  قدیمی  داور  خسروی  علی 
ده  ما  گفت:  موضوع  این  درباره  ایران  فوتبال 
های  استارت  فغانی  که  گفتیم  هم  پیش  سال 
برق آسایی دارد. او در استارت های صدمتر همه 

داورهای آسیایی و حتی داوران جهان را هم می 
گیرد. دلیلش هم شاید این باشد که فغانی از سیزده 
چهارده سالگی تا ۴-۲۳ سالگی فوتبال بازی می 
کرده است. او درباره بازی کردن فغانی هم گفت: 
اعتراض  خیلی  فقط  بود  هم  خوبی  بازیکن   او 
می کرد. فغانی اگر بازیکن می شد داورها در هر 
بازی اخراجش می کردند. اما فار غ از این مسایل 
بخشی از موفقیت های فغانی در عرصه های بین 
 المللی به خاطر سرعت او و البته اینکه فوتبال را 

می فهمد، است.

فغانی، سریعترین داور جهان است
ساکنین نیم کره شمالی پنجشنبه ۳۱ خرداد ماه 
در ساعت ۱۴ و ۳۷ دقیقه به انتظار طوالنی ترین 
گذاشتن  از پشت سر  بنشینند. پس  روز سال 
نوروز در اول بهار به مرور به طول روزها اضافه 
خواهد شد و طول شب کاهش پیدا می کند به 
نحوی که در روز اول تابستان بزرگترین  روز و 
کوتاه ترین شب را ساکنان نیم کره  شمالی زمین 
تجربه می کنند. بر خالف تصور عامه خورشید 
در فصل تابستان به زمین نزدیک تر نیست و 
در فصل تابستان و در نیم کره شمالی، زمین 
حدود ۵ میلیون کیلومتر از خورشید دورتر است 
و دلیل آن هم این است که مدار زمین به دور 
خورشید  بیضی  شکل است و در تابستان نیم 
می شود. دورتر  خورشید  از  زمین  شمالی  کره 

۳۱ خرداد طوالنی ترین 
روز سال

علمی و فناوری

هوش مصنوعی در مناظره 
با انسان برنده شد

فناوری هوش مصنوعی در مناظره ای، یک مناظره 
کننده حرفه ای را شکست داد. این سیستم هوش 
مصنوعی که Project Debater نام گرفته 
برای غربال کردن اطالعات از منابع معتبر طراحی 
کند.  کار می  اینترنت  به  اتصال  بدون  است.  شده 
سیستم هوش مصنوعی به صدها میلیون سند ذخیره 
شده دسترسی دارد. بیشتر این اسناد روزنامه و ژورنال 
های آکادمیک هستند. جالب تر آنکه این سیستم هیچ 
اطالعی از موضوع بحث نداشت. در نهایت پس از 
مناظره، تماشاچیان به نفع ماشین هوش مصنوعی 
رای دادند زیرا به نظرشان اطالعات بیشتری داشت.

 
شرکت چینی که بدون حتی یک 

کارمند انسان کار می کند

بر  کاال  فروش  و  تجارت  زمینه  در  چینی  شرکت 
برای  بزرگ  انباری  دارای  الکترونیک  تجارت  پایه 
مشتریان  به  کاال  ارسال  و  بندی  بسته  نگهداری، 
تعداد  و  کار می کنند  ربات ها  تنها  آن  در  است که 
نیرو های انسانی تقریبا صفر است. این شرکت دارای 
شبکه ای پیچیده و پیشرفته از ماشین آالت خودکار 
است که وظایف مختلفی از جمله اسکن بسته تا 
حمل آن ها به کامیون های توزیع را انجام می دهد.
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خودکشی در افرادی با این نشانه ها
 زیاد است 

خودکشی یکی از اتفاقات ناگواری است که روز به روز 
هم در حال افزایش است. خودکشی آنتونی بوردن که 
اخیرا رخ داده نشان می دهد هر کسی ممکن است 
در معرض خطر باشد. افزایش میزان خودکشی در بین 
تمام افراد، مردان و زنان و از هر قشر و نژادی است. 
 2016 و   1999 های  سال  بین  در  خودکشی  میزان 
تقریبا 30 درصد افزایش یافته است.درک اینکه چطور 
به شخصی که در معرض خودکشی است، کمک کنیم 
بسبار مهم و ضروری است تا به این ترتیب بتوان از 
به  ادامه  در  کرد.  پیشگیری  ناگوار  رویداد  یک  بروز 
مواردی در این باره اشاره می شود که الزم است بدانید.  
اگر متوجه تغییرات شدید در رفتار شخصی شده اید که 
این عالئم شامل عالئم هشدار دهنده خودکشی هم 
هستند، به هیچ وجه زمان را از دست ندهید و فرد را 
به نزد پزشک ببرید.دکتر موتیر در این باره می گوید: 
ممکن است شما تنها کسی باشید که متوجه تغییر رفتار 
فرد شده اید. بنابراین وقت زیادی ندارید. بهترین کاری 
که می توانید انجام دهید این است که یک گفتگوی 
دوستانه و صادقانه را شروع کنید و مراقب حرف هایی 
که می زنید باشید، بهتر است بیشتر به حرف های فرد 
بیمار گوش دهید تا خودتان حرف بزنید. این صحبت 
کردن قرار نیست وضع فرد را بدتر کند، محیطی امن 
برای فرد فراهم کنید و هرگز او را قضاوت نکنید. به فرد 
بیمار این اعتماد را بدهید که شما فقط به حرف های او 
گوش می دهید و سنگ صبور هستید. از سخنرانی در 
مورد ارزش های زندگی پرهیز کنید و به فرد بفهمانید 
که چقدر برایتان دوست  داشتنی است و او را تشویق 

کنید به دنبال درمان باشد.

فارسي شكر است

محمد علي جمالزاده-  قسمت اول: هیچ جاي دنیا تر 
و خشک را مثل ایران با هم نمي سوزانند. پس از پنج 
سال در به دري و خون جگري هنوز چشمم از باالي 
که  بود  نیفتاده  ایران  پاک  به خاک  صفحه ي کشتي 
آواز گیلکي کرجي بان هاي انزلي به گوشم رسید که 
»باالم جان، باالم جان« خوانان مثل مورچه هایي که 
دور ملخ مرده اي را بگیرند دور کشتي را گرفته و بالي 
جان مسافرین شدند و ریش هر مسافري به چنگ چند 
پاروزن و کرجي بان و حمال افتاد. ولي میان مسافرین 
عموما  سایرین  بود چون  زارتر  همه  از  دیگر  من  کار 
کاسب کارهاي لباده دراز و کاله کوتاه باکو و رشت بودند 
که به زور چماق و واحد یموت هم بند کیسه شان باز 
نمي شود و جان به عزرائیل مي دهند و رنگ پولشان را 
کسي نمي بیند. ولي من بخت برگشته ي مادر مرده مجال 
نشده بود کاله لگني فرنگیم را که از همان فرنگستان 
سرم مانده بود عوض کنم و یاروها ما را پسر حاجي و 
لقمه ي چربي فرض کرده و »صاحب، صاحب« گویان 
دورمان کردند و هر تکه از اسباب هایمان مایه النزاع ده 
راس حمال و پانزده نفر کرجي بان بي انصاف شد و جیغ 
و داد و فریادي بلند و قشقره اي برپا گردید که آن سرش 

پیدا نبود.  ادامه دارد..  

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

دیگر، قدرتمندتر از تمام تکنیک های مدیریت است.

دیوارهایی که پیرامون خود می سازیم
 تا غم را دور نگه دارد، 

شادی را نیز دور نگه می دارد.

بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل
بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل
این غم، که مراست کوه قافست، نه غم

این دل، که تراست، سنگ خاراست، نه دل

باید خود را از این امید که دریا روزی آرام
 می شود رها کنیم. باید یاد بگیریم 

که در میان بادهای سهمگین دریانوردی کنیم.

فارستر: “کسی را می شناختم که نوشت: ما از ترس 
این که ممکن است شکست بخوریم یا بدتر 
از ترس این که ممکن است موفق شویم، از 

رویاهایمان فرار می کنیم.” »فیلم یافتن فارستر«

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیه روز  

و میان خدا و جن ها پیوندی انگاشتند و حال آنکه جنیان نیک دانسته  اند که ]برای 
حساب پس دادن[ خودشان احضار خواهند شد. سوره صافات/ آیه 1۵۸

حدیث روز  

هر کس کاری را برای فخر فروشی انجام دهد، خداوند در روز قیامت او را با چهره ای سیاه محشور می کند.
امام علی علیه السالم

سبک زندگی

31 خرداد؛سالگرد شهادت دکترمصطفی چمران
وی  شد.  متولد  تهران  در   1311 سال  چمران  مصطفی 
تحصیالت خود را در مدرسه انتصاریه نزدیک پامنار آغاز 
و در دارالفنون و البرز دوران متوسطه را گذراند. در سال 
با  و  التحصیل  فارغ  مکانیک  مهندسی  رشته  در   1336
سال 1337  در  ممتاز  شاگرد  تحصیلی  بورس  از  استفاده 
به آمریکا اعزام شد. وی پس از انجام تحقیقات علمی در 
جمع معروف ترین دانشمندان جهان در دانشگاه کالیفرنیا 
معتبرترین دانشگاه آمریکا با ممتازترین درجه علمی موفق 

به اخذ دکتری الکترونیک و فیزیک پالسما گردید.
حضور در لبنان

بعد از وفات عبدالناصر رهسپار لبنان می شود. او به کمک 
 امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان به کمک محرومین

را  سازمان»امل«  آن،  نظامی  جناح  سپس  و  شتابد  می 
براساس اصول و مبانی اسالمی پایه ریزی می نماید، این 
سازمان در طوفان های سهمناک سرنوشت بعدها به استقبال 
شهادت می تازد و پرچم خونین تشیع را در برابر جبارترین 

ستمگران روزگار به اهتزاز در می آورد.
شهید چمران و انقالب اسالمی ایران

دکتر چمران با پیروز شدن انقالب اسالمی بعد از 21 سال 
و  علمی  تجربیات  همه  و  گردد  می  باز  وطن  به  هجرت 
انقالبی خود را در خدمت انقالب می گذارد و همه توانش 
را صرف تربیت اولین گروه های پاسداران انقالب اسالمی 
در سعد آباد می کند، سپس در شغل معاون نخست وزیری 

روز و شب را به  خطر می اندازد تا سریع تر مسئله کردستان 
را فیصله دهد ، او در قضیه فراموش نانشدنی پاوه شجاعت 
و فداکاری خود را بر همگان ثابت می کند. دکتر مصطفی 
چمران بعد از پیروزی بی نظیر و بازگشت به تهران از طرف 
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی )ره( 
به وزارت دفاع منصوب می گردد. همچنین وی در اولین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی از سوی مردم تهران 
به نمایندگی انتخاب شد، سپس به نمایندگی امام )ره( در 
شورای عالی دفاع منصوب شد و ماموریت یافت تا به طور 

مرتب گزارش کار ارتش را ارائه نماید.
شهید چمران و جنگ تحمیلی

پس از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز آرام نگرفت 
و خدمت حضرت امام خمینی )ره( رسید و با کسب اجازه 
حضرت  رهبری  معظم  مقام  همراه  به  ایشان  محضر  از 
ریزی  برنامه  و  رفت  اهواز  به  ای  خامنه  العظمی  ا...  آیت 
ها و حمالت چریکی خود را علیه تانک های عراقی که 
تا چند کیلومتری اهواز پیشروی کرده بودند آغاز نمود ، او 
سازماندهی  به  داوطلب  رزمندگان  از  گروهی  گردآوری  با 
در  را  نامنظم  های  جنگ  ستاد  و  پرداخته  آنها  تربیت  و 
ستاد  برای  فعال  مهندسی  واحد  ایجاد  داد،  تشکیل  اهواز 
جنگ های نامنظم یکی دیگر از برنامه های وی بود که 
به کمک آن جاده های نظامی به سرعت احداث گردید.

بین  هماهنگی  ایجاد  او  اساسی  و  مهم  کارهای  دیگر  از 

بود که  داوطلب مردمی منطقه  نیروهای  و  و سپاه   ارتش 
عملیات های مختلف از  جمله آزادسازی شهر سوسنگرد 
نقش به سزایی داشت و همیشه حتی در زمان بستری در 
بیمارستان طرح های جالب و پیشنهادهای سازنده ای در 
فرهنگی  حتی  و  مهندسی  نظامی،  مختلف  های  زمینه 
ارائه می داد، وی سپس طرح تسخیر دهالویه را با ایثار 
و گذشت رزمندگان جان برکف ستاد جنگ های نامنظم 
سحرگاه  در  و  ساخت  عملی  رستمی  ایرج  فرماندهی   به 
سی و یکم خرداد سال 1360 ایرج رستمی فرمانده منطقه 
دهالویه به شهادت رسید و شهید چمران به شدت از این 

حادثه افسرده و ناراحت گردید. 
حرکت به سوی قربانگاه دهالویه

ظهر  همانند  او  خود  اینک  رستمی  ایرج  شهادت  از  پس 
عاشورای حسینی )ع( آماده حرکت به جبهه است، با همه 
اطرافیان وداع کرد و سپس به طرف سوسنگرد به راه افتاد 
و در بین راه با مرحوم آیت ا... اشراقی و شهید تیمسار فالحی 
مالقات و برای آخرین بار یکدیگر را بوسیدند و به حرکت 
ادامه داد تا به قربانگاه رسید، همه رزمندگان را درکانال پشت 
دهالویه جمع کرد، شهادت  فرمانده شان ایرج رستمی را به 
آنها تبریک و تسلیت و با صدایی محزون و گرفته، از غم فقدان 
رستمی گف : خدا رستمی را دوست داشت و برد و اگر ما را هم 
دوست داشته باشد می برد. به راستی خداوند ثابت کرد که او را 

دوست می دارد و چه زود او را به سوی خود فراخواند.

مناسبت  به  )ره(  خمینی  امام  پیام  از  قسمتی 
شهادت دکتر مصطفی چمران

چمران عزیز با عقیده پاک و خالص و غیر وابسته به دستجات 
و گروه های سیاسی و عقیده به هدف بزرگ الهی جهاد را در 
راه آن از آغاز زندگی شروع و به آن ختم کرده او در حیات با 
نور معرفت و پیوستگی به خدا قدم نهاد و در راه آن به جهاد 
برخاست و جان خود را نثار کرد. او با سرافرازی زیست و با 

سرافرازی شهید شد و به حق رسید.
بخشی از وصیت نامه شهید دکتر مصطفی چمران 
حیات! با تو وداع می کنم با همه مظاهر و جبروتت. ای پاهای 
من! می دانم که فداکارید و به فرمان من مشتاقانه به سوی 

شهادت صاعقه وار به حرکت در می آیید.
 اما من آرزویی بزرگتر دارم. به قدرت آهنینم محکم باشید و 
این پیکر کوچک ولی سنگین از آرزوها و نقشه ها و امیدها و 
مسئولیت هارا به سرعت مطلوب به نقطه دلخواه برسانید، در 
این لحظات آخر عمر آبروی مرا حفظ کنید. شما سال های دراز 
به من خدمت کرده اید از شما تقاضا می کنم که این آخرین 
لحظه را به بهترین وجه ادا کنید. ای دست های من! قوی و 
دقیق باشید. ای چشمان من! تیزبین باشید. ای قلب من ! این 
لحظات آخرین را تحمل کن به شما قول می دهم که پس 
از چند لحظه همه شما در استراحتی عمیق و ابدی آرامش 
خود را برای همیشه بیابید. )راوی دفاع مقدس محمد ابراهیم 

خدادوست خرداد سال 1397 (
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

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

شماره 4095                         

754938162

831462957

269157483

596724318

123685794

478361526

985273641

617849235

342516879

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

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

09158254172
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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 32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

د 
رص

1 د
00

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

به دو نفر خانم جهت همکاری 
در پوشاک با حقوق و مزایای باال 

نیازمندیم.
بازار نو - پوشاک دادرس

09152695168
یک شرکت معتبر جهت انجام عملیات 
ساختمانی به تعدادی استاد بنا ، کارگر 

ساده ، برق کار صنعتی ، لوله کش 
ساختمان و جوشکار نیازمند است.  

09154784313

به دو نفر شاگرد خانم مسلط به اصالح ، به صورت تک 
شیفت برای سالن زیبایی محدوده معلم نیازمندیم. 

32455303 -09399441888

به یک راننده کمپرسی با حقوق و مزایای عالی 
نیازمندیم.

09155612841

به تعدادی بازاریاب و راننده )به همراه خودرو(
 و منشی با روابط عمومی باال نیازمندیم. 

شرکت گچکان خراسان  09158156090- غیبی

کارت دانشجویی اینجانب زهرا حداد مقدم 
تربتی فرزند امین به شماره دانشجویی 

9511005015066027 مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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
حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها برای تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل داریم(

 09159639065- علـی آبادی 

 حمـل  اثاثیـه 
حمل بار

 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

* انجام کلیه امور حسابداری 
شرکت ها

* تنظیم اظهارنامه مالیاتی
* تنظیم اظهارنامه مالیات بر 

ارزش افزوده
* مشاوره در زمینه حسابداری

 شمارشگـر
شرکت حسابداری

شماره ثبت: 4598

09351356628- 09910736538- اکبری

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

کناف و ... با قیمت مناسب          
09156633230- برگی



6
پنجشنبه * 31 خرداد 1397 * شماره 4095

دسری که مانند عینک طبی 
عمل می کند

دسر موز به علت غنی بودن از ویتامین A، گروه 
ویتامین های B نقش موثری در تقویت بینایی و 
سالمتی پوست و مو دارد. این دسر با خاصیت 
را  بدن  ایمنی  دارد، سیستم  آنتی اکسیدانی که 
تقویت و بدن را در برابر بیماری های مختلف 

به ویژه انواع سرطان ها محافظت می کند. این 
رفع ضعف  و  در چاقی  تاثیر چشمگیری  دسر 
بدن اشخاص دارد. دسر موز معده را تقویت و 
عملکرد روده ها را تنظیم می کند. دسر موز به 
علت وجود کلسیم، پتاسیم و اسید فولیک برای 
زنان باردار، شیرده و مبتالیان به کم خونی بسیار 
آرتروز  نقرس،  بهبود  به  دسر  این  است؛   مفید 
می کند. شایانی  استخوان هم کمک  پوکی  و 

 مزایای فوق العاده مصرف ماهی 
برای زنان باردار 

بر  باردار عالوه  زنان  در  بیشتر  ماهی  مصرف 
خطر  است،  مفید  فرزندشان  مغز  برای  اینکه 
ابتال به اوتیسم را نیز در آنها کاهش می دهد. 
ماه  در  بار  تا چهار  مادرشان سه  کودکانی که 
ماهی می خوردند نمرات IQ آنها ۲.۸ درصد 

باالتر از کسانی بود که مادران ماهی کمتری 
تا  باردار بهتر است ۲  مصرف می کنند. زنان 
3 وعده در هفته انواع ماهی هایی را که جیوه 
پایین تری دارند از جمله ماهی قزل آال، بخورند. 
اسید چرب امگا 3 در ماهی ها برای توسعه زبان 
کودکان نیز مفید است. نتایج جدید نشان می 
بارداری  دوران  در  ماهی  خوردن  با  که  دهد 
آید. می  وجود  به  کودکان  در  بهتری  نتایج 

ساده ترین روش  
برای درمان سریع خروپف

خروپف سر و صدایی بسیار آزار دهنده است که 
زمان خواب هستید از شما تولید می شود. وزن 
کم کردن در صورت اضافه وزن و داشتن توده 
بدن نرمال، گاهی اوقات تنها کاری است که برای 
توقف خروپف می توان کرد. سعی کنید به طرفین 

بخوابید. خوابیدن به کمر، اغلب باعث فشار بر 
پشت گلو می شود و باعث خروپف می شود. عمل 
جراحی تقریبا همیشه به خروپف کمک می کند. 
ابتدا سعی کنید، نظر جراح گوش و حلق و بینی 
را قبل از انجام جراحی، بپرسید. اگر پولیپ بینی 
دارید، برداشتن آن می تواند خروپف را متوقف 
باشد  شده  کج  شما  بینی  وسط خط  اگر  کند، 
ممکن است این کار را انجام دهد، اما نه همیشه.

عجیب ترین خواص »آب هویج« 
که از آن بی خبرید

  
آب هویج برای اندام هایی از بدن مثل چشم، 
مفید  بسیار  پوست  و  دندان  گوارش،  دستگاه 
طور  به  هویج  آب  لیوان  یک  مصرف  است. 
مرتب ، می تواند سیستم ایمنی را تقویت کند.
 همچنین به حفظ سالمت قلب کمک می کند.

بتا  و   A ویتامین  از  غنی  منبع  یک  هویج، 
کاروتن است که در کاهش میکروب ها موثر 
هستند. آب هویج، دارای ویتامین K است که 
می  کمک  خون  شدن  لخته  از  جلوگیری  در 
کند و روند بهبودی را نیز تسریع می بخشد.
سم  و  پاکسازی  را  کبد  تواند  می  هویج  آب 
می  آبمیوه  این  منظم  مصرف  کند.  زدایی 
کند. کمک  کبد  از  سموم  پاکسازی  به  تواند 

آهن گیاهی، خوشمزه ترین 
راه درمان استرس

کوچک اما مغذی. ساده اما پرفایده. عدس را 
عدس پلو  عدسی،  آن  با  که  همان  می گوییم. 
مانند  نیز  عدس  می پزید.  دیگر  غذاهای  و 
اعضای دیگر خانواده  حبوبات شاخص گلیسمی 
پایینی دارد. یعنی اینکه قند خون را با جهش 

به  اینکه  واقع  در  نمی کند.  مواجه  ناگهانی 
کندی هضم می شود و سیری طوالنی مدتی 
از  می شود  باعث  هم  همین  می کند.  ایجاد 
عدس  باشید.  دور  ریزه خواری  و  پرخوری 
خانواده B می باشد.  ویتامین های  تمام  حاوی 
فوق العاده ای  ضداسترس های  ویتامین ها  این 
هستند. برای همین اگر استرس تان زیاد است 
ببرید. بهره  غذایی  مواد  این  از  بیشتر  هر چه 

یادداشت

کشف 8 تن انواع مواد مخدراز ابتدای امسال 

از ابتدای امسال تا کنون ۸ تن انواع مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف 
شده است. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: در این 
مدت 460 نفر قاچاقچی نیز تحویل مراجع قضایی شده اند. زندی تعداد 
معتادان به مواد مخدر در استان را بیش از 19 هزار نفر عنوان کرد و گفت: 
در بیش از ۸1 مرکز درمانی استان، بیش از 1۲ هزار نفر خدمات درمانی 
را دریافت می کنند. وی مساعدت مالی بیش از 911 نفر در سال گذشته، 
درمان بیش از 300 کودک از ابتدای سال 94 و همچنین درمان 60 دانش 

آموز معتاد را از جمله فعالیت ها در برابر مقابله با پدیده اعتیاد دانست.

انفجاردر منزل مسکونی قدیمی در بیرجند

یک خانه مسکونی قدیمی در بیرجند منفجر شد. مدیر عامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند گفت: به محض اطالع ۲ 
تیم عملیاتی و یک تیم فرماندهی و مدیریت صحنه به محل اعزام شدند. 
حسینی با بیان اینکه مالک این منزل که یک خانم مسن بود در منزل 
نبود، گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت اما خساراتی جزئی 
به منازل اطراف وارد کرد. وی علت این حادثه را انفجار ناشی از نشت گاز 

شهری و رعایت نکردن نکات ایمنی اعالم کرد.

جریمه 13 میلیون تومانی متهمان قاچاق  نفت سفید

۲ متهم قاچاق نفت سفید در فردوس و قاین محکوم به جریمه نقدی 13 
میلیون تومانی شدند. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گفت: با گزارش 
مأموران  نیروی انتظامی مبنی بر کشف 700 لیتر سوخت قاچاق از نوع 
نفت سفید در فردوس پرونده ای تشکیل و برای رسیدگی به شعبه ویژه 
قاچاق کاال و ارز اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان ارسال شد. انصاری 
افزود: پس از بررسی پرونده و محرز شدن تخلف، عالوه بر ضبط سوخت 
مکشوفه، متهم به پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان محکوم شد. همچنین 
متهم قاچاق ۲000 لیتر نفت سفید در قاین  که به صورت ماهرانه ای آن را 
در یک دستگاه نیسان یخچال دار و داخل مشک هایی جاساز کرده بود، به 

پرداخت ۸ میلیون و 975 هزار تومان جزای نقدی محکوم شد.

کشف و ضبط الشه دو رأس بره جبیر در طبس

الشه دو رأس بره جبیر در پناهگاه حیات وحش نای بندان شهرستان 
طبس کشف و ضبط شد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست طبس گفت: 
محیط بانان این شهرستان حین عملیات گشت و کنترل اجرای مقررات 
شکار با مشکوک شدن به رد سه دستگاه موتورسیکلت، به بررسی و پایش 
منطقه پرداختند که موفق به شناسایی یک شکارچی متخلف در منطقه 
شدند. حاتمی با بیان اینکه در این خصوص یک فقره پرونده قضایی تشکیل 
و برای رسیدگی قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان طبس شد، افزود: 

جریمه شکار غیر مجاز هر رأس جبیر، 10 میلیون تومان است. 

حوادث استان

کاریکاتور  داده نما

 بیش از 4.000 سال است که عناب کشت می شود. این میوه، غنی 
ها  ویتامین  از  زیادی  مقادیر  طور  همین  و  است  ها  کربوهیدرات  از 
در  عناب خشک شده،  در 100 گرم  باشد.  دارا می  را  معدنی  مواد  و 
گرم  حاوی ۸4  شده  خشک  عناب  دارد.  وجود  کالری  مجموع 350 
گرم   1.۲ و  رژیمی  فیبر  گرم   4 پروتئین،  گرم   7.3 کربوهیدرات، 
 ،C ویتامین  گرم  میلی   300 حدود  حاوی  میوه  این  است.  چربی 
 1۲5 میلی گرم ویتامین A، ۲.۸ میلی گرم نیاسین ، 0.۲ میلی گرم

ریبوفالوین، 0.1 میلی گرم تیامین ، 1050 میلی گرم پتاسیم ، 16۸ میلی 
گرم فسفر، 130 میلی گرم کلسیم، 1۲ میلی گرم سدیم و 3.5 میلی 
گرم آهن است. عناب خشک، همچنین حاوی طیف گسترده ای از مواد 
شیمیایی غنی از آنتی اکسیدان، از جمله ساپونین ها و فالونوئیدها است. 
عناب، اغلب به عنوان یک نوع درمان برای اضطراب نیز توصیه می 
شود. اگر چه دمنوش آن، مورد مطالعه قرار نگرفته است، اما محققان 
اثرات ضد اضطرابی عصاره دانه این میوه را بررسی کرده اند. عصاره 

عناب باعث کاهش اضطراب می شود. قبل از استفاده از عناب یا هر 
گونه داروی گیاهی دیگر، با پزشک خود مشورت کنید چرا که شرایط 
جسمی برخی افراد به دلیل تفاوت و وضعیت های حساس نمی توانند 
از هر خوردنی حتی طبیعی استفاده کند. محققان دریافتند که دمنوش 
عناب، نه تنها زمان گذار از روده را بهبود می بخشد، بلکه سطح آمونیاک 
را در مدفوع کاهش می دهد، و محققان نتیجه گرفتندکه می تواند 
باعث کاهش فشار روده شود، در زمانی که در معرض مواد سمی است.

خواص بی نظیر »عناب« را دریابید

امالک و 
مستغالت

منزل مسکونی فروشی
 واقع در روستای کوشه سفلی

 از توابع خوسف 
 در حد سفت کاری
09151603073

 

فروش و معاوضه منزل ویالیی 
مهرشهر، دوطبقه مستقل و مجزا 

دو نبش، شیک و تازه ساز 
تلفن تماس:

09153620921

خریدار زمین302 متری
 فی توافقی 
تلفن تماس:

091556150۴3

مغازه فروشی در بازار سرپوش
 یا معاوضه با آپارتمان در مشهد

 تلفن تماس:
09330751696 

فروش امتیازواحدآپارتمان، 
صیادشیرازی،تعاونی آموزش و 
پرورش، 30 میلیون )یا معاوضه
 با اتومبیل( 09153621۴3۴

رهن و اجاره

منزل جنوبی، مدرس 22
 مستقل، بنا 110 متر، خواب و 
هال و امکانات کامل رهن 25 م 

تلفن تماس:
09155616598

متقاضی منزل رهن و اجاره
 تا 20م در محدوده 

سجادشهر،غفاری ، معلم، مدرس
تلفن تماس:

09157213586

مغازه رهن و اجاره 
در سجادشهر

حاشیه خیابان اصلی
09330751696 

جویای یک طبقه همکف 
درمهرشهرهستم،تا 5 میلیون 

رهن، بقیه اجاره
پیامک بدهید

090192019۴۴

جویای کار

 
به 2 نفر همکار جهت کار در 

ساندویچی نیازمندیم, حقوق۴00، 
ساعت کار از 5 عصر 

تا 2شب، محل کار آخر معلم
09307۴319۴2

به یک سالن دار جهت کار  
 در فست فود نیازمندیم 

تلفن تماس : 
09129150355

 

 spss به یک نفر آشنا به نرم افزار
آماده همکاری با شرکت های 
تحلیل داده به صورت پاره وقت

نیازمندیم. 
091572۴8102

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

 آشپزخانه نیازمندیم 
تلفن تماس:

09129150355

به یک شاگرد آقا
جهت کار در مغازه پالستیک 

فروشی نیازمندیم 
تمام وقت

091586101۴3  

 به یک خیاط جهت کار
 در تولیدی مبلمان

 واقع در توحید نیازمندیم
تلفن تماس:

09156553731 

به یک نیروی ماهر به کارواش 
شیفت بعدازظهرازساعت3تا11شب 

نیازمندیم.  روزی15هزارتومان
تلفن تماس : 

09155615786

جویای کار:
راننده پایه یک 
تلفن تماس : 

09155611860

به یک نصاب دوربین جهت 
نصب دوربین مداربسته در واحد 

آپارتمان جماران نیازمندیم
تلفن تماس:

09158608077

به یک نیروی با سابقه
  در ساندویچی نیازمندیم

تلفن تماس : 
09129150366

جویای کار:
جوانی 17 ساله

برای 3 ماه تابستان
تلفن تماس:

093882۴656۴

تحریر سیاه وسفید  واقع در 
خیابان معلم برای تکمیل کادر 
پرسنلی خود به یک همکار 

نیازمند است
0915361275۴

به یک همکارجهت کاردر
غذای آماده نیازمندیم 

تلفن تماس
 09368990531

به یک نفر نیروی آقا با روابط 
عمومی باال برای کار بعدازظهرها 
در نمایشگاه کابینت ام دی اف 

نیازمندیم.
09155613235 

آژانس واقع در منطقه آوینی،
 با زنگ خور باال به تعدادی راننده 

تمام وقت و نیمه وقت 
 جهت همکاری نیاز دارد

0915۴9۴۴080

 آژانس  با زنگ خور باال و درآمد 
تضمینی به تعدادی راننده 

با خودرو نیاز دارد
تلفن تماس:

09905637283

به تعداد راننده تمام وقت
 برای کار در آژانس

 با زنگ خور باال نیازمندیم
تلفن تماس : 

0915963۴۴78 

به دو نفر راننده  باگواهینامه 
ب 2 جهت کار با خاور و ایسوزو 

نیازمندیم.
تلفن تماس:

09153629537 

 
به تعدادی راننده تمام وقت 

جهت کار در آژانس 
نیازمندیم

تلفن تماس:
09155619072

به تعدادی راننده سحرخیز با 
خودرو جهت کاردرآژانس با زنگ 

خور باال نیازمندیم
تلفن تماس:

09155612170  

به تعدادی راننده خانم و آقا جهت 
کار در تاکسی اینترنتی نیازمندیم 

با ماشین های
 مدل باال و تمیز

09158639975 
 

به تعدادی راننده تمام وقت 
با خودرو جهت کار درآژانس
 واقع در مهر شهر نیازمندیم 

تلفن تماس : 
0935۴531600

آژانس با زنگ خور باال
به تعدادی راننده

 تمام وقت و نیمه وقت نیاز دارد 
تلفن تماس : 

09395265120

خودرو

  
فروش پراید

 مدل 82، سبزیشمی
 دور رنگ  فی: توافقی

تلفن تماس : 
0990۴365681

131خشک پالک دار، سفید 
فی:23300000 م

به شرط تعویض پالک
تلفن تماس : 

0930188۴2۴7

متفرقه

فروش وسایل ساندویچی کامل 
فقط خریدارتماس بگیرید

تلفن تماس : 
09155612892 

  

فروش کولر پراید
 با تمام لوازم

تلفن تماس : 
 09158610187 

 

واگذاری
 یک واحد صنفی کافی شاپ 

با موقعیت مکانی عالی
تلفن تماس : 

0901052۴698

کلیه لوازم آرایشگاه زنانه
 با نازلترین قیمت
 به فروش می رسد

تلفن تماس : 
09157211839

یک عدد تانکر یا مخزن نفتی 
دست دوم خریداریم

تلفن تماس : 
0991۴78۴093

فروش یخچال تمام ویترین
 مغازه مناسب برای پروتئینی,

غذا آماده، سوپرمارکت و...
تلفن تماس : 

091596329۴5

بشکه نفتی۴50 لیتری ورق 
سفید،130هزارتومان۴0  لیترنفت 

فی: توافقی 
تلفن تماس : 

 0915160۴۴53 

 آژانس فروشی
 فعال و با تمام امکانات

خیابان دولت
 فی: 6 م نقد

0915363998۴

فروش 
چند عدد کپسول بوتان

تلفن تماس : 
09153637200

فروش تعدادی ۴ لیتری
 تمیز

تلفن تماس : 
09151613360

فروشی دوربین عکاسی 
فیلمبرداری کانون
تلفن تماس : 

09157556500

لوازم منزل

فروش مبل چرمی 7 نفره 
سالم ، قهوه ای تیره

تلفن تماس : 
09393۴۴9811

فروش تلویزیون 21 سامسونگ
 با دیجیتال و میز جدید 350 
تومان یا معاوضه با تبلت یا موتور

تلفن تماس : 
0915866162۴ 

  

فروش میز تلویزیون تک کشوی
+ دوچرخه سواری بچگانه تمیز 

فی توافقی
09158628706

 چرخ سردوز دسته دوم 
خریداریم.

تلفن تماس : 
091586721۴۴
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آغاز روکش آسفالت گرم محور
 سه راهی فخرآباد -  نزومند

 به طول 2.5 کیلومتر

نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  رئیس  غالمی- 
جاده ای زیرکوه از آغاز عملیات روکش آسفالت 
به  نزومند   - فخرآباد  راهی  سه  محور  در  گرم 
طول 2/5 کیلومتر خبر داد و افزود: در راستای 
محورهای  نگهداری  و  ایمنی  ارتقای  افزایش 
حال  رفاه  منظور  به  و  شهرستان  مواصالتی 
محور  آسفالت  روکش  جاده ای،  کاربران 
می شود. روکش  کیلومتر   2/5 طول  به   نزومند 
حسین ضامن تصریح کرد: این پروژه به صورت 
ابتدای  از  ماه  دو  زمان  مدت  در  و  پیمانی 
برای  که  گردید  اجرایی  جاری  اردیبهشت سال 
اعتبارات  از  ریال  میلیارد   3 این عملیات  اجرای 

ملی هزینه شده است.

ارائه خدمات رایگان به سالمندان 
در مراکز خدمات جامع سالمت

شهرستان  بهداشت  شبکه  رئیس   - سیما  صداو 
فشار  کنترل  شامل  خدمات  این  گفت:  بیرجند 
غذایی،  رژیم  تعیین  وزن،  و  قد  خون،  قند  خون، 
مشاوره های تغذیه ای ، داروهای مکمل و معاینه 
دکتر متخصص است که به صورت رایگان برای 
سالمندان و افراد میانسال انجام می شود. زنگوئی 
از برگزاری کالس های آموزشی در این خصوص 
بیماری  برخی  وجود  دلیل  به  افزود:  و  داد  خبر 
های شایع در این سنین همچون پوکی استخوان 
و سرطان ها، دوره های آموزشی برای آموزش و 
پیشگیری از این بیماری ها و روش تغذیه مناسب 
 در خصوص آن، برای سالمندان برگزار می شود.
وی با بیان اینکه افراد باالی 60 سال می توانند با 
مراجعه به نزدیکترین مرکزخدمات جامع سالمت، از 
این خدمات بهره مند شوند، گفت: در روستاها هم 
این خدمات به سالمندان ارائه می شود و سالمندان 
در صورت نیاز به ویزیت پزشک، در همین مراکز 
توسط پزشک مستقر ویزیت شده و داروها را با بیمه 

روستایی از داروخانه مرکز دریافت می کنند.

 سالن ورزشی ،استخر
و خانه کشتی برای شمال شهر بیرجند

جنوبی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل   - مهر 
جانمایی  جنوبی  خراسان  در  متأسفانه  کرد:  اظهار 
فضاهای ورزشی متوازن و دقیق صورت نگرفته که 
این مسئله یکی از مشکالت بخش ورزش خراسان 
به  یادآور شد: توجه جدی  جنوبی است. سرپرست 
توسعه امکانات ورزشی در شمال شهر بیرجند داریم 
و در این راستا برای آن منطقه جهت ساخت یک 
سالن ورزشی، ایجاد خانه کشتی و احداث یک استخر 

برنامه ریزی شده است.

واکسیناسیون دام های شهرستان سربیشه 
علیه بیماری مشترک بین انسان و دام 

دادرس مقدم -  رمضانی، رئیس شبکه دامپزشکی 
سربیشه از واکسیناسیون شاربن در جمعیت دامی 
این شهرستان خبر داد و عنوان کرد: در سه ماهه 
نخست امسال بیش از 65 هزار رأس گوسفند و 
تک  رأس   269 ، گوساله  و  گاو  رأس   497 ، بز 
بیماری  این  علیه  شتر  نفر   47 و  )االغ(  سمی 
خطرناک واکسینه شده است. رمضانی در ادامه به 
اهمیت این بیماری اشاره و افزود: بیماری شاربن 
بیماری مشترک بین انسان و دام می باشد که با 
یا  زخم  سیاه  بیماری  جمله  از  متفاوتی  های  نام 
تب طحال شناخته می شود و یکی از مهمترین 
حیوانات  و  انسان  بین  مشترک  های  بیماری 
آنتراسیس  باسیلوس  باکتری  توسط  که   است 
شود. می  ایجاد   )Bacillus anthracis( 
این  عالئم  سربیشه  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
 بیماری را این طور برشمرد : خون تیره از دهان ،
بینی و مقعد جریان پیدا می کند و  سوراخ های 
بدن حالت نفخ کرده دارد خون تیره و غلیظ است 
و لخته نخواهد شد. وی گفت : بیماری شاربن از 
طریق برنامه واکسیناسیون ، تشخیص و گزارش 
قابل کنترل و پیشگیری  ، قرنطینه کردن  سریع 
است. همچنین دفن کردن اصولی و یا سوزاندن 
الشه هایی که در اثر شاربن تلف شده اند در این 

باره بسیار مهم و حیاتی است.

 آمادگی 31 اقامتگاه بومگردی
 برای پذیرایی از مسافران

خبرگزاری صدا و سیما- معاون گردشگری اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری 
گفت: 31 اقامتگاه بومگردی در خراسان جنوبی 
تجهیز  تابستانی  مسافران  از  پذیرایی  برای 
 311 از  پذیرایی  ظرفیت  که  اند  شده  آماده  و 
ارائه  اسکان،  افزود:  عربی  مرتضی  دارد.  را  نفر 
غذا و نوشیدنی بومی، آموزش و فروش صنایع 
دستی محلی، اجرای نمایش و موسیقی سنتی، 
بومگردی  فعالیت  های  و  رویدادها  برگزاری 
به  بومگردی  های  اقامتگاه  خدمات  از  بخشی 
یک  آمادگی  از  همچنین  وی  است.  مسافران 
مجتمع گردشگری برای پذیرایی از مسافران در 
اتاق  با 33  طبس خبر داد و گفت: این مجتمع 
ظرفیت پذیرش 83 نفر را دارد. وی با اشاره به 
فعالیت 81 رستوران بین راهی در استان، افزود: 
7 هتل و 16 مهمانپذیر با ظرفیت هزار و 288 
آماده  تابستانی  مسافران  از  پذیرایی  برای  نفر 

شده است. 

21 مرداد ، اعزام اولین 
کاروان حج تمتع

گفت:  استان  زیارت  و  حج  مدیر  سیما-  و  صدا 
کاروان   19 قالب  در  نفر   671 و  هزار   2 امسال 
از خراسان جنوبی به سرزمین وحی مشرف می 
شوند. نوفرستی افزود: حجاج استان با 9 پرواز از 

بیرجند  المللی  بین  فرودگاه  از  مرداد   23 تا   21
در  آنها  حضور  مدت  و  شد  خواهند  جده  عازم 
و  حج  است.مدیر  ماه  یک  حدود  وحی  سرزمین 
آموزشی  جلسات  مجدد  شروع  از  استان  زیارت 
کاروان ها بعد از عید سعید فطر  خبر داد و گفت: 
آموزشی عمومی، 2  برای هر کاروان 10 جلسه 
برگزار  استانی  همایش  یک  و  تخصصی  جلسه 
خواهد شد.نوفرستی افزود: میانگین سنی زائران 
و   16 زائر  جوانترین  که  است  سال   55 امسال 
مسن ترین هم 90 سال دارد. وی گفت: در حج 
تمتع امسال 49 درصد زائران استان بانوان و 51 

درصد آقایان هستند. 

 تفاهم نامه همکاری بین شهرداری 
بیرجند و اداره کل اوقاف 

مدیرکل  با  دیدار  در  جاوید  محمدعلی  تسنیم- 
کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان  خیریه  امور  و  اوقاف 
این تفاهم نامه به منظور همکاری بین بخشی و 
استفاده از ظرفیت های موقوفات در حوزه شهری 
و آبادانی شهر است. وی بیان کرد: منشور اصلی 
در  شهری  شاخص های  ارتقای  نامه  تفاهم  این 
راستای نیاز شهر بیرجند است. شهردار حرکت های 
رو به جلوی اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی 
را ستود و گفت: شهرداری بیرجند آماده همه گونه 
ظرفیت های  از  بهره مندی  منظور  به  همکاری 
اینکه  بیان  با  حوزه وقف در بیرجند است. جاوید 
دارد  وجود  وقف  حوزه  در  مطلوبی  ظرفیت های 
که می توان از آن در راستای ارتقای شاخص های 
فرهنگی و اجتماعی و عمران شهری بهره گرفت، 
افزود: موقوفات به عنوان نهادی موثر و تاثیرگذار 
نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام 
معظم رهبری در حوزه شهری دارد. مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه خراسان جنوبی با بیان اینکه ارتقای 
شاخص های شهری و فراهم شدن زمینه رفاه و 
سیاست های  و  محورها  از  شهروندان  آسایش 
راهبردی است، افزود: اوقاف و امور خیریه استان 
آمادگی دارد به نیازهای شهروندان در همه ابعاد 
بخشی پور  پرویز  حجت االسالم  کند.  پاسخگویی 
اوقاف  اقتصادی  بهره وری  معاونت  کرد:  اظهار 
مشارکت  با  تا  دارد  آمادگی  استان  خیریه  امور  و 
شهرداری بیرجند زمینه ارتقای شاخص ها را فراهم 
و  عمران  راستای  در  بیرجند  شهرداری  با  و  کند 

آبادانی شهری همکاری کند.

*معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان گفت: 343 فرصت شغلی با راه اندازی 19 

تعاونی جدید در 3 ماه گذشته دراستان ایجاد شد.
از  استان  عمومی  کتابخانه های  *مدیرکل 
جشنواره  مستقل  اینترنتی  سامانه  بهره برداری 

کتابخوانی رضوی خبر داد.
*رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس گفت: 
سال گذشته 21 طرح به ارزش 503 میلیارد ریال 
در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید این شهرستان 
تصویب و به ستاد معرفی شدند که پنج طرح بزرگ با 

220 میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردند.
* مدیر بهزیستی بیرجند از اطعام شش هزار و 36 
مددجوی این نهاد در ماه مبارک رمضان امسال خبرداد.
*معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان 
گفت: 4هزار و 249 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان 
در استان خریداری و در سامانه ثبت شد که 50 درصد 

هزینه آن به حساب کشاورزان پرداخت شد.
* رئیس اداره تبلیغات اسالمی قاین گفت: در حال 
شهرستان  در  هجرت  طرح  در  روحانی  حاضر42 

قاینات حضور دارند.

اخبار کوتاه

رضایی-روز گذشته در مراسمی به مناسبت 
هفته جهاد کشاورزی با حضور مدیران مرتبط 
با این حوزه تعدادی از کشاورزان نمونه ی 
رئیس  شدند.  تقدیر  بیرجند  شهرستان 
این جلسه   در  استان  سازمان جهاد کشاورز 
بیان کرد:کاری که مجموعه کشاورزی برای 
بسیار مهم  انجام می دهد،  اشتغال  و  تولید 
تولیدکنندگان  پیشگامان  کشاورزان  و  است 
و الگویی برای استفاده بهتر از ظرفیت های 

تولید می باشند.

افتتاح 417 پروژه 
کشاورزی در استان

به  دولت  اینکه  به  اشاره  با  مطلق  پور  ولی 
دارد،افزود:  ای  ویژه  نگاه  کشاورزی  بخش 
در  و  است  گسترده  بسیار  کشاورزی  حوزه 
با  آن فراز و نشیب های زیادی وجود دارد 
پروژه  های  افتتاح  شاهد  همواره  حال  این 
های فراوان در این حوزه بوده ایم.وی ادامه 
داد: در سال 97 تعداد 417 پروژه در حوزه 
 39 مبلغ  که  شده  افتتاح  استان  کشاورزی 
است،همچنین  شده  هزینه  تومان  میلیارد 
630 میلیارد تومان به بخش کشاورزی داده 
اشتغال  به  مربوط  آن  عمده  بخش  که  شد 

پایدار بوده است.
سال   19 وجود  با  کرد:  بیان  نیز  فرماندار 
نگه  زنده  برای  کشاورزان  خشکسالی،هنوز 
داشتن محصوالت خاص استان تالش می 
است،همچنین  تقدیر  شایسته  این  و  کنند 

بسیار  های  فعالیت  هم  کشاورزی  جهاد 
حدود  و  داده  انجام  زمینه  این  در  خوبی 
200 کیلومتر لوله گذاری توسط این نهاد در 

شهرستان بیرجند انجام گرفته است.

کاهش 50 درصدی
 اعتبار شهرستان بیرجند

بیشتر  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  فرماندار 
به  مربوط  استانی  های  کمیته  در  مصوبات 
بیان کرد: در حوزه  است،  بخش کشاورزی 
گذشته  سال  به  نسبت  شهرستان  اعتبارات 
50 درصد کاهش اعتبار داشته ایم ولی سعی 
های  بخش  اعتبار  میزان  از  که  است  شده 

پایه مانند کشاورزی کم نشود.

تر  بیش  کشاورزی  بخش  در 
آبی  منابع  به  مربوط  ها  محدودیت 

است
بیرجند  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
بیش  کشاورزی  بخش  در  کرد:  بیان  نیز 
تر محدودیت ها مربوط به منابع آبی است 
به سمت محصوالت  باید  شرایط  این  با  و 
عناب  و  زرشک،زعفران  مانند  دار  مزیت 
در  هایی  برنامه  همچنین  و  کنیم  حرکت 
های  ظرفیت  نگهداری  و  حفظ  راستای 
موجود داشته باشیم. محمدی ادامه داد: در 
انجام  توان  می  که  اقداماتی  از  بخش  این 
درست  استفاده  و  آبیاری  دهی  داد،سامان 
اینکه  به  توجه  با  که  است  آبی  منابع  از 

آن  مزایای  ولی  دارد  هم  هایی  محدودیت 
در  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  تر  بیش 
اقدامات  کشاورزان  به  اعتبارات  تخصیص 
برای  افزود:  است،  گرفته  صورت  خوبی 
هوشمند  کنترل  از  آبیاری  های  پروژه 
سیستم  نصب  با  که  است  شده  استفاده 
مرکزی،نیاز آبی هر گیاه سنجیده می شود 
و آبیاری مزارع بدون دخالت انسان  انجام 

می شود.
رئیس اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان بیرجند هم بیان کرد: از 21 تا 27 
خرداد با توجه به فرمایشات امام خمینی )ره( 
نامگذاری  کشاورزی  جهاد  هفته  عنوان  به 

شده است.
مالک نیا ادامه داد: کشاورزان استان با تمام 
شرایط خشکسالی در سال های اخیر، بیش 
محصوالت  تولید  زمینه  در  انتظار  حد  از 
تشکر  و  اند که جای سپاس  داشته  فعالیت 

دارد.

کشاورزی  بخش  در  اصلی  مشکل 
عدم استفاده درست از منابع است

کشاورزان  تعیین  نحوه  به  اشاره  با  وی 
کمیته  به  نفر   60 حدود  افزود:  برگزیده 
اند که  37  انتخاب شهرستان معرفی شده 
نفر از بین آنها برگزیده در سطح شهرستان 

نفر   2 استانی، همچنین  برگزیده  نفر   11 و 
نمونه کشوری شده اند.

رئیس اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی 
اصلی  مشکل  کرد:  بیان  بیرجند  شهرستان 
در بخش کشاورزی عدم استفاده درست از 
منابع است که باعث شده در یک منطقه و 
با شرایط یکسان دو کشاورز میزان برداشت 
ادامه  وی  باشند.  داشته  هکتار  از  متفاوتی 
به  آب،هرس  مدیریت  که  کشاورزانی  داد: 
کنند  می  رعایت  را  مناسب  تغذیه  و  موقع 
به مراتب از کشاورزان دیگر محصول بیش 

تری از هر هکتار برداشت می کنند.

کشاورزان، پیشگامان تولید کنندگان  
در مراسم تقدیر از کشاورزان نمونه شهرستان بیرجند بیان شد:

یی
ضا

س: ر
عک

نت
نتر

س: ای
عک

ایمن سازی نقاط پرحادثه بیرجند در اولویت است

ایرنا - رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بیرجند گفت: نقاط پرحادثه محورهای حوزه استحفاظی این شهرستان شناسایی 
شده و در اولویت ایمن سازی قرار گرفته است.احمد رضائی یادآور شد: تا پایان سال جاری با پیگیری  های به عمل آمده در صورت 

تامین اعتبارات مورد نیاز اکثر نقاط مستعد حادثه در این شهرستان در حوزه وظایف این اداره ایمن  سازی خواهد شد. 

گروه خبر - استاندار خراسان جنوبی گفت: سطح 
فقر، نیازمندی، نیروی انسانی به خصوص در 
مرکز خراسان جنوبی و کمبود 350کالس درس 
در بیرجند و حاشیه آن واقعا ناراحت کننده است.
محمد مهدی مروج الشریعه  در شورای آموزش 
و پرروش خراسان جنوبی با شنیدن کمبودهای 
فضای آموزشی در بیرجند اظهار کرد: ای کاش 
واقعیت هایی که امروز از کمبودها مطرح شد به 
گونه ای دیگر بود و ای کاش من کمی بیشتر و  
پیش تر از این کمبودها با خبر بودم. وی افزود: 
پیگیر  را  چرا مدیران قبل از من این مشکل 
نشدند زیرا این کمبودها و مشکالت برای یکی 
دوسال گذشته نیست. وی با بیان اینکه خراسان 
جنوبی از سال 83 استانی مستقل شده است اما 
امروزه با وجود چندین سال هنوز مرکز استان از 
کمبودها رنج می برد، ادامه داد: با وجودی که در 
خراسان جنوبی و بیرجند اساتید بنامی در قدیم 
و اکنون وجود دارند اما مرکز استان باید درگیر 

مشکالت بخش آموزشی باشد !

 بعد از 40 سال در گذر زمان امروز برای 
مردم جزکمبود آموزشی جوابی نداریم

وی با بیان اینکه خود آموزش و پرورش یک 
نظام ساختاری دارد که کمبود و کسری هایی 
از 40 سال در گذر  بعد  در کشور داشته و ما 
زمان امروز برای مردم جزکمبود آموزشی جوابی 
نداریم، افزود: برای معلم و دانش آموز امکانات 
برنامه ها  و  افزاری،کیفیت  نرم  افزاری،  سخت 
آموزشی بسیارمهم است اما پاسخی قانع کننده 
استان  این  وارد  تازه  که  فردی  و  ندارد  وجود 

می شود با شنیدن این کمبودها تاسف می خورد.

مشارکت خیران، راه تامین
 زیرساخت های آموزشی است

وی گفت: با این اعتبارات قطره چکانی کار را  
نمی توان حل کرد بلکه باید به سراغ خیران، 
افراد نیکوکار، بنیاد برکت و نهادهایی از  قبیل   

و  رفت  تهران  مقیم  های  بیرجندی  انجمن 
از آنها کمک گرفت. استاندار با بیان اینکه در 
ردیف اعتباری بودجه 98 ردیف های متمرکز و 
از قسمت مناطق محروم باید بیشتر توجه کنیم، 
افزود: در استان ما درگیر نقل و انتقاالت زمین 
هستیم و حال پیگیری وجود ندارد واگر وجود 

دارد، بسیار پایین است.

اجازه نمی دهم مدارس غیراستاندارد به 
خاطر کمبود فضای آموزشی دایرشوند

وی با اشاره به درخواست مدیر آموزش و پرورش 
بیرجند در خصوص دادن مجوز استاندار خراسان 
مدرسه  تعدادی  بودن  دایر  بر  مبنی  جنوبی 

غیراستاندارد و تخریبی اظهار کرد: من به هیچ 
عنوان این اجازه و مجوز را صادر نمی کنم زیرا 
فرزندان مردم امانتی در دستان شما هستند چرا 
باید به قیمت آموختن، جان آنها در معرض خطر 
باشد ما حاضریم در ساعت های عصر اتاق های 
استانداری را در اختیار شما قرار دهیم اما آموزش 

در محیطی استاندارد باشد.

تعهد ۲1 میلیارد تومانی خیران به امر 
مدرسه سازی در خراسان جنوبی

جنوبی  خراسان  آموزش وپرورش  سرپرست 
از  یکی  کرد:   اظهار  جلسه  این  در  نیز 
جنوبی  خراسان  آموزش وپرورش  مسائل 

پراکندگی  که  است  نُرم   زیر  کالس های 
است.  شده  مسئله  این  زمینه ساز  جمعیت 
این  با  کرد:  بیان  کیا   موسوی  علی اصغر 
 وجود در حوزه مدارس شبانه روزی با ظرفیت 
خالی روبه رو هستیم و امکان انتقال مدارس 
صورت  در  شبانه روزی  مدارس  به  نُرم  زیر 

موافقت کارشناسان امر می تواند این مشکل 
هفته  در  داد:  ادامه  کیا  کند.موسوی  را حل 
ازجمله  مثبتی  اتفاقات  جاری  سال  معلم 
تقدیر از پیشکسوتان فرهنگی و معلمان برتر 
در جهت  و همچنین  انجام گرفت  نمونه  و 
مشارکت خیرین در مدرسه سازی، بیستمین 
جشنواره خیرین مدرسه ساز برگزار شد. وی 
یادآور شد: در این جشنواره  تعهد خیران بالغ 
میزان  این  از  که  بود  تومان  میلیارد   21  بر 
حدود 18 میلیارد و 700 میلیون تومان تعهد 

احداثی بود.

در سال تحصیلی جدید هزار و 71 نفر 
فرهنگی بازنشسته می شوند

آموزش وپرورش  برنامه  و  طرح  اداره  رئیس 
خراسان جنوبی نیز در این جلسه عنوان کرد: 
بازنشسته  فرهنگی  نفر  در سال گذشته 702 
شده و برای سال تحصیلی جدید هزار و 71 نفر 

فرهنگی بازنشسته می شوند.

همچنان 4۲6 نفر کمبود نیرو داریم
سال  تا  می شود  بینی  پیش  افزود:  الری 
فرهنگی  نفر    774 و  هزار   3 تعداد   1400
در خراسان جنوبی بازنشسته شوند. در سال 
پیمانی  استخدام  نفر  تحصیلی گذشته 131 
شده اما همچنان 426 نفر کمبود نیرو داریم.

التدریس  حق  نفر   392 اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  اظهار  داشتیم،  گذشته  سال  در  آزاد 
همکار  نیروی  مازاد  فردوس  شهرستان  در 

فرهنگی خانم داریم.

فقر، نیازمندی وکمبود 350 کالس درس در بیرجند

ری
 اکب

س:
عک

ابراز ناراحتی استاندار از :

»احمد خامسان«  دوازدهمین 
رئیس دانشگاه بیرجند شد

شورای  جلسه  نهمین  و  هشتصد  در  تسنیم- 
عنوان  به  خامسان  احمد  فرهنگی  انقالب  عالی 
رئیس دانشگاه بیرجند انتخاب شد. در این جلسه 
جمله  از  دانشگاه ها  رؤسای  از  نفر   16 انتخاب 
رئیس دانشگاه بیرجند در کمیته انتخاب رؤسای 
دانشگاه ها مورد تأیید قرار گرفت. احمد خامسان 
براساس حکم منصور غالمی وزیرعلوم، تحقیقات 
سرپرست  عنوان  به   96 اسفند   22 فناوری  و 
به  اخیر  جلسه  در  و  انتخاب  بیرجند  دانشگاه 
عنوان دوازدهمین رئیس این دانشگاه معرفی شد.

خراسان  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرکل 
بیمار  جنوبی گفت: در خراسان جنوبی 520 
خاص تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند.

به  اشاره  با  تسنیم  با  گفتگو  در  اربابی  علی 
کاهش  راستای  در  شده  انجام  اقدامات 
صعب  و  خاص  بیماران  درمانی  هزینه های 

خاص  بیماران  بحث  در  کرد:  اظهار  العالج 
وی  دارد.  وجود  مطلب  دو  العالج  صعب  و 
افزود: بیمارانی هستند که بیمار خاص تلقی 
سازمان  در  خاص  بیمار  تعریف  و  می شوند 
بیمه سالمت برابر قانون تعریف خاص خود را 
دارد. مدیرکل سازمان بیمه سالمت خراسان 
جنوبی بیان کرد: در این راستا در قانون به 5 
مورد از بیماران خاص شامل بیماران دیالیزی، 
هموفیلی، تاالسمی، پیوند کلیه و ام اس اشاره 
تصریح  هستند.اربابی  خاص  بیمار  که  شده 
به  است  بیمه سالمت موظف  کرد: سازمان 
این افراد در مورد بیماری خاص آنان خدمات 
با فرانشیز بسیار پایین و رایگان ارائه دهد و 
آنان را تحت پوشش قرار دهد.وی خاطرنشان 
بیماران  این  به  سالمت  بیمه  سازمان  کرد: 

دفترچه خاص می دهد و این افراد از محل ها و 
انجمن های خاص خدمات مرتبط با بیماریشان 
را عمدتاً به صورت رایگان دریافت می کنند.
مدیرکل سازمان بیمه سالمت خراسان جنوبی 
یادآور شد: در بحث بیماران صعب العالج نیز 
برای  است.  گرفته  صورت  کمک هایی 
بیمه  سازمان  در  دیابتی  بیماران  برای  مثال 
گر سعی  بیمه  سازمان های  سایر  و  سالمت 
شده داروهایی مانند انسولین و داروهای مورد 
نیازشان را با فرانشیز پایین دریافت کنند.اربابی 
افزود: برای بیماران سرطانی نیز از زمانی که 
در طرح تحول سالمت به عنوان بیماری های 
بسیار  داروهای  شدند  شناخته  العالج  صعب 
گران قیمت این بیماران و برخی از خدماتی 
که دریافت می کردند و از تعهد بیمه ها خارج 

بود، مورد تعهد قرار گرفته است و با فرانشیز 
بسیار پایین است.

سازمان بیمه گر 90 درصد هزینه های 
درمانی بیماران صعب العالج را تقبل 

و دریافت می کنند
وی با بیان اینکه سازمان بیمه گر 90 درصد 
را  العالج  صعب  بیماران  درمانی  هزینه های 
تقبل و دریافت می کند، گفت: قرار بر این بود 
که در برنامه بودجه امسال چند عنوان دیگر 
به بیماران خاص اضافه شود که مورد تصویب 
قرار نگرفت. مدیرکل سازمان بیمه سالمت 
خراسان جنوبی بیان کرد: در استان خراسان 
جنوبی 520 بیمار خاص تحت پوشش بیمه 

سالمت قرار دارند.

۵۲۰ بیمار خاص تحت پوشش بیمه سالمت هستند

نت
نتر

س: ای
عک

مدیرکل سازمان بیمه سالمت خراسان جنوبی:
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امام علی علیه  السالم :
جوُد الُوالةِ بَِفيِء الُمسلِمیَن َجوٌر وَختٌرِ

بخشش کارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خیانت است.
)غرر الحكم : ح 4725(

  

عکس: حسینی

سیده الهام حسینی- دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با 
دادن این خبرخوش که امروز کودکان معتاد دارای متولی و سرپرست شده 
اند، بیان کرد: با تصمیم ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری مقرر شد 
که اعتبارات الزم برای درمان به وزارت بهداشت و اعتبارات برای سرپرستی و 

نگهداری کودکان به سازمان بهزیستی کشور داده می شود.
صبح دیروز نشست خبری دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با 
اصحاب رسانه برگزار شد. علی زندی با اشاره به 5 تیر سالروز جهانی مبارزه با 
مواد مخدر ، بیان کرد: شعار امسال »اول گوش کن، گوش کردن به کودکان و 
نوجوانان گام نخست در کمک به رشد سالم و ایمن آن ها است« با هدف توجه 
بیشتر به خانواده و تربیت فرزندان انتخاب شده است. وی با بیان این که جامعه 
بشریت با تغییرات شتابان در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژی روبرو 
شده، ادامه داد: جوانان و نوجوانان بدون هر گونه آمادگی با ترافیک فزاینده ای 
از خرده فرهنگ ها مواجه می شوند. به گفته وی موادمخدر یکی از شوک های 
فرهنگی ، زلزله خاموش و از ابزارهای جنگ نرم دشمن است. زندی با اشاره به 
این که 255 میلیون نفر از جمعیت جهان در سال 2015 حداقل یک نوع ماده 
مخدر یا روان گردان را تجربه و مصرف نموده اند، اضافه کرد: در سال 2015 

مصرف مواد مخدر رشد 23 درصدی نسبت به سال 2006 داشته است.
افزایش مصرف »ُگل« ، مخرب تر از »شیشه«

 دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از رشد 700 درصدی روان گردان ها
خبر داد و افزود: در دنیا بیش از 720 نوع ماده مخدر صنعتی شناسایی شده 
که می توان به یکی از مخرب ترین آن ها به نام »شیشه« اشاره کرد، اما 
امروزه مصرف باالی ماده مخدر »ُگل« آثاری به مراتب بیشتر و مخرب تر از 
»شیشه« برجای می گذارد. زندی با اشاره به اینکه موادمخدر اکنون به ابزاری 
سیاسی و اقتصادی در گردش مالی جهانی تبدیل شده است، خاطرنشان 
کرد: بیش از یک میلیون نفر در این تجارت ناثواب وارد شده اند. وی با اشاره 
به این که پیوند میان مواد مخدر، تروریسم و نفوذ شبکه های قاچاق در بافت 
کشورهای در حال توسعه ضربات جبران ناپذیری وارد کرده است، ادامه داد: 
متاسفانه امروز شاهد کاهش سن مصرف موادمخدر، افزایش ورود زنان و افراد 

شاغل و تحصیل کرده هستیم.

تغییر الگوی استفاده از مواد مخدر سنتی به صنعتی در استان
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ابراز نگرانی کرد: در برخی مناطق 
استان شاهد تغییر الگوی استفاده از مواد مخدر سنتی به صنعتی هستیم. 
زندی، هدف امروزه دشمن را جوانان و خانواده ها دانست و بیان کرد: در 
برخی خانواده ها شاهد روابط خانوادگی سست و شکننده هستیم که این 

خود عاملی برای انحراف جوانان و آسیب پذیری آنان در جامعه می شود.
اجرای موفق طرح »مدیریت مورد« در خراسان جنوبی

وی محیط دانشگاه ها، محیط های صنعتی و کارگری و مدارس را از دیگر 
مکان های مورد هدف دشمن عنوان کرد و ادامه داد: خوشبختانه سال گذشته 
خراسان جنوبی تنها استانی بود که برای اجرای طرح »مدیریت مورد« )درمان 
دانش آموزان معتاد( لوح تقدیر دریافت کرد. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر به رشد 4 هزار و 212 درصدی سطح زیر کشت خشخاش کشور 
افغانستان در سال 2017 نسبت به 2001 اشاره کرد و افزود: تولید تریاک نیز 

از 1۸5 تن در سال 2001 به بیش از ۹ هزار تن در سال 2017 رسیده است.
عدم نشاط اجتماعی از علل ورود نسل جوان به اعتیاد

زندی، همجواری استان با کشور افغانستان، نقش تهاجم فرهنگی دشمن 
و عوامل ساختاری معیوب در عرصه های اجتماعی نظیر فقر ، مهاجرت و 
کمبود نشاط اجتماعی را از جمله عوامل درگیری استان با پدیده شوم اعتیاد 
دانست و تصریح کرد: عدم نشاط اجتماعی یکی از زمینه های ورود نسل 
جوان به ناهنجاری های اجتماعی به خصوص اعتیاد است و در این راستا باید 
امکان استفاده این نسل از امکانات رفاه عمومی به درستی فراهم شود. وی از 
آمار 63 درصدی معتادان شاغل سخن گفت و افزود: تغییر سبک زندگی و 
فرهنگ نیز در این امر دخیل بوده و زمانی که حرمت و معنویت در جامعه به 

فراموشی سپرده می شود، آسیب های اجتماعی نیز افزایش پیدا می کنند.
اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر با حضور فعال سپاه و روحانیت

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در ادامه به کشف ۸ تن انواع مخدر 
از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره و عنوان کرد: در این مدت زمان، 460 نفر 
از قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. زندی با اشاره 
به حضور فعال روحانیت به عنوان سفیر مبارزه با مواد مخدر، خاطرنشان کرد: 

امروز اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای 
مبارزه با مواد مخدر مطرح شده و مجموعه سپاه در این راستا بسیار فعاالنه 
ورود پیدا کرده است.  به گفته وی در استان ۸1 مرکز درمانی فعالیت دارند 
و 12 هزار نفر خدمات درمانی را دریافت کرده اند. دبیر شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر با بیان این که سال گذشته ۹11 نفر معتاد مساعدت مالی 
شدند، افزود: از سال ۹4 تاکنون بیش از 300 کودک با همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی و اداره کل بهزیستی استان و از سال ۹5 تا پایان سال ۹6 ، 60 دانش 
 آموز معتاد توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری درمان شده اند.
موفقیت درمان  میزان  بهترین شرایط  در  این که  به  اشاره  با  البته  زندی 
معتادان در مراکز درمانی کشور 20 درصد است، اظهار کرد: در استان 1۹ 

هزار معتاد وجود دارد که از این تعداد 16 هزار نفر مرد و مابقی زن هستند.
کودکان معتاد دارای متولی و سرپرست شدند

دارای  معتاد  کودکان  امروز  که  خبرخوش  این  دادن  با  همچنین  زندی 
متولی و سرپرست شده اند، بیان کرد: با تصمیم ستاد مبارزه با مواد مخدر 
ریاست جمهوری مقرر شد که اعتبارات الزم برای درمان به وزارت بهداشت 
و اعتبارات برای سرپرستی و نگهداری کودکان به سازمان بهزیستی کشور 
داده می شود. وی از فعالیت 50 سمن فعال در زمینه مبارزه با مواد مخدر 
در استان نیز سخن گفت و ادامه داد: علمی شدن مبارزه با مواد مخدر در 
دستور کار شورا قرار گرفته و در این راستا تحقیقات و پژوهش هایی طی سال 
گذشته انجام شده است. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با بیان 
این که امسال مواد مخدر غیر دارویی خراسان جنوبی و کرمان در سیستان 
و بلوچستان امحا خواهد شد، عنوان کرد: سخنرانی قبل از خطبه های نماز 
جمعه، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، همایش های پیاده روی در تمام 
شهرستان ها، برگزاری تجمع مبارزه با اعتیاد در سرایان، نمایشگاه سیار در 
مرکز استان، کارگاه پیشگیری از اعتیاد ویژه اصحاب رسانه و تجهیز 100 
خانه ورزش روستایی توسط اداره کل ورزش و جوانان از جمله اقدامات هفته 
مبارزه با مواد مخدر است. زندی همچنین با اشاره به این که انتقال مرکز ترک 
اعتیاد زنان به پارک صیاد شیرازی در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: تداوم 

این مرکز با رویکرد ایجاد اشتغال برای بانوان مد نظر است.

خبر خوش دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر: کودکان معتاد صاحب متولی شدند

»اجتماعی شدن« محور برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر

اطالعیــه 
 فراخوان شركت در طرح انتخاب و معرفي مستمري بگيران

 نمونه  سازمان تامين اجتماعي خراسان جنوبي 

سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد: به مناسبت روز »خانواده وتکریم بازنشستگان«
  به منظور ترویج فرهنگ تکریم و ارج گذاری به مقام ارزشمند 

»بازنشستگان ، همسران بازمانده و ازکارافتادگان کلی نمونه«
 به عنوان اسوه های صبر و استقامت و خردورزی در جمع خانواده و جامعه نسبت به انتخاب 

وتجلیل از این عزیزان اقدام نماید. از این رو تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با مراجعه به شعب سازمان و دفاتر 
کانون های بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی در سطح استان در صورت دارا بودن شرایط 

حداکثر تا پایان 25 تیر ماه 1397 در این فراخوان عمومی ثبت نام نمایند. 

روابط عمومي اداره کل تامین اجتماعي خراسان جنوبي

ردب  ضدسرقت خالقی
عرضه کننده انواع درب های ساختمانی 

)داخلی، آپارتمانی، البی(

بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس 44
32462090 - 09153614899

ه روز
تحویـل بـ

آژانس ایـران
شماره های جدید ما را به خاطر بسپارید:

 32465050
32465200  - 32465060 - 32465252 - 32465080 

آدرس: خیابان 15 خرداد، 22 بهمن 1 ، جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(
شماره مدیریت : 09158644731 - مقری

دعوت به همکاری مهد کودک واقع در سایت اداری نیازمند مربی با سابقه کار و 
مدرک مرتبط است.  شماره تماس: 32440480 - 09376300254

رئیس محترم سازمان پایانه ها و حمل و نقل استان خراسان جنوبی
رئیس محترم اداره راه شهرستان سربیشه

بر خود الزم دانستیم از تالش های ارزنده و زحمات مخلصانه شما بزرگواران بابت
 زیرسازی و آسفالت رمپ مجتمع ستاره شرق محورماهیرود - سربیشه 

تشکر و قدردانی نماییم، سالمتی و بهروزی تان را از خداوند منان خواستاریم.

مدیرعامل مجتمع ستاره شرق

جناب آقای مهندس رضائی
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بیرجند

حسن تدبیر شما و همکاران گرامی در امر رفع نقاط حادثه خیز مسیر القورات ستودنی است. مزید 
امتنان  است در راستای خدمات رسانی آن نهاد محترم در خصوص مرمت پیچ خطرناک روستای 

 کوشک نیز اقدام فرمایید.
اجرکم عندا...       جمعی از اهالی منطقه

شماره حسابشماره کارتنام بانکنوع نذر

60379911995112330105543248003ملی فطریه عام

606373700001023968131134661731قرض الحسنه مهر ایرانفطریه سادات

5859837000047049474054780تجارتکفاره روزه

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند- کارگاه حمایتی تولیدی دستان پرتوان
   با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

آدرس: خیابان حکیم نزاری بین حکیم نزاری 8 
و 10 -  پالک 4/123 

تلفن: 05632225600 - 09155616521

همشهریـان گـرامی 
با آرزوی قبولی طاعات  و عبادات شما نیک اندیشان گرامی و حامیان 
گرانقدر موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( آمادگی خویش را جهت 
دریافت کمک های نقدی ، غیر نقدی، نذورات و ... اعالم می دارد. دعای 

خیر محرومین بدرقه راهتان باد


