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کمبود 350کالس درس: 
پایتخت  خبردار، 
 استان بی خبر !   

در سال های اخیر به دلیل خشکسالی 
به  روستاییان  از  بسیاری   چندساله،  
شهرها مهاجرت کرده اند. بیرجند نیز از 
شهرهایی است که شاید بتوان گفت 
بیشترین  مهاجر به دنبال کار و ساخت 
به آن وارد می شوند و  زندگی جدید، 
همین مسئله برنامه ریزی ها  و نیازسنجی 
های گوناگون شهری را نیز تحت شعاع 
قرارداده و مشکالتی ایجاد میکند.کمبود 
شدید کالس درس در مرکز استان که 
مهاجرت به خاطر خشکسالی روستاها از 
دالیل اصلی آن عنوان ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4100

4تسهیالِت تنها ، ایجاد اشتغال نمی کند7لزوم نهادینه شدن مقبولیت اجتماعی معتادان بهبود یافته 38 سال آینده موسسه اعتباری نور جزو 10 بانک کشور خواهد بود

پیروزی دوباره کشاورزان  استان  برخشکسالی

تحویل 7 روزه آریو اتوماتیک 
با تسهیالت 40 میلیونی ، باز پرداخت دو ساله 

جهت کسب اطالعات بیشتر 
به آدرس بیرجند ، بلوار فرودگاه 

مقابل پایانه مسافربری مراجعه و یا با شماره های
 2- 32338001 و 32338006 تماس حاصل فرمایید.

امروز  اگر مسئوالن نظام جمهوری اسالمی 
 ایران با مواد مخدر به سختی مبارزه 

می کنند، این یک جهاد بزرگ، یک حرکت 
بسیار عمیق در راه پیشرفت ملت ایران است. 

)مقام معظم رهبری مدظله العالی(

   روابط عمومی شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی

سروران ارجمند جناب آقایان:   
رضا علیزاده بیرجندی                                       رئیس محترم اتاق اصناف
علیرضـا اربابـی                                                     معـاون اول محتـرم
مجیـد لـر                                                               معـاون دوم محتـرم

سید علی اسماعیل زاده                                        مسئول محترم امور مالی 
غالمرضا جعفر پورمقدم                                                       دبیـر محتـرم

انتخاب بجا و ارزشمند شما بزرگواران را که مبین لیاقت، شایستگی، تعهد، تخصص
 و تجربه وافر می باشد،صمیمانه تبریک عرض نموده 

طول عمر با عزت و سربلندی شما سروران را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.                                                                                                        

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند

با کمال تاسف درگذشت پدری مهربان بزرگ خاندان

مرحوم شیخ حسین هریوندی
 را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین 
آن مرحوم روز پنجشنبه 97/4/7 ساعت 9 الی 10 صبح از محل 
سالن اجتماعات آرامستان )غسالخانه( به سمت روستای هریوند 

برگزار می شود.تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است.
ر و شهید رپور شهرستان بیرجند می رساند: خانواده های هریوندی و سایر بستگان هب اطالع مردم والیتمدا

کاری استاد ارجمند آاقی کسائی واحد مشاوره خانواده  با حضور و هم
بیرجند   شهرستان  جمعه  امام  و  استان  رد  فقیه  ولی  نماینده  دفتر  ل 

مح
رد  هفته  ره  شنبه  هس  و  یکشنبه  روزاهی  رد   

ن گرامی می باشد. پاسخگوی شهروندا

آردس: خیابان آیت ا... شهید مطهری 14، دفتر   نماینده ولی فقیه رد استان و امام جمعه بیرجند

روابط عمومی و امور ارتباطات

مدیر کل محترم دادگستری استان خراسان جنوبی
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت ا... دکتر بهشتی

 و 72 تن از یاران انقالب

هفتـه قـوه قضائیـه 
را حضور جناب عالی و همه تالشگران عرصه عدالت تبریک عرض نموده 

 از خداوند سبحان برای همه این عزیزان عزت و سرافرازی و توفیق خدمت
 به ملت شریف و قدرشناس را مسئلت می نمایم.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع  طبیعی استان خراسان جنوبی

قابـل توجـه مودیـان محتـرم مالیـات بـر ارزش افـزوده: 
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال 1397 از طربق سامانه www.evat.ir حداکثر تا 16 تیرماه سال جاری می باشد. 

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی 
»مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526«

شناسه آگهی : 195095

جناب آقای ولی پور مطلق رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی
فرا رسیدن هفتـه جهـادکشـاورزی 

را حضور جناب عالی ، همکاران تان و سخت کوشان حوزه کشاورزی تبریک می گوییم.
مجتمع تولیدی گل رز و تخم مرغ هارکو »پورشمسیان«

به مناسبت سومین روز درگذشت
 همسری مهربان، پدری دلسوز و برادری فداکار

  مرحوم حسن قاسمی اول
)بازنشسته آموزش و پرورش(

 جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 97/4/6 
از ساعت 17:15 الی 18:15 در محل هیئت محترم 

ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی روح آن 

مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های:قاسمی اول، ذابحی و سایر وابستگان

به یک نفر کمک حسابدار خانم آشنا 
به نرم افزار هلو و ثبت های مالی و یک 
نفر نیروی روابط عمومی نیازمندیم. 
متقاضیان می توانند جهت تکمیل 
فرم درخواست به آدرس طالقانی ۵ 
پالک ۱۵ روبروی مهد کودک آیدین 
طبقه فوقانی ایزوگام بخشی، موسسه 

فرهنگی افق هزاره مراجعه نمایند.

دعوت به کار حسابدار و روابط عمومی

رنا
س:  ای

عک
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دومین پیام رهبر انقالب به ملی پوشان فوتبال ایران

دفتر مقام رهبری در تماس با دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در روسیه، پیام رهبر معظم انقالب به ملی پوشان فوتبال ایران را ابالغ 
کرد. متن پیام به این شرح است: » به تیم ملی ایران بگویید: شما پیروز و سرافراز برگشتید.آفرین . انشاا... موفق باشید.« این دومین پیامی 
است که از طرف رهبر معظم انقالب خطاب به ملی پوشان فوتبال و عملکرد آنها در جام جهانی ابالغ شده است. 

 کمبود 350کالس درس  در 
بیرجند: پایتخت  خبردار، 
استان بی خبر!   

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ...  همین مسئله برنامه ریزی 

ها و نیازسنجی های گوناگون شهری را نیز تحت 
کند.کمبود  می  ایجاد  مشکالتی  و  قرارداده  شعاع 
استان که مهاجرت  شدید کالس درس در مرکز 
ان  اصلی  دالیل  از  روستاها  خشکسالی  خاطر  به 
عنوان می شود، موضوعی بود که در آستانه تابستان 
و در فاصله چند ماه به آغاز سال تحصیلی جدید در 
شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی عنوان شد. 
در  فقط  درس  کالس   350 کمبود  موضوع 
بیرجند که گویا اولین بار بود به گوش مقام ارشد 
برانگیخت،  را   استاندار  واکنش  رسید  می  استان 
نیست  موردی  وی  گفته  به  که  موضوعی  
مطمئنا  و  باشد  شده  ایجاد  سال  دو  این  در  که 
کم  و  کاری  کم  در  که  دارد  دیرینه  ای  سابقه 
توجهی مدیران وقت تا کنون پنهان مانده است. 
استاندار خراسان جنوبی راه حل این مشکل را کمک 
خیران و نهادهای اینچنینی عنوان و اعتبارات دولتی 
را برای حل این مشکل و زخم عمیق ناکافی دانست. 
است  مناطقی  در  درس  کالس  کمبود  بیشترین 
که به تازگی ساخته و گسترش یافته از ان جمله 
می توان به شمال شهر به خصوص در منطقه مهر 
شهر اشاره کرد که نتیجه سیاست های غلط  دولت 
گذشته  است زیرا باید نیازهای مختلف این مناطق 
که  بینی می شد  پیش  قبل  از  مدرسه   از جمله 
نشد ! استفاده از ظرفیت خیران و دیگرنهاد ها با 
کارکرد اینچنینی خوب است اما اصل وجود چنین 
مسئله ای جای سوال زیادی دارد که چگونه است 
با اینکه مسئوالن اموزش و پرورش و اداره  کل 
نوسازی از سال های گذشته در این باره صحبت 
هایی کرده اند و حتی در مصاحبه ای که در ابان 
ماه سال گذشته با مدیرکل نوسازی استان انجام 
در  درس  کالس   600 کمبود  است،خبر  شده 
مسئله  که  است  شده  قید  و  شده  عنوان  بیرجند 
رئیس مجمع  و  فرماندار  که  است  حاد  قدری  به 
کشانده  تهران  به  پیگیری  برای  را  نمایندگان  
است اما به استاندار یعنی  باالترین مقام اجرایی 
استان ،در همین شهر خبری در این خصوص داده 
اینکه وقتی حتی  نشده  است ؟! و سوال مهمتر 
خبر چنین اتفاقی به استاندار داده نشد یا به هرنحو 
استاندار تاکنون از ان باخبر نشده است، چگونه می 
انتظار داشت برای  حل ان اقدامات مثبتی  توان 
صورت گرفته باشد؟ایا واقعا هیچ نیازی به کمک 
به  مهم  انقدر  مسئله  یا  نبوده  استاندار  اطالع  یا 
)ادامه سر مقاله در ستون مقابل(   ... است؟  آمده  نمی  نظر 

)ادامه سر مقاله( موضوع کمبود فضای آموزشی که در 

مرکز استان مطرح شده، شاید چند روز دیگر به دست 
فراموشی سپرده شود و تنها برخی همشهریانمان در 
شمال شهر کمبود ان را حس کنند. اما ای کاش حاال 
که این موضوع طرح و استاندار هم مطلع شده اند، با 
برگزاری جلسات هم اندیشی و برنامه ریزی، فکری 
به حال تسریع در روند حل این مشکل شود.زیرا مسلما 
اگر سرعت رفع این مشکل کند باشد،چندسال دیگر 
بازهم شاهد افزایش جمعیت و کمبود های بیشتر 

کالس درس خواهیم بود.

اعالم آخرین مهلت بخشودگی جرائم 
بیمه ای کارفرمایان خوش حساب

به  مربوط  آن ها  ای  بیمه  جرائم  که  کارفرمایانی 
قبل از پایان اسفند ٩5 است و هم اکنون نیز رابطه 
بیمه پردازی آن ها با سازمان تامین اجتماعی برقرار 
بیمه ای  جرائم  بخشودگی  قانون  مشمول  است، 
کارفرمایان خوش حساب هستند. بخشودگی جرائم 
بیمه ای کارفرمایان خوش حساب شامل کارفرمایان 
و  صنعتی  و  خدماتی  تولیدی،  معدنی،  کارگاه های 
اشخاص حقیقی و حقوقی است و تمامی شعب این 
سازمان در کشور آماده پاسخگویی به کارفرمایان در 

خصوص این قانون هستند.

ممنوعیت مصرف چای خارجی 
در دستگاه های دولتی

محمود حجتی وزیر کشاورزی گفت: اغلب مشاهده 
و  دولتی  دستگاه های  از  برخی  در  که  می شود 
خصوصی و نهادها از چای وارداتی استفاده می شود، 
که عالوه بر مخاطرات سالمتی باعث خروج میلیون 
ها دالر ارز از کشور می شود. با توجه به اینکه چای 
ایرانی محصول ارگانیک و فاقد سموم و افزودنی های 
مضر بوده و دارای مزیت های فراوانی نسبت به چای 
وارداتی است پیشنهاد می شود که ممنوعیت مصرف 
چای خارجی توسط دستگاه های دولتی و نهادها در 

دستور کار هیئت وزیران قرار گیرد.

قیمت جدید محصوالت سایپا 
اعالم شد

 X200 و X100 قیمت جدید محصوالت گروه
سایپا اعالم شد. براساس مجوز شورای رقابت برای 
 7 قیمت  خودرو،  قیمت  درصدی   7.01 افزایش 

محصول گروه خودروسازی سایپا افزایش یافت.

سرمقاله

روحانی هیچ نقش خاصی در مدیریت کشور ندارد 

صادق زیباکالم تحلیلگرگفت: سوال من از تندرو ها 
این است که بعد از این چه می کنید؟ زیرا مشکل شما 
االن روحانی نیست. »روحانی که تمام شد. نه روحانی 
مانده است و نه دولت تدبیر و امیدی. شما نشان دادید 
که ۲۴ میلیون رای عمال ذره ای ارزش و اهمیت ندارد 
و همه را در سطل زباله ریختید، اما حاال با ترامپ چه می خواهید کرد؟« زیرا 
واقعا آقای روحانی تمام شده هستند. یعنی چه استعفا بدهند و چه به کار خود 
ادامه بدهند هیچ نقش خاصی در مدیریت کشور ندارند و هیچ کاره هستند. 

ما باید به آقای ظریف کمک کنیم تا بتواند بلند شود

احمد امیرآبادی نماینده قم با اشاره به اظهارات وزیر 
امور خارجه مبنی بر اینکه باید مسائل سیاسی را کنار 
بگذاریم، گفت: آقای ظریف راست می گوید، همیشه با 
مالباخته ها این گونه صحبت می کنند، ظریف یک قمار 
باخته است، او قمار برجام را باخته و اگر ما منتقدان 
دولت دست این قمارباختگان را نگیریم همه چیز را می بازند، ما باید به ظریف 
کمک کنیم، دولت تمام تخم مرغ هایش را در سبد برجام گذاشت، سبد زمین 
خورد و تخم مرغ ها شکست، ما باید به ظریف کمک کنیم تا بتواند بلند شود.

طرح عدم کفایت رئیس جمهور شوخی است

به  اشاره  با  تهران  نماینده  هاشم زایی  عبدالرضا 
کفایت  عدم  طرح  درباره  عده ای  صحبت های 
رئیس جمهور، گفت: این صحبت ها را یک شوخی تلقی 
می کنم و عدم کفایت رئیس جمهور به صورت ریشه ای 
در جایی مطرح نمی شود. ممکن است در کشور ما با 
توجه به ساختاری که داریم صحبت ها در خصوص عدم کفایت رئیس جمهور 
یا استعفای رئیس جمهور حساسیت ایجاد کند اما به نظر من مطرح کردن این 
صحبت ها به وسیله نمایندگان در هر کشوری عادی است و خیلی مهم نیست.

اکنون رئیسی نیست و ارز  9 هزار تومانی شده است

حجت االسالم مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم گفت:  
کسانی که از این دولت حمایت کردند باید پاسخگوی 
این وضعیت باشند ظرف چند ماه متاسفانه قیمت ارز 
دو یا چند برابر شده است. مگر همین ها نبودند که 
گفتند اگر رئیسی، رئیس جمهور شود قیمت ارز 7 هزار 
تومان می شود؟ اکنون رئیسی نیست و ارز ٩ هزار تومانی شده است. چه کسی 
باید پاسخگوی این مسئله باشد. آقای روحانی و آقایانی که اینگونه از او حمایت 

می کنند از مردم دورند. 

روحانی که به توچال می رود یک جلسه هم به مجلس بیاید 

نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی 
ارائه  و  مجلس  در  جمهور  رئیس  حضور  خواستار 
گزارش به نمایندگان شد. حجت االسالم علیرضا 
سلیمی، نماینده مردم محالت گفت: اگر رئیس جمهور 
به مجلس بیاید و به سواالت نمایندگان پاسخ دهد، 
هم در کشور آرامش ایجاد می شود و هم ما از زحمات دولت آگاه می شویم و 
قدردانی می کنیم. مدت هاست ما سوالی را از آقای روحانی مطرح کرده ایم اما 
موفق نمی شویم، ایشان که به توچال می روند یک جلسه هم به مجلس بیایند. 

کسانی که اقتصاد را به این روز انداخته اند اعدام شوند

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در جلسه علنی 
اقتصادی  مشکالت  به  اسالمی  شورای  مجلس 
بدتر  مالی  فتنه های  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور 
بسیار  اقتصادی  جنگ  است،  جنگ  فتنه های  از 
خطرناک تر و پرپیچ و خم تر از جنگ نظامی است. 
قاضی پور اضافه کرد: باید کسانی که اقتصاد ما را به این روز انداخته اند اعدام 
شوند.  پول و ارزش ملی ما ناموس ما است کسانی که این ارزش مالی ما را 

کم کرده اند باید با  آنها برخورد و حتی اعدام شوند. 

روحانی با بیان اینکه احساس امنیت 
زمینه ساز ارتقای امید و اعتماد است 
و این مسئولیت سنگین بیش از هر 
کس دیگر بر عهده شما مسئوالن 

قوه قضائیه است، گفت: امروز اقتصاد 
کشور نیاز به یک حرکت جدی دارد 
هر  از  بهتر  که  هستید  شما  این  و 
کسی می توانید فضای کسب و کار 
را رونق بخشید و تقویت کنید. رئیس 

جمهور ادامه داد: اگر مردم ببینند که 
فضای کسب و کار فضای سالمی 
است و به هر تخلفی فوراً رسیدگی 
ارتقا  فضا  این  در  امنیت  می شود، 

می یابد. چه اشکالی دارد امسال که 
آمریکایی ها، عزم خود را جزم کرده اند 
تا به ایران ضربه بزنند، همه قضات 
تصمیم بگیرند که در هر هفته چند 
ساعت بیشتر کار کنند تا سریع تر به 

پرونده های اقتصادی رسیدگی شود. 
وی با بیان اینکه امروز نیاز به امید 
داریم، گفت: سیاه  نمایی اساساً و در 
ذات خود نیز کار نادرست و غلطی 
اقدامی  اشکال،  برخی  در  و  است 
مجرمانه نیز به حساب می آید. تهمت 
زدن و شخصیت و آبروی افراد را زیرپا 
نابخشودنی  و  بزرگ  گناه  گذاشتن 
است. امروز قضات باید سیاه نمایی را 
همچون همیشه سیاه نمایی ببینند و 
اجازه ندهند که سیاه نمایی ها درباره 
کند،  ناامید  آینده  از  را  مردم  نظام، 
وظیفه  امروز  کشور،  دادستان های 
سنگین تری برعهده دارند. رسیدگی 
به تخلفات کسانی که آشکارا درباره 
تالش  و  کرده  سیاه  نمایی  آینده 
می کنند امید مردم را از بین ببرند و در 
 این راستا به دشمن کمک می کنند،
 نیازی به شکایت خصوصی ندارند.

با  چناران  نماینده  دهقان  محمد 
اشاره به مشکالت اقتصادی موجود 
از  دولت  متاسفانه  گفت:  کشور  در 
دولت  می برد،  رنج  راس  نداشتن 
با مشکالتی مواجه است که  امروز 
این مشکالت هم به خود دولت و 
نظام و هم به مردم ضربه می زند. وی 
افزود: یکی از مشکالتی که به صورت 
عام بر دولت سایه افکنده این است 
که دولت همچنان در حال دودلی و 
تردید به سر می برد. یک راه اشتباهی 
را از گذشته شروع کرده با این تصور 
که اگر در برابر آمریکا و اروپا کوتاه 
بیاید و هرچه آنها بگویند گوش کند، 
مشکالت کشور حل می شود و همه 
گذشته  سال   5 در  را  خود  حیثیت 
برای این منظور هزینه کرده است. 
وی افزود: ما در جریان بررسی بودجه 
سال ٩7، پیشنهاد ی ارائه دادیم که 

جلوی واردات کاالهایی که در داخل 
به اندازه نیاز تولید می شوند، گرفته شود 
که البته این پیشنهاد به تصویب نرسید 
و حاال پس از گذشت چند ماه و وارد 

شدن خسارت به کشور، پس از آنکه 
آقایان کاالهای خود را وارد کردند و 
احتماالً دالرها را به افراد موردنظر خود 
واردات  داده اند، تصویب کرده اند که 
کاالهای غیرضرور ممنوع شود. وی 

خاطرنشان کرد: به نظر من مجلس 
باید تکلیفش را با خودش و با این 
اوضاع روشن کند و نباید نمایندگان 
مجلس حیثیت خودشان را فدای یک 

دولت ناکارآمد و ناتوان کنند. پرونده 
این دولت پر از پرونده های خسارت بار 
به کشور است و نمایندگان مجلس 
دولت  این  به  را  خود  حیثیت  نباید 
بزنند. دارد گره  این وضعیتی که  با 

قضات اجازه ندهند سیاه نمایی ها ، مردم را از آینده نا امید کند
اقتصاد ایران نیاز به یک حرکت جدی دارد

نباید نمایندگان مجلس حیثیت خودشان را فدای یک دولت 
ناکارآمد و ناتوان کنند

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  شرکت توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی
 اقلیم خراسان جنوبی)سهامی عام(   شماره ثبت: 5529   شناسه ملی : 14006673826

به اطالع کلیه سهامداران شرکت توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی خراسان جنوبی می رساند: 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت در تاریخ 1397/04/25 ساعت 9 صبح در محل دفتر 
شرکت افشره ساز فردوس واقع در خراسان جنوبی فردوس - شهرک صنعتی - خیابان بهار بین بهار 
7 و 9- ساختمان اداری شرکت افشره ساز برگزار می گردد. مقتضی است اصالتا یا وکالتا در جلسه 

مذکور شرکت فرمایید.
دستور جلسه:1- انتخاب اعضای هیئت مدیره 2-تصویب صورت های مالی سال 1396 3- انتخاب 

بازرسین 4- سایر مواردی که در صالحیت این مجمع باشد.   
هیئت مدیره شرکت

اصالحیه
دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(

شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

احتراما به عرض می رساند: 
تاریخ برگزاری مجمع عمومی از روز سه شنبه 97/4/10 به یکشنبه 97/4/10

 اصالح می گردد.

هیئت مدیره تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت اول( 
انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان باری بیرجند

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور روز سه شنبه 97/4/26 ساعت 10 صبح 
 در محل سالن اعالن بار- پایانه باربری بیرجند - کمربندی زاهدان برگزار می گردد. 
از کلیه اعضای محترم دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند. ضمنا هر 
عضو می تواند وکالت یک نفر دیگر با ارائه وکالت نامه تنظیمی در دفتر انجمن را به 
عهده داشته باشد. )داوطلبان کاندیداتوری بازرسی تا مورخ 97/4/20 بایستی حضورا 

درخواست خود را به دفتر انجمن تحویل نمایند.(
دستورجلسه: 

1- گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان 2- تصویب صورت مالی 3- انتخاب بازرس 
اصلی و علی البدل 

هیئت مدیره

مرکز  تخصصی
 اظهارنامه های امور مالیات 

مالکین محترم خودرو 
 وانت ، کامیون و غیره 

اظهار نامه مالیات
 بر خودرو

 مفاصا حساب خودرو

مالکین  محترم
 امالک اجاره ای 

اظهارنامه امالک اجاره ای

صاحبان  محترم مشاغلی که 
اظهارنامه معامالت فصلی 
اظهارنامه ارزش افزوده 
اظهارنامه مالیات بر حقوق
اظهارنامه مالیات شرکتها

سریع- دقیق  و تضمینی

در دفتر پیشخوان دولت
 چمنی

صبح  و عصر
 انجام می شود

آدرس: پاسداران 
 روبروی شعبه تامین اجتماعی 
ابتدای باهنر غربی - پالک 17

 32423242 
09155614320 

چمنی

اظهارنامه مالیات بر خودرو 
تمدید شد

هر چه  سریعتر مراجعه فرمایید
پاسداران- روبروی شعبه تامین 

اجتماعی- ابتدای باهنر غربی  پالک 
17 - دفتر پیشخوان خدمات دولت 
چمنی -  صبح و عصر - 32423242

آگهی مزایده اموال غیر منقول )سند ذمه(

به استناد مواد 121 و 122 - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تمامی پنج سهم مشاع باقیمانده از ده سهم مشاع یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی یک فرعی از هشتصد و 
شصت و چهار اصلی بخش یک بیرجند )یک فرعی از ۸64 - اصلی( واقع در بیرجند، میدان شهدا، ابتدای خیابان دانشگاه، پاساژ بازرگان ملکی آقای ابوالفضل بازرگان فرزند غالمرضا دارنده شماره 
ملی 0651۸993۸9 صادره بیرجند که سند مالکیت آن نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک مذکور ذیل ثبت 145۸3 صفحه 64 دفتر 64 - امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم شده 
است و ششدانگ ملک محدود است به حدود اربعه زیر بدین شرح : شماال محدود است به شارع عام شرقا یک دیواریست اشتراکی با پالک 3 فرعی از ۸64 - اصلی دو دیواریست اشتراکی به باقیمانده 
پالک ۸64- اصلی جنوبا محدود است به خیابان غربا در دو طرف به منزل 569 دیوار فاصل اشتراکی است و در وسط به دیوار منزل نامبرده )حقوق ارتفاقی: منزل 569 مجاور غربی حق آبریز یک 
ناودان به این ملک دارد( که به موجب برونده اجرایی کالسه 9600۸39 له خانم مریم الطافی پور علیه آقای ابوالفضل بازرگان با مشخصات فوق الذکر مستند به سند شماره 106۸9 - 13۸0/12/11 
نزد دفترخانه ازدواج شماره 3 بیرجند پس از ابالغ اجرائیه و طی تشریفات قانونی به درخواست زوجه در قبال بهای دویست عدد سکه کامل طالی بهار آزادی به انضمام حقوق دولتی متعلقه بر 
طبق مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا طی صورتجلسه وارده به شماره 139606005 - 96/9/29 مامور اجرای ثبت بازداشت گردیده و بر طبق گزارش هیئت کارشناسان رسمی 
دادگستری وارده به شماره 97001696- 1397/2/27 ششدانگ پالک فوق به صورت پاساژ با عرصه ای به مساحت 671/14 مترمربع و اعیان در سه طبقه زیرزمین، همکف و اول بوده که نسبت به 
صد درصد عرصه احداث بنا گردیده است الف( مشخصات زیرزمین عبارت است از: عرصه به مساحت 6۸1/5 مترمربع شامل 14 دربند فروشگاه به مساحت های متفاوت و دارای راه ارتباطی به معبر 
اصلی و راه پله ارتباطی به طبقه همکف ، انباری و سرویس های بهداشتی ، کف موزائیک، بدنه گچ و رنگ آمیزی شده، کف راهرو ارتباطی سنگ ساختمانی و فاقد سیستم گرمایشی و سرمایشی 
می باشد ب( مشخصات طبقه همکف شامل: شامل 14 دربند فروشگاه به مساحت های متفاوت و دارای در راه ارتباطی به معبر اصلی جنوبی و کوچه ضلع شمال، کف موزائیک، بدنه گچ و رنگ 
آمیزی شده، کف راهرو ارتباطی سنگ ساختمانی و فاقد سیستم گرمایشی و سرمایشی می باشد همچنین مساحت 1۸2 مترمربع نیم طبقه موجود در طبقه همکف می باشد ج( مشخصات طبقه 
اول : مساحت 464 مترمربع تجاری شامل 14 فروشگاه به مساحت های متفاوت دارای پله ارتباطی به طبقه همکف و شامل دو واحد مسکونی از سمت شمال ملک به مساحت 217/5 مترمربع 
 دارای دو انشعاب گاز و دو امتیاز برق 25 آمپر تکفاز و یک انشعاب آب، کل مساحت تجاری )زیرزمین،همکف، اول ونیم طبقه( برابر است با 2009 مترمربع وکل مساحت مسکونی به مساحت 217/5 
متر مربع و کل اعیان برابر است با 2226/5 مترمربع دارای 29 انشعاب برق 25 آمپر تکفاز و یک انشعاب برق 25 آمپر3 فاز و یک کنتور آب یک دوم اینچ و یک امتیاز گاز G4 و برابر بررسی های 
انجام شده ملک از سمت معبر اصلی شمالی حدود 1/75 متر و از سمت معبر جنوبی 4/10 متر در مسیر تعریض قرار دارد لذا ششدانگ ملک با توجه به شرایط فوق به مبلغ 54/2۸0/000/000 
ریال و یک دانگ مشاع از ششدانگ آن به مبلغ 9/046/666/667 ریال و تمامی پنج سهم مشاع از 10 سهم یک دانگ مشاع مالکیت زوج به مبلغ 4/523/333/330 ریال ارزیابی و به دلیل عدم 
وصول اعتراض قطعیت یافته و در قبال مبلغ 1/313/۸00/000 ریال بهای سي عدد سکه کامل طالی بهار آزادی باقیمانده از مجموع دویست عدد سکه کامل طالی بهار آزادی طلب زوجه موضوع 
مفاد صورتجلسه مزایده شماره 13970430۸026000010-97/4/3 به انضمام یک یا دو عشر اضافی که به استناد ماده 29 آیین نامه اجرا ورای دیوان محترم عدالت اداری در روز مزایده )یوم االداء( 
مجددا تسعیر و ارزیابی گردیده، بنابراین تعداد پنج سهم مشاع باقیمانده از 10 سهم یک دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان پاساژ دارای پالک ثبتی یک فرعی از ۸64 - اصلی بخش یک بیرجند 
ملکی مدیون در روز چهارشنبه مورخ 1397/4/27 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. همچنین با توجه 
به نرخ تورم و نوسانات قیمت سکه و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق بستانکار در روز مزایده به تقاضای هر یک از طرفین پرونده قیمت سکه مجدا تسعیر خواهد شد، مزایده حضوری و نقدی از 
مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد. نسیه فقط راجع به طلب بستانکار و با موافقت زوجه جایز است. هزینه های دولتی به شرح ماده 40 - آیین نامه اجرا 
نقدا وصول و سایر هزینه های احتمالی مربوط به بدهی شهرداری و دارایی و غیره که مبلغ آن فعال مشخص نمی باشد بر عهده برنده مزایده است. هرگاه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد 

جلسه مزایده روز بعد از تعطیل در همان مکان و ساعت برگزار می گردد و در صورت پرداخت دین و یا توافق زوجین از انجام مزایده خودداری خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1397/4/6    غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 961309 شرکت راهسازی هموار ره آذر محکوم است به پرداخت مبلغ 2/645/716/424 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له بنیاد مسکن 
 )۸×2( P340LB انقالب اسالمی خراسان جنوبی و پرداخت مبلغ 123/5۸۸/۸30 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه کامیون کمپرسی سیستم اسکانیا تیپ

 MAN به شماره شاسی 5245442 و شماره موتور  DC  110۸ L رنگ سفید روغنی تعداد سیلندر 6 و تعداد محور 4 تعداد چرخ الستیک 12 چرخ و ظرفیت 32 تن و مدل سال 2010 به شماره
 16 ع 112 ایران 52 که حسب نظریه کارشناسی تا مورخ 1397/2/10 تخفیف بیمه 5 ساله دارد و وضعیت الستیک های خودرو به طور میانگین 40 درصد سالم و وضعیت اطاق جلو و شاسی و اطاق کمپرسی 
و غیره سالم که به مبلغ 3/300/000/000  ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 1397/04/20 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این 

اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه * 6 تیر 1397* شماره 4100 

شهرداری بیرجند نسبت به نور پردازی بلوار صیاد و 
پاسداران اقدام کند. طرح های نور پردازی ابتدای جمهوری 
و غفاری عالی بود چرا بعد از مدتی جمع آوری شد؟
937...897

خیابان  روی  پیاده  آسفالت  از  شهرداری  منظور 
دانشگاه چیست. آیا با این کار قرار بوده است مشکل 
ترافیک حل شود. اگر چنین چیزی هدف بوده با 
است  بهتر  پس  نیفتاده  اتفاقی  چنین  فعلی  وضع 

شهرداری کارهای تبلیغاتی انجام ندهد.
 ارسالی به سروش آوا 
انتظار می رود از رئیس اتحادیه امالک بیرجند که 
خدمات مشاورین امالک در قبال گرفتن کمیسیون 
خرید ملک را در دید مشتری نصب تا مشتری از حق 

و حقوق خود مطلع گردد
915...897
روستای  در  مارکت  مستقر  به سوپر  جهت خرید 
مراجعه کردم  فرزندم  برای  آبمیوه  برای خرید  گل 
به  محترم  دار  مغازه  اینجانب  خرید  درخواست  با 
همکارش فرمود از آبمیوه های طبقه دوم یخچال 
بدهد موضوع را پرسیدم با پاسخ تعجب برانگیز و دور 
از انتظار روبروشدم! اینکه این آبمیوه به نرخ قبل است 
باید اینها تمام شود. تا نرخ جدید را لحاظ نمایم دوست 
عزیز خداوند به جنابعالی و خانواده محترمتان خیر دهد 

کاش مثل شما در شهر انصاف وجود داشت.
915...397

پارکی  جماران  محله  مدرس 64  انتهای  سالم.در 
شهرداری احداث کرده که چند ساله هیچ رسیدگی 
از همه مهمتر  و  نامناسب  نمی شود، فضای سبز 
وسایل بازی غیر استاندارد که تا کنون چند مورد حادثه 
داشته ایم چند سری هم همسایه ها به شهرداری 

زنگ زدن دریغ از یک تغییر ...
938...728
)چهکند(  میثاق  شهرک  محترم  مسئوالن  از 
خواهشمندیم نسبت به روشنایی بعضی از معابر این 

شهرک رسیدگی فرمایند.
915...254

سالم. اتوبوسرانی و شهرداری محترم نسبت به جمع 
آوری خورده شیشه های داخل صندلی ها و اطراف 

ایستگاه ها اقدامی کنند.  
ارسالی به سروش آوا
سالم. این همه جلسات و کمیسیون بانک ها که 
جناب استاندار برگزار می کنند و دستور بر سخت 
نگرفتن برای تسهیالت مربوط به سرمایه گذارها 
ست ما ممنونیم که اینقدر به فکر سرمایه گذاری در 
این استان هستند اما همه اش همین نیست خیلی 
از  دارند  ها  وام  بخاطر همین  را  ندارشان  و  دار  ها 
 دست می دهند و بی سر و پناه می شوند و همین 
بانک ها هیچ قانون و تبصره ای ندارند برای اندکی 
کنار آمدن با مشتری هایی که به صفر رسیده اند ... 
این همه بدبختی کم نیست که هیچکس از مسئوالن 
حتی حاضر به شنیدن حرف ها هم نیستند خودشان 
سیر باشند مردم بیچاره از گرسنگی و بیچارگی و بی 
سرپناهی بمیرند به فکر اموال دولت اند که انگار از 
اند. صحیح  ارث پدری خودشان به مردم بخشیده 
که مامورند و معذور اما اگر واقعا قانون تبصره ای جز 
رباخواری و سود گرفتن بی حد واندازه  برای همچین 
مواردی نیست باید تاسف خورد به حال این مملکت 
که دولتش بجای دستگیری بیشتر بیچاره می کند 
مردم را. آقای استاندار شما که اینقدر به فکر استان 
هستید کمی هم به فکر مردم استان باشید که روز به 
روز بر بدبختی هایشان اضافه می شود و هیچ راهی 
برایشان باقی نمانده... کمی به مدیران و مسئوالنتان 
در همین جلسات درس اخالق و ادب هم بدهید بد 
نیست. امیدواریم  به گوش استاندار برسد و حال و 

احوال مردمش را بفهمند.
938...984

و  این  برای  شهرداری  برای  اعتراض  همه  این 
در  کمی  هم  مردم  ما  خود  نیست  بد  نکردن،  آن 
بکوشیم. همیشه مسئوالن مقصر  زیباسازی شهر 
کوتاهی  جاها  خیلی  مردم  ما  خود  گاهی   نیستند 
می کنیم شهر به این بزرگی هنوز نریختن آشغال  در 
فضاهای عمومی بین ما مردم بعد از این همه شعار  

فرهنگ سازی نشده که نشده
ارسالی به سروش آوا
قابل توجه مسئوالن اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان چرا بر عملکرد هیئت امنای غیر بومی مزار ... 
هیچگونه نظارتی نیست و نسبت به رفع مشکالت به 
وجود آمده در روستای ... هیچ اقدامی نمی کنند؟؟
939...696
اندیش  دور  و  پرتالش  شهردار  از  تشکر  با  سالم. 
ایران  بزرگ  اطراف ساختمان شاعر   بابت گسترش 
تشکیل  با  زودتر  هرچه  ا...  انشا  که  نزاری  حکیم 
فضای سبز اطراف آن این مکان به یکی از جاذبه 
کل  اداره  از  شود.  تبدیل  استان  گردشکری  های 
میراث فرهنگی استان هم بخاطر نور پردازی آرامگاه 
 این عارف بزرگ و مکانی برای فعالیت های هنری 
قدردانی می گردد. دست مریزاد به همه مسئوالن 
دلسوزکه  قلبشان برای آبادانی و زیبایی این منطقه می تپد.         
915...629                                        

نسرین کاری -یکی از شعارهای انقالب اسالمی ایران 
حمایت از محرومان جامعه و کمک رسانی به آنها بود. در این 
راستا کمیته امداد امام )ره( در سال 57 شکل گرفت تا یک 
نهاد تاثیرگذار برای محرومان جامعه باشد و االن 4 دهه از 
تشکیل آن می گذرد و با چالش هایی روبرو است. برای برخی 
از شهروندان در مورد هزینه کرد این نهاد سواالتی پیش آمده 
در واقع کمک های جمع آوری شده توسط کمیته امداد صرف 
نیاز مستمندان و نیازمندان می شود یا در جاهای دیگر خرج می 
شود؟ حتی  شاهد هستیم در شبکه های اجتماعی کمپینی با 
عنوان “ نه به کمیته امداد” بارویکردبی اعتمادی به  فعالیت 
این نهاد تشکیل شد و برخی از هموطنان هم به ساختمان 
های این سازمان در برخی شهرها، انتقاد دارند. همچنین  مردم 
خواستار شفاف سازی  حقوق کارمندان کمیته امداد شده اند. 
سوالهای  های به وجود آمده موجب شد که رضا سلم آبادی 
مدیر کل کمیته امداد و معاونان او مهمان روزنامه آوا شوند و در 

این باره پاسخگو باشند.

حدود 32 هزار خانوار در استان
 تحت حمایت کمیته امداد هستند

سلم آبادی با اشاره به اینکه ساختار کمیته امداد مردمی و 
غیر متمرکز  است، گفت: این نهاد پناهگاهی برای آرامش 
و آسایش نیازمندان است که همزمان در سراسر کشور در 
استان هم راه اندازی شد و اکنون نزدیک 32 هزار خانوار در 

استان تحت حمایت  آن هستند.
وی خاطر نشان می کند: افراد تحت حمایت این نهاد شامل 
مستمری بگیران و خدمات غیر مستمری می شوند که اگر 
افرادی که  کمک های مقطعی و موردی می گیرند و پس 
از مدتی  از چتر خدمتی خارج می شوند را به آن اضافه کنیم، 

به 61 هزار خانوار می رسند. 
کمیته  فعالیت  از  دهه  این 4  طی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
، است  کرده  فرق  خدمات  شکل  هستیم  شاهد   امداد 

ادامه می دهد: در دهه اول تا سوم فقط در حوزه معیشت 
مسایل  همه  در  اکنون  ولی  داشتیم،  فعالیت  نیازمندان 
نیازمندان از معیشت، تحصیل ، ازدواج ، فرزند محسنین و 

هبه و غیره کمک رسانی می شود.  

نگاه کمیته امداد فارغ  از هر گونه نگاه سیاسی، 
مذهبی و قومی و قبیله ای است

سلم آبادی با اشاره به اینکه نگاه کمیته امداد فارغ از هر گونه 
نگاه مذهبی و سیاسی است تاکید می کند: اکنون در خانواده 
کمیته امداد مسیحی، کلیمی و اهل سنت و از هر نوع گرایش 
سیاسی وجود دارد حتی خیران ما نیز از گروه های  گوناگون 
تشکیل  می شوند.  وی ادامه می دهد: در این راستا حتی نگاه 
قومی و قبلیه ای هم نبوده و اعضا متشکل از  لر و ترک و 

فارس  و کرد و  از تمام قبایل و طوایف مختلف وجود دارد.  
وی خاطر نشان می کند: در کمیته امداد فقیر و مستمند “الف 
و ب”  فرق نداشته و ادعا می کنیم بیشتر از منابعی که داشتیم 

برای مشکالت نیازمندان اقدام شده است. 

کمیته امداد در همه زمینه های مشکالت خانواده 
های نیازمند ورود پیدا کرده است

مدیر کل کمیته امداد استان ضمن یادآوری اینکه در دهه 
اول تا سوم خدمات فقط معیشت و مایحتاج اولیه خوراکی 
نیازمندان بود، ادامه می دهد: اکنون مشکالت اساسی خانواده 
ها حل می شود مثال در موضوع وام مسکن، وام اشتغال و 
تسهیالت توانمندسازی به خانواده ها کمک می کنیم.وی 
اظهار می کند: در حوزه تحصیل امروز آینده گری برای یک 
مددجو  وجود دارد و برای شهریه دانشجو و دانش آموزان 
کمیته امداد حمایت های ویژه ای می کند تا فرزندی به دور 
از تحصیل نماند. وی با بیان اینکه طی سال گذشته حدود 
1400 تا 1500 تسهیلگردی در امر ازدواج داشته ایم، می 
افزاید: با وجود اینکه تسهیالت در حوزه مسکن روستایی 
30 میلیون تعیین شده است ما با کمک منابع دولتی و خیران 

تسهیالت 40 میلیونی به روستاییان می دهیم.

وجود 3 هزار بیمار صعب العالج در استان
سلم آبادی  با بیان اینکه در استان 3 هزار بیمار صعب العالج 

داریم،  خاطر نشان می کند: این نهاد کمک هزینه درمانی و 
دارو به آنها ارائه می دهد و در تمام مراحل کنار خانواده مریض 
است. وی در پاسخ به این سوال که چرا با این همه کمک که 
توسط دولت و خیران انجام می شود باز این همه فقیر داریم؟ 
می گوید: چاله فقر جای دیگر کنده می شود. کمیته  امداد 
زمانی وارد این موضوع می شود که   فردی به نیازمندی برسد، 
آن گاه براساس بررسی مطالعات میدانی و نیازمندی، درمانگری 

فرد آغاز می شود.  

ما مسئول درمانگری فقر هستیم اگر در 
درمانگری فقر تعلل کردیم باید جواب گو باشیم  

وی خاطر نشان می کند: ما مسئول درمانگری فقر هستیم اگر 
در درمانگری فقر تعلل کردیم باید جواب گو باشیم که آمار و 
ارقام  نشان می دهد سرعت حل فقر در کشور باال است. وی 
با اشاره به اینکه کاری که در آن  تعلل کردیم  این بوده که 
همیشه گفته ایم چه خدمتی انجام داده ایم و از عوامل تولید 

فقر حرفی نزده ایم.
وی ادامه می دهد: عوامل  اقتصادی، اجتماعی و محیطی 
دست به دست هم داده اند. مثال کدام استان است که سال 
روستاهای  درصد  و 46  است  بوده  روبرو  با خشکسالی  ها 
 آن خالی از سکنه اند و بیشتر روستاها فاقد درخت است؟ 
وی با بیان اینکه بیشتر جمعیت استان ما را روستائیان تشکیل 
می دهند، می گوید: همه عوامل تاثیر گذار در فقر چون مرز 
مشترک با افغانستان )مرکز مواد مخدر(، وجود خانواده های 
معتاد و باالتبع طالق و متارکه  و 3000 بیمار صعب العالج که 

اکثر سالمندان هستند، پررنگ است. 

بیش از 72 درصد مددجویان
 تحت حمایت، سالمندان هستند

 سلم آبادی خاطر نشان می کند: بیش از 72 درصد مددجویان 
تحت حمایت، سالمندان هستند که هزینه های آنها  شامل 
درمان،  بهداشت، تغدیه،  مراقبت ، پرستاری و کلی هزینه 

های دیگر می شود. 
وی درباره هزینه کرد نذورات با اشاره به اینکه ما  امانت دار 
مردم هستیم،  ادامه می دهد: زمانی که  فردی  نذر کمک به 
شخص خاصی، به مکان خاص، به کشور خاصی و حتی گروه 

خاصی می کند ما باید در همان جا خرج کنیم.
در  است.  آگاهانه  مردم  انتخاب  کرد:  نشان  خاطر  وی 
در  نام مشخص  با  راهیپمایی صندوق های مختلف  روز 

به نذر خودشان کمک  بنا  راه گذاشته شد و مردم  مسیر 
کردند. سلم آبادی اظهار می کند: فردی مبلغی در صندوق 
فلسطین انداخته شرعا و قانونا ما نمی توانیم آن را در ایران 
خرج کنیم، همان طور که پول یک شهر را در یک شهر 

دیگر نمی توانیم هزینه کنیم. 
بر  ناظر  مهمترین  اینکه  بیان  با  امداد  کمیته  کل  مدیر 
کند:  می  تاکید  هستند،  مردم  خود  امداد  کمیته  عملکرد 
دست  که  است  پولی  پاکترین  صدقات  اینکه  به  توجه  با 
خرج  استان  در  مردم  نیازمندترین  برای  را  آن  است،   امداد 

می کنیم  حتی صدقه درمیان در قهستان خرج نمی شود.

با اطمینان اعالم می کنیم ریالی از پول مردم از 
محلی به محلی دیگر انتقال پیدا نمی کند

وی می افزاید:  تمام طرح های اکرام ، صدقات و اطعام 
و محسنین  شفاف و کامال روشن است و هر فرد حقیقی 
و حقوقی درخواست داشت کارمندان ما برای پاسخگویی 
آماده  هستند تا جای هیچ شک و شبه ای باقی نماند و 
با اطمینان اعالم می کنیم ریالی از پول مردم از محلی به 
محلی دیگر انتقال پیدا نمی کند. وی با بیان اینکه کمیته 
امداد یک سازمان کامال علمی و  دانش محور  است، تصریح 
می کند: در این نهاد پژوهش ها و مقاالت خوبی وجود دارد 
که خیلی از کشورهای دیگر  چون لبنان ، عراق ، افغانستان 
و تاجیکستان به دنبال دانش ما هستند. وی تاکید می کند: 
این کشورها از تجربه و دانش سازمانی ما براساس فرهنگ و 
ظرفیت کشور خودشان استفاده می کنند. البته آنچه در اینجا 
انجام می شود مبتنی بر فرهنگ ایرانی  و اسالمی است که  

در دنیا حرف زیادی برای گفتن دارد. 

حقوق کارمندان این سازمان
 از خزانه دولت تامین می شود

حقوق  که  سوال  این  جواب  در  امداد  کمیته  کل  مدیر 
کارمندان این سازمان از کجا تامین می شود، با اشاره به 
اینکه کارمندان این نهاد مثل سایر کارمندان دولت هستند 
 و پایه حقوقی دارند که از خزانه دولت واریز می شود، 
می افزاید: حتی یک ریال از حساب نذورات مردم برای 
ساختمان  درباره  وی  شود.  نمی  خرج  پرسنل  از  احدی 
کمیته امداد هم می گوید: هر سازمانی براساس روز و 
کمیته  ساختمان  و  شود  می  ساخته  خودش  زمان  به 
هاست،  ارگان  سایر  مثل  هم  جنوبی  خراسان  در  امداد 

امکانات ویژه ای ندارد و از بودجه دولت ساخته شده و 
از نذورات مردم نبوده است. 

مدیر کل کمیته امداد با اشاره به اینکه 81 مددکار به 306 
بازدید  زمان  شود:  می  یادآور  دهند،  می  خدمات  خانواده 
مددکار از هر خانواده در سال 3 نوبت است و ما قادر به 
مدیریت هزینه کرد و کمک هایی که به آن خانواده شده 
خانواده  مصرف  چگونگی  و  کرد  هزینه  نیستیم.  است، 
میزان  کند:  می  تاکید  وی  نیست.  ما  اختیار  در  مددجو 
ثبت  نذورات مردم بالفاصله در سامانه سازمان  و  کمک 
آن  راهی  در چه  مددجو  خانواده  آن  اینکه  ولی  می شود 
کمک را خرج کند دیگر از اختیارات ما خارج است. وی 
ضمن اشاره به کمپین “نه به کمیته امداد” خاطر نشان کرد: 
این افراد دلسوز و نگران مردم نیستند چرا که اگر اینگونه 
بود کمپینی برای حمایت از محرومان و نیازمندان استان 
تشکیل می دادند و آنگاه هر خانواده و گروه یک کمیته 
امداد می شد. وی با اشاره به اینکه همزمان با شروع این 
کمپین و هشتک سازی های آن که از 19 ماه رمضان کلید 
خورد نگاه خیران و مردم به کمیته امداد بیشتر و بهتر شد، 
یادآور می شود: امسال در ماه مبارک رمضان برای اطعام 
سبد غذایی  45 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشتیم. 
وی همچنین خاطر نشان می کند: در جذب اکرام،  ایتام،  
به سال  نسبت  العالج  بیماران صعب  فرزندان محسنین، 
گذشته 18 درصد رشد داشته ایم که نشانگر این است که 
این جو سازی ها بر روی مردم تاثیری نداشته و بیشترین 

حامیان ما در همان روزهای مبارک ماه رمضان بوده اند. 

13 درصد رشد در پرداخت فطریه
 نسبت به سال گذشته

وی تصریح می کند: با وجود ان که رقم فطریه امسال 5500 
بوده و دفتر نماینده ولی فقیه روستاها را مخیر گذاشته براساس 
سه کیلو گندم 4200 تومان پرداخت کنند که  باز هم 13 درصد 

نسبت به سال گذشته رشد داشته ایم.
هزار   114 قبل  سال  در  اینکه  به  اشاره  با  آبادی  سلم 
درخواست کمک توسط کمیته امداد ثبت شده است، می 
افزاید: در این سال 4 میلیارد و 600  میلیون تومان درآمد 
از صدقه بوده است که میانگین کمک به هر مددجود تنها 
40 هزار و 350 هزار تومان می شود که هزینه بسیار اندکی 
است. مدیرکل کمیته امداد با بیان اینکه همه کمک های 
انجام شده در سال گذشته شامل اکرام، محسنین، زکات، 
جهیزیه، طرح شفا و غیره  35 میلیارد تومان بوده است، 

تومان  میلیون   200 و  میلیارد   12 کند:  می  نشان  خاطر 
توسط حامیان یعنی حدود 35 درصد به حساب فرزندان 
این پولی که به حساب یتیم رفته،  آنها رفته است. حال 
مدیریت خرج کرد آن با ما نیست و نمی توانیم نظارتی 
داشته باشیم. وی یادآور می شود: 13 درصد از این پول 
یعنی 35 میلیون، زکات بوده که برای روستاهاست و باز 
آن  در  ما  و  بوده  روستا  معتمد و شورای  با  آن  هم خرج 
دخالتی نداریم. همچنین جشن عاطفه ها که مردم کفش 
و لباس و غیره کمک می کنند، صرف کودکان نیازمند می 
شود، نقدی نیست که ما بتوانیم نظارتی بر آن داشته باشیم
وی تاکید می کند: باید فرهنگسازی از خانواده ها شروع شود 
و هر کسی در خانواده و فامیل فقیری دارد به او کمک کند تا 
ارباب رجوع کمتر شود و در آینده فقیر کمتری داشته باشیم.

مهاجرت روستائیان به علت خشکسالی
 و نبود آب کشاورزی

و سالمت  حمایت  معاون  محمود؛  شاه  نخعی  اکبر  علی 
خانواده کمیته امداد استان هم با بیان اینکه عوامل مختلفی 
در بروز فقر نقش دارند، می گوید: عوامل طبیعی و غیر 
می  فقر  تولید  که  دارد  وجود  جنوبی  خراسان  در  طبیعی 
کنند.وی با اشاره به خشکسالی 20 ساله که آن را زلزله 
مددجویان  اتفاق  به  قریب  افزاید:  می  نامد،  می  خاموش 
این نهاد روستائیانی هستند که با وجود کمبود بارش ها 
هیچ محصولی ندارند و مجبور به مهاجرت از روستا می 
شوند. وی خاطر نشان می کند: از طرفی مرز مشترک با 
افغانستان، این استان را تبدیل به بارانداز مواد مخدر کرده 
است که موجب اعتیاد، طالق و مشکالت عدیده و فقر می 
شود. نخعی با بیان اینکه خراسان جنوبی پنجمین استان 
سالمند کشور است، یادآور می شود: برای توانمند سازی 
این افراد که 72 درصد جامعه مددجوی این نهاد را تشکیل 

می دهد هزینه ها بیشتر و باالتر می رود. 
و  باشد  باال  دولت  درآمد  چقدر  هر  دهد:  می  ادامه  وی 
نذروات بیشتر شود باز هم برای رفاه اجتماعی افراد فقیر 
که روز به روز هزینه آنها بیشتر می شود، کم است. وی با 
اشاره به اینکه 15 هزار زن سرپرست خانواده تحت حمایت 
ما هستند، اظهار می کند: در این خانواده ها به علت سواد  
و فعالیت اندک، گردش مددجو کم شده و خانواده فقر از 
چرخه خارج نمی شوند.نخعی تاکید می کند: تا وقتی که  
صنایع بزرگ اقتصادی  در استان فعال نشوند این چرخه 

فقر در استان بزرگ و بزرگتر می شود.

فقر و  خشکسالی، زلزله  خاموش
برای شفاف سازی آمادگی داریم

مهمترین ناظر بر عملکرد کمیته امداد،  مردم هستند

اعزام 225 گروه جهادی به مناطق محروم

صدا و سیما- 225 گروه جهادی بومی و غیربومی برای خدمت به مناطق محروم خراسان جنوبی اعزام می شوند. مسئول بسیج سازندگی استان گفت: این 
گروه ها شامل 3 هزار و 247 نفر از گروه های دانشجویی، دانش آموزی، محالت و میهمان هستند.هنری افزود: از این تعداد 2 هزار و 9 نفر برادر و هزار و 
239 نفر خواهران هستند. وی گفت: این گروه های جهاد تا پایان شهریور در عرصه های عمرانی، فرهنگی، آموزشی و بهداشت و درمان فعالیت می کنند.
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 برخی واردکنندگان گوشی ارز دولتی را در بازار آزاد فروختند

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره چرایی قیمت های نجومی برخی از گوشی ها گفت: پشت پرده 
گوشی های گران قیمتی که در حال حاضر اتفاقا در بازار با ارز باالیی محاسبه می شوند و به فروش می رسند، افراد سودجویی هستند 
که ارز را گرفته و در بازار با قیمت زیاد به مردم ارائه کرده اند.

چهارشنبه * 6 تیر 1397 * شماره 4100

با 2000 شهید استان

شهید مهدی کباری                               

بخشی از وصیتنامه شهید: من در این مدت آموخته 
با  را  حق  نه  بسنجیم  حق  با  را  ها  انسان  که  ام 
انسان ها و باز آموختم هر که سالح ستم برکشد 
ام که مستبد  آموخته  به آن کشته می شود  خود 
به رای نابود است و آن که با مردم مشورت کند 
در عقل آنان شریک خواهد بود. پدر جان و مادر 
جان و ای کسانی که پوینده راه اسالم هستید خود 
می دانید تنها دین اسالم است که موجب سعادت 
انسانهاست پس سعی کنید در تبلیغ آن بکوشید و 
امام را تنها نگذارید. اگر کشته شدم چه سعادتی بهتر 
از آن که در نزد خدایم و دوش به دوش شهدای 
سرخ علوی و ایرانی به دنیای دیگر بروم و ما نباید 
منتظر باشیم که مرگ بیاید بلکه باید به سراغ مرگ 
برویم مگر انسان یک دفعه بیشتر می میرد پس 
چه بهتر که آن یک دفعه در راه خدا باشد. خواهرم 
و  باش  نداشته  نگرانی  هیچ  شدم  شهید  من  اگر 
 سربلند و مقاوم در برابر سختی ها مقاومت کن و 
فرزندانت را مکتبی پرورش بده، زینب وار و حسین وار.

باتری موبایل رازهایتان را 
فاش می کند

محققان روشی یافته اند تا هرچه را که کاربر در موبایل 
خود می خواند و تایپ می کند را با بررسی میزان شارژ 
باتری او دریابند. برای این منظور آنها یک میکروکنترل 
در  را  برق  تا جریان  موبایل کار گذاشتند  باتری  در 
داخل و خارج دستگاه ثبت کند. در مرحله بعد آنها با 
استفاده از هوش مصنوعی هر میزان جریان برق را 
با ضربه به کلیدهای مختلف کیبورد مرتبط کردند.

افتتاح مجدد رصدخانه »گرینویچ« 
پس از وقفه ۶۰ ساله

“رصدخانه سلطنتی گرینویچ” پس از یک وقفه ۶۰ ساله، 
دوباره فعالیت و آسمان را بررسی خواهد نمود. تلسکوپ 
جدیدی در طبقه دوم رصدخانه تاریخی “گرینویچ” قرار 
داده شده، این تلسکوپ که “تلسکوپ ستاره شناسی 
ماندر”  “آنی  افتخار  به  شده،  نامگذاری  ماندر”  آنی 
اولین محققی نام گرفته که در این رصدخانه فعالیت 
می کرد و اکتشافات مهمی راجع به خورشید انجام داد.

رئیس جهاد دانشگاهی بیرجند در گفتگو با آوا 
مهر  در  قراردادی  قالب  در  طرحی  کرد:  بیان 
سال 96 بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مشکل  حل  به  کمک  برای  دانشگاهی  جهاد  و 
توسعه مشاغل خانگی  در کشور به امضا رسید.

ادامه داد: سازمان جهاد دانشگاهی   الدین صادقی  جالل 
در قالب این طرح و با توجه به فعالیت های مهمی که در 
حوزه تجاری سازی فناوری و اشتغال در کشور با همکاری 
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش انجام داده 
است، به عنوان نهاد تسهیلگر برای سازماندهی اتصال  به 
بازار تولیدات مشاغل خانگی در کشور انتخاب شده است.

کسب و کارهای خانگی، همخوانی بسیار خوبی 
با  هنجارهای فرهنگی دارد

همخوانی  خانگی،  کارهای  و  کسب  وی،  گفته  به 
این  از  و  دارد  ما  فرهنگی  هنجارهای  با  خوبی  بسیار 
تجربیات  دیگر  از سوی  است.  اهمیت  حائز  بسیار  منظر 
کشورهای پیشرفته دنیا بیانگر اهمیت کسب و کارهای 
خانگی می باشد. به طور مثال سوئیس به عنوان برترین 
تولیدکننده ساعت در جهان عمده فعالیت های خود را در 
انجام  خانگی  های  کارگاه  طریق  از  ساعت  تولید  زمینه 
صنعتی  توسعه،  برای  و  قبل  دهه   3 از  دهد،ایتالیا  می 
گسترش  و  توسعه  سیاست  بیکاری،  کاهش  و  کردن 
کسب و کارهای خرد و خانگی را در پیش گرفته است 
توسعه  کمتر  مناطق  در  را  بیکاری  نرخ  شده  موفق  و 
ای منطقه  های  مزیت  به  توجه  طریق  از  خود   یافته 

و خوشه سازی از 22 درصد به 12 درصد کاهش دهد.
کاهش  برای  افزود: کشور چین  دانشگاهی  رئیس جهاد 
بهای تمام شده محصوالت با بهره گیری از نیروی کار 
ارزان قیمت و ماهر در مشاغل خانگی این مهم را محقق 
نموده است. همچنین نتایج تحقیقات آکادمی بین المللی 
تحقیقات در شرکت های خانوادگی )2۰۰3( نیز نشان می 
دهد که سهم  شرکت های خانوادگی از کل شرکت های 

موجود در اروپا بین ۶۰ تا 93 درصد می باشد.
جالل الدین صادقی با اشاره به اینکه در ایران بستر توسعه 
مشاغل خانگی وجود دارد،تصریح کرد: توجه به مشاغل 
خانگی باعث رشد و توسعه اقتصادی جامعه و همچنین 
به  توجه  ضمن  و  یکدیگر   کنار  در  خانواده  افراد  چون 
مسائل زندگی شخصی و مراقبت از فرزندان کار می کنند 

از بروز بسیار از آسیب های اجتماعی جلوگیری می شود.
 طرح ملی توسعه مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی تحت 
نظارت وزارت کار )به عنوان کارفرما( اجرا می شود و جهاد 
کشاورزی ، نقش تسهیلگری را در 3 مرحله و با 8 استان 
کشور به صورت پایلوت و در قالب یک طرح ملی انجام 

می دهد.

ایجاد 43 شغل مزیت دار در استان
مرحله اول این طرح، به صورت پایلوت و برای شناسایی 

مزیت های منطقه ای در حوزه مشاغل خانگی در استان 
برگزار می شود، با توجه به معیار های دسترسی به منابع 
در  سازی،  شبکه  شرایط  و  کار  نیروی  بازار،  وجود  اولیه، 

11شهرستان، 43 رسته شغلی مزیت دار ایجاد شده است.
رئیس جهاد دانشگاهی بیرجند افزود: برای ایجاد این 43 
شغل مزیت دار، اسناد باال دستی استان مطالعه شده است 
و همچنین با استفاده از نظرات کارکنان و خبرگان دستگاه 
بهره  و  استان  در  خانگی  مشاغل  متولی  اجرایی  های 
 گیری از نظرات فعاالن بازار در این حوزه این مشاغل با 

بهره گیری از دو مدل علمی رتبه بندی شده است. 

بی توجهی به آموزش و توانمندسازی متقاضیان  
از علل عدم موفقیت در کسب و کارهای خانگی

وی با اشاره به اینکه عدم توجه به آموزش و توانمندسازی 
متقاضیان  از علل عدم موفقیت در کسب و کارهای خانگی  
تلقی می شود،ادامه داد : در مرحله دوم این طرح متقاضیان 
مشاغل خانگی پس از پایش اولیه و انجام ارزیابی، سطح 
برای  رایگان  های  دوره  و  ها  آموزش  و  اند  شده  بندی 
شناخت بازار ، قوانین و مقررات مرتبط و همچنین آموزش 
های تکمیلی و تخصصی مورد نیاز را دریافت خواهند کرد 

که باعث توانمندسازی متقاضیان خواهد شد.
جالل الدین صادقی عنوان کرد: در مرحله سوم و نهایی 
طرح، مهم ترین موضوع، اتصال به بازار تولیدات مشاغل 
قبیل کسب  این  اصلی  که مشکل  ها  استان  در  خانگی 
جهاد  که  نحوی  به  شود،  می  پیگیری  است  کارها  و 
دانشگاهی با بهره گیری از تجربیات خود در زمینه موضوع 
تجاری سازی محصوالت و فناوری در 2 بخش کلی و 3 
زیربخش اقدام به اتصال صاحبان مشاغل خرد به بنگاه 
ها، شبکه ها و خوشه های باالدستی می کند و برندهای 
ملی در حوزه رشته های مزیت دار شناسایی شده و حمایت 
های ایشان از اهداف این طرح جلب و در قالب تفاهم نامه 

منعقد می شود.
وی ادامه داد: این حمایت ها در قالب خرید محصوالت 
با توجه به استانداردهای مدنظر که بایستی از جانب تولید 
کنندگان رعایت صورت می گیرد و همچنین تعدادی از 
نیروی  نیازهای  خانگی  مشاغل  حوزه  در  ملی  برندهای 
که  اند  کرده  اعالم   پایلوت  های  استان  در  را  خود  کار 
فرصت خوبی برای متقاضیان اشتغال است که می توانند با 
ارائه تولیدات خود در قالب استانداردهای کیفی مشخص، 
و  کنند  پیش فروش  را  برندها، محصوالت شان  این  به 
این موضوع  در طول سال نیز ادامه خواهد داشت، برخی 
برندهای ملی موضوع آموزش و ارائه مواد اولیه و امکانات 

را نیز تقبل نموده اند.
رئیس جهاد دانشگاهی بیرجند افزود: در بخش دوم از فاز 
سوم طرح، بایستی پشتیبانان مطرح و فعال در این حوزه 
اجرایی  های  دستگاه  محترم  کارشناسان  با کمک  را  ها 
شناسایی کرده و ارتباطی بین این افراد با برندهای ملی 
را برقرار شود که این اقدام در حال انجام است،همچنین 
در بخش های دیگر اشخاصی که مستقل قصد فعالیت 
در حوزه مشاغل خانگی را دارند، توسط جهاددانشگاهی 
از  یکی  سرپرستی  و  نظر  تحت  که  شد  خواهند  ترغیب 

پشتیبانان فعال انجام فعالیت نمایند.

اعطای  تفکر  حذف  دانشگاهی،  جهاد  هدف 
تسهیالت برای ایجاد اشتغال

وی ادامه داد: این کار چندین مزیت برای این افراد دارد که  
می توان آسودگی خاطر از فعالیت شبکه ای و عدم نگرانی 
برای فروش محصوالت )خدمات و تولید کاال(، بهره مندی 
از تجربیات فعاالن برجسته ای که در این حوزه چندین 
سال مشغول به فعالیت می باشند و همچنین بهره مندی از 

مزایای تولیدات محصول به صورت گروهی نام برد.
جالل الدین صادقی بیان کرد: جهاد دانشگاهی موضوع 

تبلیغات گسترده و شناساندن تولیدات مشاغل خانگی را 
از طریق  انجام این مهم،   در سطح ملی دنبال می کند. 
سامانه ای که در جهاد دانشگاهی کشور طراحی شده است 
اینترنتی در استان که به  و هم از طریق فروشگاه های 
عنوان حامی طرح توسعه مشاغل خانگی در کنار پشتیبانان 
نمایند، صورت  نقش می  ایفای  ملی  برندهای  و  استانی 
می گیرد. وی همچنین با اشاره به هدف جهاد دانشگاهی 
مبنی بر حذف تفکر اعطای تسهیالت برای ایجاد اشتغال 
باعث  تنهایی  به  تسهیالت  اعطای  داریم  اعتقاد  افزود: 
تاکید بر شکل گیری زنجیره  ایجاد اشتغال نمی شود و 
یک  عنوان  به  تسهیالت  و  است  ازرشمند  مشاغل  ای 
 اهرم کمک کننده برای دستیابی به اهداف تلقی می شود.

به عبارت دیگر وام یک ورودی است و فعالیت های زیادی 
انجام گیرد تا موجب رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال 
شود، که اشتباه بزرگی مرتکب خواهیم شد اگر این ورودی 
برای  عبارتی  به  کنیم.  وصل  آخر  باالدستی  اسناد  به  را 
رئیس  هستیم.  ای  توسعه  مداخله  نیازمند  اشتغال  ایجاد 
جهاد دانشگاهی افزود: متقاضیان و عالقه مندان محترم 
می توانند برای ثبت نام و همچنین اطالع از رشته های 
توسعه  نوین  الگوی  سامانه  به  اول  مرحله  در  دار  مزیت 
مشاغل خانگی در کشور به آدرس INHB.IR  مراجعه 

نمایند. 
در پایان الزم می دانم از مسئوالن محترم استان، استانداری 
و دستگاه های اجرایی متولی مشاغل خانگی در استان و 
شهرستان ها، نمایندگان محترم مجلس و فرماندار محترم و 
همه عزیزانی که موضوع اشتغال را دغدغه اصلی خود قرار 
داده اند و همواره حامی این طرح بوده اند، کمال تشکر و 
قدردانی را به نمایندگی از خانواده بزرگ جهاد دانشگاهی 
کشور داشته باشم و امیدوارم این حمایت ها تا سرمنزل 
عدم  و  پایدار  اشتغال  ایجاد  همانا  که  طرح  این  نهایی 

وابستگی به تسهیالت است، ادامه یابد.

 تسهیالِت تنها ، ایجاد اشتغال نمی کند

عکس: نسرین کاری

جواد رضایی

سینما و تلویزیوندر گفتگوی اختصاصی آوا با رئیس جهاد دانشگاهی بیرجند:

 بازگشت داریوش ارجمند 
به سینمای ایران با »ماهورا«

فیلم سینمایی “ماهورا” آخرین ساخته حمید زرگرنژاد 
برای نخستین بار در سی و ششمین جشنواره فیلم 
فجر اکران شد و توانست در میان آثار دفاع مقدس 
این جشنواره نظرات مثبتی را از آن خود نماید. از نکات 
جالب توجه این فیلم سینمایی می توان به بازگشت 
دوباره داریوش ارجمند به عرصه سینما اشاره کرد.

دعوت آکادمی اسکار از ۳ ایرانی

آکادمی اسکار امسال با دعوت از 928 نفر از چهره های 
سینمایی، رکوردی در زمینه افزایش اعضایش به جای 
گذاشت و در این میان از 3 چهره ایرانی نیز دعوت 
کرد. از ایران حسین جعفریان از فیلم »فروشنده« 
فرنوش  و  عسگری  علی  فیلمبرداران،  بخش  در 
صمدی سازندگان فیلم »سکوت« و »نگاه«  در میان 
سازندگان انیمیشن و فیلم کوتاه از جمله افرادی هستند 
که برای پیوستن به آکادمی اسکار انتخاب شده اند.

چهار سال غیبتم در سینما بی دلیل 
نبود

 شهرام قائدی بازیگر سینما درخصوص دلیل دوری 
اش از بازیگری در سینما و تلویزیون گفت: چهار سال 
غیبتم در سینما بی دلیل نبود. من بارها و بارها گفته ام 
که دیگر نمی خواهم نقش تکراری بازی کنم. به دلیل 
اینکه دوست داشتم نقش متفاوتی ایفا کنم چهار سال 
از بازیگری سینما و تلویزیون فاصله گرفتم چون همه 
پیشنهادات تکراری بود و ترجیح دادم تئاتر کار کنم.

  »سارق روح« سفارشی  نه، اما
مستند است

سریال  اینکه  درباره  سینما  بازیگر  نورایی،  علی رام 
»سارق روح« سفارشی است، گفت: خیلی نمی توانم 
درباره این موضوع صحبت کنم و طبیعتاً کارگردان 
آگاه تراست اما داستان این مجموعه مستند است. قبل 
از شروع کار کاماًل نسبت به موضوع توجیه شدیم. 
بحث مربوط به فرقه ها، مسأله ایست که در کشورمان 
و  است  حساسی  بسیار  موضوع  هستیم.  شاهدش 
فکر می کنم، »سارق روح« اولین پروژه ای است که 
به صورت جدی و مستند به آن پرداخته شده است.

علمی و فناوری

وزیر انرژی اسبق رژیم صهیونیستی که به اتهام جاسوسی 
برای ایران در زندان به سر می برد، به اقدام خود در این 
زمینه اعتراف کرده، اما گفت: می خواستم ایران را گول بزنم.

  »گونن سگو« )Gonen Segev( اعالم کرده است 
به  بازگشت  و  صهیونیستی  رژیم  به  کمک  او  هدف  که 

اسرائیل همانند یک قهرمان بوده است!
وی در این خصوص به بازجویان خود در زندان گفته است: 
هیچ گونه اطالعات طبقه بندی شده ای را به رابطان ایرانی 
خود منتقل نکرده و به لحاظ اعتقادی و نیز مالی دلیلی برای 
این کار وجود نداشته است؛ بله هدف او گول زدن ایرانی ها 

بوده است.
این در حالیست که یک مقام وزارت دادگستری این رژیم در 

سخنانی اعالم کرده که مجازات اعدام می تواند گزینه ای 
برای پرونده »گونن ِسِگو« باشد. این مقام صهیونیست ادامه 
داد: اما اگر چنین چیزی تأیید نشود، مجازات بی  سابقه ای 
برای جاسوسی در نظر گرفته خواهد شد. منابع قانونی آگاه 
نیز در این خصوص اعالم کردند: اگر وی در پرونده ارائه 
ایران مجرم شناخته شود،  به  اطالعات محرمانه  و  اسناد 
مجازات اعدام یا دست کم حبس ابد در انتظار وی خواهد 
بود. رسانه های اسرائیل بر اساس گزارش مشترک سازمان 
امنیت داخلی- شین بت- و پلیس این رژیم خبر دادند که 
گونِن ِسِگو از چند هفته پیش در بازداشت و تحت بازجویی 
است.این وزیر پیشین اسرائیلی به »همکاری آگاهانه« در 
»انتقال اطالعات به دشمن در زمان جنگ« و »جاسوسی 

علیه کشور« متهم است.
را  اطالعاتی  ِسِگو  گونِن  یاد شده،  گزارش های  اساس  بر 
امنیتی،  انرژی، سایت های  از جمله »در حوزه  اسرائیل  از 
ساختمان ها و صاحبان شغل های سیاسی و امنیتی اسرائیل 
به ماموران ایران داده و دو بار نیز به دعوت مقامات اطالعاتی 

جمهوری اسالمی به ایران سفر کرده است«.
در کیفرخواست دادستان اسرائیل آمده که سگو برای آنکه 
به ماموران ایران ثابت کند که ماموریت های محوله را انجام 
داده است، در زمان حضور خود در اسرائیل، با اسرائیلی هایی 
که در زمینه محافظت از شخصیت ها، امنیت و مناسبات 
همچنین  و  کرده  دیدار  هستند،  فعال  کشور  این  خارجی 
»تالش کرده تا اسرائیلی های دیگر را با نیروهای اطالعاتی 

ایران مرتبط کند«.

فعالیت  و  زندگی  جریان  در  ِسِگو  می افزاید:  گزارش  این 
بازرگانی خود در کشور نیجریه، نخستین بار در سال 2۰12 
با ماموران اطالعاتی سفارت ایران در نیجریه تماس گرفت 
و »این ارتباط ها را آگاهانه ادامه داد« و به دعوت آنها نیز دو 
بار به ایران رفت و »می دانست که دارد با چه کسانی کار 
می کند«.این اتهام نیز علیه ِسِگو مطرح شده که او بعد از دو 
سفر به ایران، در دیدارهای بعدی با ماموران اطالعاتی ایران، 
در »هتل ها« یا »خانه هایی که وابسته به نهادهای اطالعاتی 

ایران است« به تماس هایش ادامه داد.
 بخش مهم دیگری از اتهامات عنوان شده علیه این وزیر 
پیشین، نگهداری و استفاده از تجهیزات مخفی کدگذاری 
ماموران  و  او  میان  اطالعات  بدل کردن  و  رد  برای  شده 
ایرانی است. گزارشی که شین بت و پلیس اسرائیل اجازه 
انتشار آن را داده اند، می گوید که گونِن ِسِگو ماه میالدی 
گذشته در جریان سفر از نیجریه به گینه استوایی، به دلیل 
سوء پیشینه اش در بزهکاری اجازه ورود به گینه استوایی را 
پیدا نکرد و در عوض درخواست اسرائیل برای استرداد او را 
پذیرفتند، زیرا اطالعاتی از برخی کارهای او در اقدام علیه 
اسرائیل گردآوری شده بود. به نوشته رسانه های اسرائیلی، 
بالفاصله بعد از انتقال گونن سگو به سرزمین های اشغالی 
بازجویی  تحت  و  بازداشت  وی  امسال،  بهار  اواسط  در 
قرار گرفت. کیفرخواستی که دادستانی اورشلیم علیه این 
سیاستمدار پیشین تنظیم کرده، از سوی مشاور ارشد حقوقی 

دولت و دادستان کل رژیم صهیونیستی تایید شده است.
الی زوهار و موشه مازور، دو وکیل مدافع ِسِگو، از شرکت 

حقوقی گلدپراو- زلیگمن، بالفاصله بعد از رسانه ای شدن 
گزارش بازداشت، بازجویی و متهم شدن رسمی موکل شان 
به جاسوسی برای ایران، در مصاحبه با رسانه های اسرائیل 
گفتند که هر چند »بخش های زیادی از کیفرخواست جنبه 
محرمانه دارد اما گزارشی که نهادهای امنیتی به رسانه ها 
کرده  ارائه  را  حقیقت  از  وخیم تری  بسیار  تصویر  داده اند، 
است«. گونِن ِسِگو، ۶۵ ساله که از ژانویه 199۵ تا ژوئن 
199۶، وزیر انرژی اسرائیل بود دو دهه گذشته با کناره گیری 
دهه  یک  بود. طی  مشغول  بازرگانی  امور  به  سیاست،  از 
گذشته دو بار نام ِسِگو در اسرائیل بر سر زبان ها افتاد و او به 
بزهکاری متهم شد. وی طی این مدت دو بار محاکمه شد اما 
این نخستین بار است که اتهام جاسوسی به او زده می شود.

او در سال 2۰۰3 متهم بود که در سفر به هنگ کنگ، شش 
بار با کارت اعتباری خود مبلغ 2۰ هزار ِشِکل، معادل پنج 
هزار دالر، از عابر بانک دریافت کرده اما به شرکت کارت 
دادگاه  است.  شده  دزدیده  کارتش  که  بود  گفته  اعتباری 
و  تعلیقی  به یک سال حبس  پرونده  این  در  را  او  تل آویو 
پرداخت ۵۰ هزار شکل جریمه محکوم کرد. در اوایل سال 
2۰۰۵ نیز سگو متهم شد که با دستکاری عامدانه با هدف 
تمدید اعتبار گذرنامه دپیلماتیک زمانی که وزیر بوده، 3۰ هزار 
قرص اکستازی به اسرائیل منتقل کرد. او به پنج سال حبس 
تعزیری و پرداخت 2۷۵۰۰ دالر جریمه نقدی محکوم شد اما 
در تابستان 2۰۰۷ با عفو دوره ای آزاد شد. گونن ِسِگو، پزشک 
است اما در سال 2۰۰۷ گواهی  طبابت او برای همیشه لغو 

شد. او پس از آن برای کارهای بازرگانی به آفریقا رفت.

جزئیات جدید از جاسوسی وزیر اسرائیلی برای ایران
پاندا در فرهنگ چینی داللت های معنایی مهمی 
دارد. بنابراین اصال عجیب نیست که از این حیوان 
به عنوان نوعی نماد برای آموزش مفهوم انرژی 
پایدار به کودکان و جوانان استفاده می شود. یک 
نیروگاه جدید خورشیدی از طریق برنامه توسعه 
سازمان ملل متحد در کشور چین ساخته شده 
است که اگر از باال به آن نگاه کنید شبیه به 
یک پاندا به نظر می رسد. در واقع در این طرح 
پنل های خورشیدی در نظمی خاص به شکلی 
کنار هم قرار گرفته اند که تصویر پاندا را بسازند. 
این نیروگاه انرژی خورشیدی در داتونگ واقع در 
بخش های شمالی چین ساخته است. نیروگاهی 
که انرژی خروجی ۵۰ مگاواتی دارد. این انرژی 
برای تامین برق 8 هزار خانوار در ایاالت متحده 
آمریکا کافی است. در این طرح نوارهای باریک  
فتوولتاییک در کنار سلول های سیاه سیلیکونی 
قرار گرفته و طرحی شبیه پاندا را به ذهن تداعی 
می کند. در همین بخش، یک نیروگاه دیگر که 
آن هم شکل و شمایلی شبیه به پاندا دارد در 
حال ساخت است.وقتی کل طرح به پایان برسد، 
انرژی خروجی 1۰۰ مگاواتی به عنوان خروجی 
این نیروگاه ها در اختیار قرار خواهد گرفت. طبق 
تخمین ها، این نیروگاه ها در طول 2۵ سال آینده، 

3.2 میلیارد کیلووات انرژی تولید خواهند کرد.

نیروگاه خورشیدی جدید چین 
شکل یک پاندا است

برنامه  سازمان  رئیس  منطقه ای  معاون 
جهانی غذا ابالغ رهبری درباره حق تحصیل 
پناهجویان در ایران را امری فوق العاده خواند 
و گفت: با این قانون، هزاران کودک که پیش 
از این دسترسی به تحصیالت نداشتند قادر به 

استفاده از مدارس دولتی شدند.
اوبرلین« معاون منطقه ای رئیس  »نیکوالس 
در  پی(  اف  )وی  غذا  جهانی  برنامه  سازمان 
میزبانی  زمینه  در  ایران  جایگاه  خصوص 
حمایت  سیاست  ایران  در  گفت:  پناهجویان 
و خوشحالیم  است  رشد  به  رو  پناهجویان  از 
که می بینیم چطور ایران در زمینه پناهجویان 
کارش را خوب انجام می دهد. معاون منطقه ای 
رئیس سازمان برنامه جهانی غذا گفت: ایران 
3 سیاست عمده و مثبت در زمینه پناهجویان 
دارد؛ اولین سیاست، مساله ابالغیه رهبر ایران 
در مورد حق اشتغال به تحصیل همه کودکان 
بدون توجه به وضعیت حقوقی شان بود که در 
عمل به همه کودکان پناهجو اجازه تحصیالت 
برای  را  قانونی  موانع  و  کرد  اعطا  را  رسمی 

تحصیل این کودکان از میان برداشت. 

تمجید سازمان برنامه جهانی 
غذا از دستور رهبرانقالب

  غـذا آمـاده بـرادران خزیمـه
کباب کوبیده / جوجه / مرغ سرخ شده 

خورشت قورمه سبزی / خورشت قیمه و سیب زمینی
شعبه 1: بلوار شعبانیه ، وصال  32311717

شعبه 2: بین معلم 47 و 49 ، غذای رز   32342008

صبحانه، نهار، شام

آدرس: بین حکیم 5 و 7

انواع غذاهای سنتی، آش رشته و ...
چای با سماور زغالی        مکانی تاریخی

آمـاده پذیرایـی
 از مراسم مهمانی و جشن تولد
آدرس : قلعه تاریخی بیرجند

۳2224991 - ۰9155۰512۳9 - ۰915۰۰512۳9  مدیریت مقدم

سفره خانه سنتی قلعه بیرجند رستـوران و غــذا آمـاده نویـد

پیـک  رایگـان
قابل توجه دامداران خراسان جنوبی

برای اولین بار در استان 

تولید علوفه تازه جو ، گندم و ... در فاز 2 افتتاح شد
جهت خرید و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگیرید

امیرآباد- انتهای عدالت 1 -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند



چهارشنبه  * 6  تیر   1397 * شماره 4100 

هیچ کس  در هیچ جای زمین  بقچه ای همراهش  
نیست که برایمان حالِ  خـوب بیاورد!  هنر این  است  

بلد باشیم  شاد باشیم و شادی بیافرینیم.

گر زندگی اونجوری نیست که تو می خوای 
»عوضش کن« زندگی امروز تو حاصل طرز تفکر 

دیروز توست. امروز متفاوت تر فکر کن

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

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

آنجایی که باد نمی وزد، آدمها دو دسته
 می شوند: آنهایی که بادبادکشان را جمع می کنند

 و آنهایی که می دوند تا بادبادک باال بماند !

همیشه سعی کردم عروسک خیمه شب بازی نباشم 
بلکه سر نخ عروسک هارو در دست داشته باشم.

)فیلم پدر خوانده(

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیات روز  

او همان كسى است كه زنده مى  كند و مى  ميراند و چون به كارى حكم كند 
همين قدر به آن مى  گويد باش بى  درنگ موجود مى  شود. سوره غافر/ ۶۸

حدیث روز  

هركس به شخصى سخنران عالقه مند و متمايل باشد، بنده اوست، پس چنانچه سخنور براى خدا و از احكام و معارف خدا سخن 
بگويد، بنده خداست و اگر از زبان شيطان و هوى و هوس و ماديات سخن بگويد، بنده شيطان خواهد بود. امام جواد )عليه السالم(

سبک زندگی

غلبه بر افسردگی، چگونه یک مدیر را قوی تر کرد؟
ظاهرا تنها گزینه موجود در جهان این است که افراد افسرده 
ناالن و نامرتب و ناامید از زندگی به نظر می رسند، نه مدیرانی 
موفق، پیروز و الهام بخش. سال ها پیش این موضوع باعث 
شد این باور در من ایجاد شود که: من قوی نیستم، من 

افسردگی دارم، من ضعیف هستم.
خوشبختانه، حاال دیگر این شعار را دنبال نمی کنم و در نهایت 
یاد گرفتم به خودم بگویم: »چه کسی اهمیت می دهد که 
مغز من در انتقال هورمون سروتونین سخت عمل می کند؟« 
وقتی یاد گرفتم به جای جنگیدن، با شرایطی که دارم کنار 
بیایم، توانستم به مدیر اثرگذارتری تبدیل شوم. چند دلیل این 

موضوع را در ادامه ذکر می کنم.
در تکرار مداوم عالی هستم 

درمان افسردگی بسیار پیچیده است و آزمون و خطاهای 
متعددی دارد. هیچ دو موردی در این بیماری مثل هم نیستند. 
در این مسیر یاد می گیرید که تسلیم نشوید، بلکه گزینه های 
درمانی متعددی را امتحان کنید. برخی از این گزینه ها موثر 
واقع می شوند و برخی نه و کشف اینکه چگونه باید به نتیجه 

رسید، فرآیندی واقعا ناامیدکننده است.
اما من فهمیده ام که تکرار مکررات تنها راه درمان افسردگی 
نیست. آزمایش کردن در فرآیند ایجاد یک تجربه کاربر خوب 
حیاتی است؛ چیزی که در کارم در شرکت HubSpot زیاد 
با آن سروکار دارم.در حقیقت، آزمایش کردن تقریبا در هر 
کاری درون یا بیرون دنیای تکنولوژی حیاتی است. طراحی 

یک سیستم به شیوه ای که کاربر آن را درک کند و تجربه 
خوبی با آن به دست آورد، به تست کردن و تکرار صبورانه 

نیاز دارد و من خیلی خوب به چنین چیزی دست یافته ام.
قدرت در ادراک است وقتی سنم خیلی کم بود که بتوانم 
شرایطم را درک کنم، یاد گرفتم فراست باالیی داشته باشم. 
دوست نداشتم بیش از این نگران خودم باشم، بنابراین سعی 
کردم آگاهی بیشتری نسبت به اطرافم به دست آورم و یاد 
گرفتم چطور دیگران را تفسیر کنم و زبان بدنشان را بفهمم.
در واقع، هوش احساسی را در خودم تقویت می کردم.هر روز 
به خاطر این حس ادراکی که به دست آورده بودم احساس 
خوشحالی می کردم، چون الگوهایی را می بینم و ارتباطاتی 
ایجاد می کنم که دیگران ندارند. این موضوع به ویژه در ایجاد 
تیم هایی که کارکرد قوی دارند به من کمک کرده است. من 
می توانم دینامیک هایی را که در صورت کنترل نشدن به 
ایجاد محیط های مسموم می انجامند، شناسایی کنم و سپس 

بهترین استراتژی را برای پرداختن به آنها بچینم.
 با همه توان و از درون گوش دادن 

وقتی در دهه 20 زندگی به دنبال درمان افسردگی ام بودم، 
روی اینکه به خودم گوش دهم کار می کردم. مجبور بودم 
یاد بگیرم چیزی را که می خواهم باور کنم کنار بگذارم )اینکه 
من بیمار نیستم( و به جای آن به چیزی که واقعا درست بود 
گوش دهم )اینکه در عذاب بودم و به کمک احتیاج داشتم(. 
توانایی سکوت کردن و گوش دادن  واقعا و از درون گوش 

دادن  موهبتی است که یک مدیر می تواند داشته باشد. من 
به شدت بر گوش دادن به اعضای تیمم، مشتریانم و کاربرانم 
متمرکز هستم. یاد گرفته ام که گوش دادن یک مهارت دست 

کم گرفته شده در نقش های مدیریتی است.
خندیدن بسیار مهم است 

شرایطم باعث شده هدیه ای ارزشمند را به دست آورم: حس 
افسردگی  در  بگویم  باید  واضح  به طور  شوخ طبعی.  نابکار 
به  درمانم،  مسیر  در  اما  ندارد.  وجود  خنده داری  هیچ چیز 
نقطه ای رسیدم که یاد گرفتم چطور دوباره بخندم و این 
لحظه زندگی من را تغییر داد. یاد گرفتم توانایی خندیدن 
نسخه  هر  از  موثرتر  می تواند  گاهی  ناراحتی  و  درد  وسط 
تجویزی باشد. به طور مشابه، وقتی تیمی را مدیریت می کنید، 
شوخ طبعی اغلب نوعی صمیمیت ایجاد می کند که باعث 

می شود همه به هم اعتماد کنند.
 نسبت به انتقاد، موضع تدافعی کمتری دارم 

وقتی با افسردگی می جنگید، خوش بینی خیلی کم است. 
اما زمان هایی بوده که همین کمبود نسبی خوش بینی به 
کارم کمک کرده است. وقتی همه توان تان را برای یک 
محصول می گذارید، کامال به این اطمینان می رسید که برای 
هر کسی کاربرد خواهد داشت و کمتر احتمال می دهید که 
این محصول دچار نقص ها یا مشکالتی شود. اما نگاه کمتر 
خوش بینانه من باعث می شود هیچ گاه این طور فکر نکنم. 
به عنوان مثال، وقتی یک مشتری به ما می گوید دستگاه 

رابطمان قدیمی شده یا طراحی محصول کاربرپسند نیست، 
جواب  تدافعی  عکس العمل  و  تندخویی  با  را  نظرات  این 
نمی دهم. می پذیرم که ممکن است حق با آنها باشد و در 
نتیجه بررسی عمیق تری انجام می دهم تا راه حل مشکل 
را پیدا کنم.کار کردن در حوزه طراحی با محوریت انسان 
باعث شده یاد بگیرم واکنش های ما به سختی ها، دردهای 
ناشی از تجربیات شخصی و توانایی عبور از ناراحتی ها، باعث 
شده تجربیات کاربر زیبایی ایجاد کنیم. بنابراین، به عنوان 
مدیر نباید تیم هایمان را با تجربیات شخصی هدایت کنیم که 
الهام بخش آنها برای طراحی شرایط انسانی شویم.افسردگی 
و بیماری های روحی اگر به درستی مورد توجه و درمان قرار 
نگیرند، می توانند فلج کننده باشند. اما در ضمن می توانند منابع 

بالقوه خالقیت و قدرت هم باشند.
روحی  بیماری  برچسب  که  می کنم  احساس خوشبختی   
موضوع  این  است.  شده  کمرنگ  تدریج  به  زندگی ام  در 
دیگران  و  بردارم  جلو  به  رو  قدمی  به من جرات می دهد 
اما کارم  به کارهایی که خودم کردم تشویق کنم.  را هم 
تمام نشده است. از آنجا که مدیرانی که با چنین شرایطی 
زندگی گذرانده اند همواره »ضعیف« توصیف شده اند، باید 
داستان هایی همچون داستان من تکرار شوند تا نظر دیگران 
تغییر کند. بیایید نشان دهیم که آسیب پذیری به برقراری 
ارتباط منجر می شود و ارتباط محرک انتقال فکر و انتقال 

فکر محرک نوآوری است.
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دروغ گویی موجب بیماری های
 جسمی هم می شود

بدون تردید دروغ گویی یکی از مذموم ترین صفات 
این  دلیل  اما  کشورهاست؛  و  ها  فرهنگ  تمامی  در 
امر چیست؟ آیا این امر ناپسند می تواند روح و جسم 
از  صادق  های  انسان  دهد؟  قرار  تأثیر  تحت  را  ما 
های  انسان  که  هستند  برخوردار  هایی  ویژگی  چه 
ما  دروغ  نمی کند  آن هستند؟تفاوتی  فاقد  دروغ گو 
مصلحت آمیز باشد یا فتنه برانگیز، مهم این است هر 
چه که باشد زمینه ساز ابتال به بسیاری از بیماری ها 
می شود. در واقع، اهمیتی ندارد دلیل دروغ گویی ما 
چیست؛ برای جلوگیری از یک پیشامد ناگوار یا برهم 
نیست جز  کار چیزی  این  نتیجه  نفر،  دو  میان  زدن 

آسیب های گاه جبران ناپذیر جسمی و روحی.
بر اساس تحقیقات انجام شده در دانشگاه سن دیگو، 
شاید  هستند.  تر  سالم  و  شادتر  افرادی  گوها  راست 
این یافته ها در نظر ما چندان دوست داشتنی نباشند؛ 
ولی واقعیت این است که ارتباط مستقیمی میان میل 
به دروغ گویی با میزان مهربانی افراد وجود دارد. به 
گفته دانشمندان: انسان هایی که محبت و مهربانی 
بیشتری در دل خود دارند کمتر از دیگران دروغ می 
گویند. دلیل این اتفاق، اجتناب و ترس افراد مهربان 

از آسیب رساندن به دیگران است.
جالب اینجاست که به شکل قابل توجهی افراد صادق 
از سالمت جسمی و روحی بیشتری برخوردار هستند. 
زندگی  از  بیشتر  خاطر  رضایت  و  شادی  احساس 
بارزترین ویژگی چنین گروهی است. در نقطه مقابل، 
آنها که به هر دلیل دروغ می گویند اغلب شادمانی 

کمتری را در زندگی تجربه می کنند.

فارسي شکر است

محمد علي جمالزاده - شیخي است که به عادت مدرسه دو 
زانو را در بغل گرفته و چمباتمه زده و عبا را گوش تا گوش 
دور خود گرفته و گربه ي براق سفید هم عمامه ي شیفته و 
شوفته ي اوست که تحت الحنکش باز شده و درست شکل 
دم گربه اي را پیدا کرده بود و آن صداي سیت و سوت هم 
صوت صلوات ایشان بود.پس معلوم شد مهمان سه نفر است. 
این عدد را به فال نیکو گرفتم و مي خواستم سر صحبت 
را با رفقا باز کنم شاید از درد یکدیگر خبردار شده چاره اي 
پیدا کنیم که دفعتا در محبس چهارطاق باز شد و با سر و 
صداي زیادي جوانک کاله نمدي بدبختي را پرت کردند 
توي محبس و باز در بسته شد. معلوم شد مأمور مخصوصي 
که از رشت آمده بود براي ترساندن چشم اهالي انزلي این 
طفلک معصوم را هم به جرم آن که چند سال پیش در اوایل 
شلوغي مشروطه و استبداد پیش یک نفر قفقازي نوکر شده 
بود در حبس انداخته است. یاروي تازه وارد پس از آن که 
دید از آه و ناله و غوره چکاندن دردي شفا نمي یابد چشم ها 
را با دامن قباي چرکین پاک کرده و در ضمن هم چون 
فهمیده بود قراولي کسي پشت در نیست یک طوماري از آن 
فحش هاي آب نکشیده که مانند خربزه ي گرگاب و تنباکوي 
هکان مخصوص خاک ایران خودمان است، نذر جد و آباد 
)آباء( این و آن کرد و دو سه لگدي هم با پاي برهنه به در و 

دیوار انداخت. ادامه دارد...

  123456789101112131415
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میایدربوهاکش11
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راوخهچرومزیرکی15
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دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

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

09158254172

به یک خانم جهت پخش تراکت نیازمندیم. 32311717-09384306497

به تعدادی  نیرو ی آقا و خانم جهت کار 
در فست فود )صندوق دار، سالن دار

 و آشپز ( نیازمندیم. 
ساعت تماس: 11 ظهر الی 8 شب

056-32342233
09105473611

دعـوت بـه همکـاری
شرکت گلرنگ پخش شعبه خراسان جنوبی جهت تامین ناوگان توزیع در سطح 
استان به تعدادی خودرو به همراه راننده )نیسان مسقف و ایسوزو( با عقد 

قرارداد به صورت روزانه و ماهیانه نیازمند است. ضمنا برای خودروهای ایسوزو 
با اتاق فلزی پرداخت وام 300 میلیون ریالی بدون سود نیز در نظر گرفته شده 

است. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 92-32232093 تماس 
و یا به آدرس بیرجند، تقاطع بلوار پاسداران و صیاد شیرازی کنار درب دژبانی  

مرکز آموزش 04امام رضا )ع( مراجعه فرمایید.

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

را تجربه کنید.   09158668002
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طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه

تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

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

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

یک شرکت تبلیغاتی معتبر جهت 
تکمیل کادر خود نیاز به تعدادی 
نیرو )با روابط عمومی باال( دارد.

بازاریاب - مدیر فروش
 09155628902

32357311

یک شرکت معتبر جهت انجام 
عملیات ساختمانی به  تعدادی 

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

09154784313

فـروشگـاه
 امـداد باطـری سپهـر

تحویل و تعویض باطری اتومبیل 
در هر نقطه از شهر رایگان
نبش 17شهریور 29 

حقیقی پور
09155615113

32220423

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

09903321767

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

هـوا مطبـوع شـرق
دنیـای مـس

نمایندگی فروش و خدمات پس از 
فروش اسپیلت های گرین ، ایران 

رادیاتور، وستن ایر در خراسان جنوبی 

فروش به صورت
 نقد و اقساط 

09158636100
حمل  اثاثیه منزل05632234606

 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

ود  
حد

وم
ه  

یژ
ش و

رو
ف

درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   

09155614880

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز

مجری انواع طرح و رنگ های روز
روغن، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس

 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، 
انواع طرح )کاغذ، سنگ و ...( 

 09156655054 
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کلر استخر با پوست و موی شما 
چه می کند؟

کلر یک ماده شیمیایی است که برای ضدعفونی 
اما  کنند،  می  اضافه  آن  به  استخر  آب  کردن 
خوب است بدانید کلر استخر می تواند پوست 
و مویتان را تخریب کند به خصوص اگر بیش 
از اندازه استفاده شده باشد. کلر به خشک کردن 

که  گویند  می  برخی  و  است  مشهور  پوست 
پس از شنا کردن در استخر احساس خارش و 
ناراحتی در پوست خود می کنند. کلر به  شدت 
پوست را خشک می کند. اینکه بالفاصله بعد از 
استخر دوش بگیریم، از اهمیت باالیی برخوردار 
از  از شنا  بعد  است. همچنین توصیه شده که 
مرطوب کننده های پوست استفاده کنیم تا روغن 
اساسی ازدست  رفته پوست را به آن بازگردانیم.

 کمک به گوارش با »مریم گلی«

گلی  مریم  با  باال هستید  کلسترول  دارای  اگر 
می توانید آن را درمان کنید. همچنین مریم گلی از 
اسپاسم های معده جلوگیری می کند و بروز اسهال 
و ورم معده را در بیماران دچار شرایط ناراحت کننده 
و مشکل ساز، به طور چشمگیری کاهش می دهد. 
اضافه کردن مریم گلی به وعده های غذایی  کل 

فرآیند گوارشی را به حالت طبیعی برمی گرداند 
می دهد.  کاهش  را  روده  سراسر  در  التهاب  و 
برگ های مریم گلی برای کاهش گرگرفتگی، 
تعریق شبانه و تعریق بیش ازحد مرتبط با یائسگی 
مفید هستند. چای مریم گلی به کاهش کلسترول 
باال و افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی در بدن کمک 
کند. زنان باردار نباید از مریم گلی بیش از مقادیر 
استفاده کنند. استفاده در آشپزی  معمول مورد 

 از خوردن ماهی غافل نشوید

ماهی دارای ارزش تغذیه ای بسیار باالیی است 
و اکثر مواد مغذی مفید و ضروری برای انسان 
که  ماهی  مخصوص  ویژگی  ولی  داراست.  را 
آن را از سایر مواد غذایی متمایز ساخته است، 
از  یکی  ماهی  است.  آن  در  موجود  نوع چربی 
منابع خوب آهن است. ماده مغذی دیگری که 

در ماهی به مقدار کافی وجود دارد، روی است. 
ماهی از منابع غنی فلوئور است که در سالمت 
و استحکام دندان ها و در پیشگیری و پوسیدگی 
منابع  از  اینکه  بعالوه  دارد.  مهمی   تاثیر  دندان 
ماده  نیز محسوب می شود. فسفر  خوب فسفر 
و  سالمت  در  کلسیم  با  همراه  که  است  ای 
استحکام استخوان ها تاثیر مهمی  دارد. همچنین 
هست. نیز  کلسیم  توجهی  قابل  مقدار  حاوی 

با زیره الغر شوید
  

را  رطوبت  است.  نفخ  ضد  و  بادشکن  زیره 
کبد  و  معده  تقویت کننده  و  می کند  برطرف 
باعث  و  می کند  تحریک  را  اشتها  است. 
الغری می شود. با تاثیر بر روی عصب معده 
جلوی سکسکه را می گیرد. ورم طحال را از 
از  می کند.  معالجه  را  اسهال  و  می برد  بین 

طرفی درمان یبوست نیز هست. شیردهی را 
افزایش می دهد روی میزان خونریزی و قطع 
می گذارد.  تاثیر  قاعدگی  دوران  خونریزی 
را  آن  بد  بوی  و  می کند  زیاد  را   عرق 
ضدعفونی  خاصیت  و  می کند  برطرف 
همچنین  دارد.  میکروب کشی  و  کننده 
کم کاری  بیماری  از  که  افرادی  برای 
است.  مفید  بسیار  می برند  رنج  تیروئید 

تغذیه با شیر مادر از آلرژی غذایی 
پیشگیری می کند

های  آلرژی  بروز  از  مادر  شیر  با  نوزاد  تغذیه 
ترکیب  کند.  می  پیشگیری  آینده  در  غذایی 
منحصر به فرد قندهای پیچیده در شیر از آلرژی 
های غذایی در دوران کودکی پیشگیری می 
 )HMO( کند. الیگوساکاریدهای شیر انسان

مولکول های قند با ساختار پیچیده ای هستند 
از  بعد  دارند و  انسان وجود  که در شیر سینه 
الکتوز و چربی، سومین ماده جامد فراوان در 
شیر انسان است. در حقیقت آنها توسط نوزاد 
قابل هضم نیستند، اما به عنوان پروبیوتیکی 
میکروبیوم  رشد  هدایت  به  کمک  برای 
کلیدی  موثر  عامل  که  نوزاد  روده  های 
کنند. می  عمل  است،  آلرژیک  بیماری  در 

یادداشت

یادداشت

یک کشته در برخورد کامیونت با پراید

برخورد کامیونت با پراید در محور شوسف- سربیشه، جان راننده پراید را 
گرفت. رئیس پلیس راه استان گفت: در این حادثه که در کیلومتر 5 محور 
شوسف - سربیشه رخ داد یک دستگاه کامیونت با یک دستگاه پراید  رخ 
به رخ برخورد کردند که راننده پراید در دم جان باخت و سرنشین پراید که 
خانم بود به دلیل جراحت شدید با بالگرد به بیرجند منتقل شد. سرهنگ 
رضایی علت این حادثه را انحراف به چپ خودروی پراید ناشی از خستگی 

و خواب آلودگی راننده اعالم کرد.

تصادف در جاده قاین - حاجی آباد 
یک کشته برجای گذاشت

جانشین فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی گفت: بر اثر برخورد یک 
دستگاه کامیونت ایسوزو با پراید در جاده قاین - حاجی آباد یک نفر 
کشته و 2 نفر مصدوم شدند. سرهنگ حسین نیکمرد افزود: این حادثه در 
کیلومتر یک جاده قاین - حاجی آباد رخ داد که بر اثر آن راننده پراید در 
دم جان باخت. وی ادامه داد: کودک 7 ساله سرنشین پراید و همچنین 
راننده کامیونت مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند. علت این حادثه نیز، 

انحراف به چپ کامیونت اعالم شد.

شکست سنگین تیم فوتسال نونهاالن بیمه معلم طبس

تیم فوتسال نونهاالن بیمه معلم طبس در اولین گام در مسابقات لیگ  
مناطق کشور مقهور قدرت نمایی تیم نونهاالن شقایق شهر بابک نماینده 
استان کرمان گردید. در این دیدار علیرغم تالش بازیکنان نونهال طبسی 
و برتری تکنیکی، قدرت بدنی عالی بازیکنان حریف مانع از نتیجه گیری 
آنان شد. در این دیدار که نیمه اول با نتیجه 4 به 1 به پایان رسید بازیکنان 
 طبس نتوانستند در نیمه دوم نتیجه را جبران کنند و در پایان به شکست 
5 به 1 تن دادند. تنها گل طبس در این دیدار توسط علی لطفی به ثمر رسید.

مدال برنز بانوان استان در مسابقات تایم تریل 
بانوان کشور

رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان گفت: در مسابقات قهرمانی 
موتورکراس تهران بانوان ورزشکار خراسان جنوبی خوش درخشیدند. وی 
افزود: در این مسابقات قریب  به 30 بانوی موتورسوار در کالس های ۶5 
و ۸5 و 250 سی سی هنرنمایی کردند. رضا رجبی ستوده تصریح کرد: در 
کالس 250 سی سی مسابقات تایم تریل موتورکراس تهران هانیه شکیبی 
و آوا صالحی در کالس ۸5 سی سی با کسب مدال برنز بر سکوی سوم 
قهرمانی  مسابقات  دوره  نخستین  برگزاری  از  وی  ایستادند.  رقابت ها 
موتورکراس خبر داد و گفت: این دوره از رقابت ها جمعه ۸ تیر هم زمان با 
آیین افتتاح پیست موتورسواری فروزان شهرستان بشرویه در برگزار می شود.

حوادث استان

ورزش استان

 تیم منتخب بیرجند قهرمان استان خراسان سال 13۶0؛ ایستاده از راست:  اکبر عادل، حسین نقیبي مقدم ، حسن جباري، محمدرضا قرباني، اصغر عمیدیان
رضا مرغوب، ابوالفضل جباري، عباس شباني،رضا نیک اختر ، مسعود برهاني،علي دقتي پور )مربي تیم(. نشسته از راست: رامین مرغوب، مباشري، مسعود نیک بین 

ابوالفضل غني، مهدي پناهي، علي سارباني، علي دقیق، علي برات زاده، محمد علي رستگار مقدم، احمد ژیان پور * گردآورنده: اصغری

 داده نما

 فقر آهن شایع ترین دلیل کمبود تغذیه ای در جهان است. فقر آهن 
می تواند موجب آنمی )کم خونی( و تاخیر یادگیری در کودکان شود. 
 در ادامه با برخی از مواد غذایی سرشار از آهن آشنا می شویم. گوشت: 
در اینجا بیشتر تمرکز روی گوشت گاو است. گوشت مرغ، بوقلمون و 
بره نیز منابع خوبی برای آهن هستند. منابع بدون چربی گوشت گاو 
توصیه می شود. لوبیا: افزون بر این که لوبیا منبع خوبی برای پروتئین 
محسوب می شود، این ماده غذایی در انواع مختلف خود منبع خوبی 

برای آهن نیز است. بروکلی: هنگامی که موضوع محتوای آهن مطرح 
می شود، بروکلی از جمله ابرسبزیجات در نظر گرفته می شود. افزون 
بر آهن، بروکلی منبع خوبی برای ویتامین C است که به بدن در 
جذب آهن کمک می کند. سبزیجات: سبزیجات از جمله سبزیجات 
سبز برگ، لوبیا سبز و گوجه فرنگی منابع خوبی برای آهن هستند. آب 
گوجه فرنگی نیز یکی از معدود نوشیدنی های حاوی آهن محسوب 
می شود. دانه کدو تنبل: دانه های کدو تنبل خام منبع خوبی برای 

آهن هستند. اگر قصد دارید آنها را بو دهید از گرمای بیش از اندازه 
پرهیز کنید. برگه های زردآلو، هلو، آلو و کشمش منابع خوبی برای 
آهن هستند. آنها میان وعده هایی مغذی و خوشمزه نیز محسوب می 
شوند. بیشتر مغزهای خوراکی از جمله بادام هندی، فندق، پسته و بادام 
تواند  آنها می  از  این رو، مصرف یک مشت  از  حاوی آهن هستند. 
یک میان وعده مغذی باشد. همچنین، می توانید مغزهای خوراکی 
را با چند میوه خشک شده ترکیب کنید تا آهن بیشتری دریافت کنید.

فرمول پیشگیری از فقر آهن

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

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

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

نمایندگی انحصاری
 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 

خیابان منتظری - روبروی منتظری 5         09157208187- اسماعیلی

فروش انواع کاالی خواب
نقد / شرایط )روتختی، بالش، تشک زمینی و...(

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

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

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

کالس های طرح اوقات فراغت )ویژه دختران(
عناوین کالس ها: تجوید، خداشناسی، آشپزی، خالقیت، خیاطی، عروسک سازی با نمد، 

فتوشاپ، قالب بافی ، زنگ شادی، اردو
زمان ثبت نام: 2 الی 14 تیر

مدت دوره: 40 روز    شروع کالس ها: 16 تیر
مکان ثبت نام:

طالقانی 1 - مکتب نرجس )علیها السالم(

 مکتب نرجس )س( برگزار می کند: 

تلفن های تماس: 32223831 - 32225879

شادی ، نشاط ، جوانی را با ما تجربه کنید

ثبت نام همه روزه از ساعت 9 الی 12



7
چهارشنبه * 6 تیر 1397* شماره 4100 

7

برگزاری مراسم   سی و هفتمین سالگرد 
فاجعه تروریستی هفتم  تیردر   استان

کاوش-شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان به 
مناسبت فرار سیدن هفتۀ بازخوانی و افشای حقوق 
بشرآمریکایی مراسم بزرگداشتی در ایام این هفته با 
حضور پرشور مردم و خانواده های معظم شهدا ، جانبازان 
، آزادگان و ایثارگران انقالب اسالمی در استان برگزار 
خواهد می کند. مراسم محوری گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای هفتم تیر، پنجشنبه  ساعت 10 و 30  دقیقه صبح 
در  محل مسجد امام حسین)ع( بیرجند برگزار می گردد. 
از ششم لغایت دوازدهم تیر  به عنوان “هفتۀ بازخوانی و 
افشای حقوق بشر آمریکایی”  نامگذاری گردیده است.

آغازساماندهی خودروهای سیار 
عرضه کننده میوه و تره بار در بیرجند

تسنیم-رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند از آغاز طرح 
ساماندهی خودروهای سیار عرضه کننده میوه و تره بار 
در این شهر با حکم دستگاه قضایی خبر داد. خسروی 
در بازدید از بازارهای میوه و تره بار بیرجند افزود: در این 
راستا خودروهای عرضه کننده میوه و تره بار در معابر، 
میادین و حاشیه خیابان های شهر زیرپوشش طرح قرار 
گرفته و مرحله به مرحله و با جدیت ساماندهی می شود.

وی افزود: برای عرضه کنندگان سیار شهر در گام 
نخست چهار محل شامل میدان میوه تره بار سابق، 
محوطه چهارشنبه بازار، بازار پاسداران و بازار غفاری 
تعیین شده که افراد و مالکان این وسایل به این بازارها 
هدایت می شوند. خسروی اظهار کرد: در راستای کنترل 
وضع شهر و برقراری نظم و انضباط شهری، کمیته 
ویژه پیگیری رفع موانع شهری توسط اداره اجراییات 
شهرداری با همکاری سازمان ساماندهی مشاغل و 
فرآورده های کشاورزی تشکیل شده است.وی گفت: 
استقرار خودروهای سیار و وسائط نقلیه که مبادرت به 
فروش میوه و تره بار در مسیرهای ورودی شهر می کنند 
سیما و منظر شهری را دچار تغییر و دگرگونی کرده و 

تاثیر نامطلوبی بر چهره شهر می گذارد.

اتمام عملیات روکش آسفالت گرم 
در محور قهستان - زیرکوه

اداره راهداری و حمل و نقل  دادرس مقدم-رئیس 
جاده ای شهرستان درمیان، عنوان کرد: در راستای 
محورهای  نگهداری  و  ایمنی  ارتقای  افزایش 
رفاه  منظور  به  و  درمیان  شهرستان  مواصالتی 
حال کاربران جاده ای ، روکش آسفالت گرم محور 
پایان  به  کیلومتر  به طول 10  زیرکوه   - قهستان 
به صورت  پروژه  این  کرد:  تصریح  رسید. ساالری 
پیمانی و در مدت زمان کمتر از یک ماه از ابتدای 
اردیبهشت سال جاری )97( آغاز و برای اجرای آن 
5000 میلیارد از محل اعتبارات ملی هزینه شده است. 
و در دستور کار  آتی  پروژه های  وی در خصوص 
اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای درمیان، عنوان 
کرد : پروژه ایمن سازی محورهای مواصالتی حوزه 
استحفاظی شهرستان از جمله اقدامات اداره راهداری 
و حمل ونقل جاده ای درمیان خواهد بود که ان  شاء 
ا... با تخصیص اعتبار در سال جاری عملیاتی و اجرایی 
درمیان  شهرستان  شد:  متذکر  گردید.وی  خواهد 
روستایی  و  شهری  بین  جاده  کیلومتر  دارای 612 
است که عملیات روکش آسفالت محورها،همه ساله 
به تناسب اعتبارات و با تامین قیر رایگان در برنامه 
این اداره قرار می گیرد که با توجه به خرابی رویه های 
آسفالتی محورها و نیز اولویت بندی آنها نسبت به 
انجام روکش راه  های حوزه استحفاظی اقدام می گردد.

شادی مردم بیرجند پس از آخرین بازی 
ایران در جام جهانی

کاوش- مردم بیرجند دوشنبه شب پس از آخرین 
بازی غیرتمندانه تیم ملی ایران در جام جهانی 201۸ 
روسیه مقابل رقیب قدرتمند خود تیم ملی پرتغال، با 
حضور پرشور در خیابان ها و میادین شهر با در دست 
داشتن پرچم سه رنگ ایران به شادی پرداخته و از 

جوانان تیم ملی ایران قدردانی کردند.

افزایش 26 درصدی کمک های 
مردم  به نیازمندان

به  جنوبی  خراسان  مردم  های  سیما-کمک  صداو 
معاون  یافت.  افزایش  درصد  امسال 26  نیازمندان، 
توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان گفت: در 3 ماه نخست امسال مردم استان 
۸2 میلیارد و 3۸6 میلیون ریال به نیازمندان کمک 
کردند که این رقم در مدت مشابه پارسال 65 میلیارد 
و 3۸4 میلیون ریال بود. رفیعی افزود: از این رقم 37 
میلیارد و 769 میلیون ریال نقدی و 27 میلیارد و 614 
میلیون ریال غیرنقدی و خدمات است.وی گفت: امسال 
مردم استان ماهانه 27 میلیارد و 462 میلیون ریال به 
صورت نقدی و غیرنقدی د ر قالب طرح های مختلف 
به نیازمندان کمک کردند.معاون توسعه مشارکت های 
مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان افزود: این 
کمک ها بر اساس موازین شرعی در سرفصل های 
خدمات درمانی، فرهنگی، ازدواج، مسکن و کمک های 
موردی به نیازمندان هزینه می شود. پرداخت الکتروینک 
به  # ۸۸77* و مراجعه حضوری  از طریق سامانه 
پرداخت  های  روش  از  نیکوکاری  مراکز  و  ادارات 
است. نیازمندان  به  غیرنقدی  و  نقدی  کمک های 

پرداخت 10 میلیارد تومان   
تسهیالت مشاغل خانگی در استان 

گروه خبر- رئیس جهاد دانشگاهی گفت: در طرح 
ملی توسعه مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی 43رسته 
شغلی مزیت دار در 11 شهرستان استان استخراج شد. 
جالل الدین صادقی، روز گذشته در نشست خبری 

با اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح ملی الگوی نوین 
توسعه مشاغل خانگی در قالب قراردادی در مهر  سال 
96 بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد 
دانشگاهی برای کمک به حل مشکل توسعه مشاغل 
خانگی در کشور به امضا رسید. مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گفت: تا کنون 
به 765 طرح، مبلغ 9 میلیارد و 973 میلیون تومان 
تسهیالت مشاغل خانگی در استان پرداخت شده 
است. رکنی با بیان اینکه تا کنون طی طرح الگوی 
استان  در  تسهیالتی  خانگی  مشاغل  توسعه  ملی 
پرداخت نشده است، افزود: عدم توجه کافی به بازار 
و کمرنگ بودن فعالیت های پشتیبانی از جمله چالش 
های مهم مشاغل خانگی است. وی با اشاره به اینکه 
خانگی  مشاغل  توسعه  ملی  اجرای طرح  از  هدف 
از  فراوان مشاغل خانگی  از ظرفیت های  استفاده 
جمله پایین بودن هزینه، انعطاف پذیری و جلوگیری 
از هدررفت منابع است، گفت: افزایش سهم مشاغل 
خانگی در اقتصاد مناطق، حضور کسب و کارهای 
خانگی در عرصه ملی، اتصال به بازارهای هدف و 
توانمندی متقاضیان از مهم ترین دستاوردهای این 
طرح است. رکنی با بیان اینکه از ابتدای طرح قانون 
استان  25 هزار و 741 مجوز  مشاغل خانگی در 
مشاغل خانگی در دستگاه های مختلف  استان صادر 
شده است، عنوان کرد: از مجموع مجوزهای صادر 
شده تعداد 426 پشتیبان حقیقی و 26 پشتیبان حقوقی 
بوده اند. رکنی با اشاره به اینکه در مجموع 26 هزار و 
191 نفر در استان تحت پوشش مشاغل خانگی قرار 
گرفته اند، بیان کرد: طی سه ماهه نخست سال جاری 
نیز 266 نفر مستقل، 34 پشتیبان و 291 نفر تحت 
پوشش طرح مشاغل خانگی در استان قرار گرفته اند.

بیش از 1600 روستا خالی از سکنه

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با بیان اینکه 
بیش از 400 روستای استان با تانکر آبرسانی می شود، 
گفت: در پنج سال گذشته بیش از 1600 روستای استان 
خالی از سکنه شده است.به گزارش ایسنا، امامی در 
جلسه اندیشه ورزی مدیران رسانه های استان با موضوع 

“بحران آب”، گفت: کمبود آب ذاتی است و علیرغم 
محدودیت ها تالش می کنیم دغدغه ای نداشته باشیم. 
وی با اشاره به اینکه میانگین بارندگی در استان کاهش 
پیدا کرده است، افزود: جایگزینی پساب با چاه های 
کشاورزی در دشت های ممنوعه، نصب کنتورهای 
هوشمند آب و برق و تقویت و استقرار گروه های گشت 
بازرسی آب منطقه ای برای جلوگیری از برداشت های 
غیرمجاز، از مهم ترین عوامل بهبود کسری مخازن 
میزان  درصد  اظهارکرد: 90  وی  است.  استان  آب 
بارندگي به علت تبخیر باال بالفاصله از بین مي رود. 
امامی با بیان اینکه بیش از 90 درصد جمعیت استان 
آبخوان های  بیشتر  افزود:  است،  درگیر خشکسالی 
استان روند کاهشی دارند و شیب افت آب کم شده 
است. وی ادامه داد: کاهش افت آب های زیرمینی و 
شوری آب  تاثیر زیادی در خشک شدن منابع گیاهی 
آب،  برداشت  از  زیرزمینی   آب  افت سطح  و  دارد 
بیش از توان منابع آب زیرزمینی ناشی می شود. وی 
گفت: یکی از موثرترین راهکارها برای جبران افت 
سطح آب زیرزمینی تعدیل پروانه های بهره برداری 
چاه های کشاورزی بر مبنای آب قابل برنامه ریزی 
است.امامی  تصریح کرد: دشت های سرایان، سده، 
بشرویه، اسدآباد، فردوس، قاینات، خضری، دستگردان 
هستند. استان  بحرانی  دشت های  جزو  طبس  و 

*مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
استان گفت: طرح آسمانی ها ویژه اوقات فراغت در 430 

کانون فرهنگی هنری  آغاز شد.
*مدیرموسسه قرآن پژوهی اولی االبصار بیرجند گفت: 
برگزاری دوره مشکات الهدی برای توانمندسازی مربیان 

قرآنی استان آغاز شد.
*معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان گفت: روزانه 2 هزار و 300 مسافر با 
ناوگان حمل و نقل عمومی بین شهری از مبدأ بیرجند 

به نقاط دیگر کشور جا به جا می شوند.
*مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: 20 هکتار از 
عرصه های منابع طبیعی خراسان جنوبی در سه ماهه 

ابتدای سال رفع تصرف شد.
*رئیس دانشگاه فرهنگیان استان از تحصیل 972 

دانشجو در مقطع کارشناسی این دانشگاه خبر داد.
*مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  
استان از برگزاری کارگاه ها و کالس های متنوع در 
فراغت  اوقات  برای  استان  فکری  پرورش  کانون 

کودکان و نوجوانان خبر داد.
برای  جهیزیه  ضروری  اقالم  سری   13 *خیران 
نوعروسان زیر پوشش بهزیستی سرایان خریداری کردند.

*به گفته مدیر صندوق بیمه جهاد کشاورزی، رتبه 
نخست بیمه دام کشور به خراسان جنوبی اختصاص دارد.

اخبار کوتاه

مطب های پزشکان زیر ذره بین دادستانی

فارس-دادستان عمومی و انقالب اسالمی بیرجند گفت: دادستانی به زودی بازدید از مطب های پزشکان و مراکز درمانی دولتی و خصوصی که حقوق مردم را به نحو مناسب رعایت نمی کنند را آغاز و با 
این مراکز برخورد قانونی خواهد داشت. مقدس به اقدامات انجام شده در حوزه دامپزشکی و امنیت غذایی اشاره و توضیح داد: در این حوزه نیز جلسات متعددی با حضور مسئوالن مربوطه برگزار و دادستانی 

ضمن بازدید سرزده از کشتارگاه های شهر بیرجند تذکرات الزم را به مسئوالن کشتارگاه داده  و در راستای تعقیب قانونی افرادی که با اقدامات خود بهداشت عمومی را تهدید می کنند، اقدام شده است.

حسینی- معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور 
زراعت از رایزنی با شرکت های سرمایه گذاری 
برای صنعتی کردن گیاهان دارویی خبر داد و 
عنوان کرد: استان هایی مانند خراسان جنوبی، 
که  رضوی  خراسان  و  اصفهان  کرمان،  یزد، 

گرفتار کم آبی شدیدتری هستند، در این طرح 
ها از اولویت برخوردارند.

جهاد  وزیر  معاون  خبری  نشست  دیروز  ظهر 
کشاورزی در امور زراعت در حاشیه مراسم تقدیر 
از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی برگزار شد. 

کشاورز درباره اقدامات انجام شده برای تغییر 
الگوی کشت و استفاده از محصوالت کم آب 
بر، بیان کرد: طی 3 سال گذشته مطالعات پایه 
ای بر مبنای خاک و اقلیم مناطق مختلف انجام 
و مشخص شده که محصوالت در هر قسمت از 

کشور با محدودیت کم، زیاد یا بدون محدودیت 
هستند. وی با اشاره به این که سنتز ملی طرح 
)مطالعات پژوهشی( تا 4 هفته دیگر تمام شده 
است، ادامه داد: سنتز استانی آن به تدریج به 
کمک استان ها انجام خواهد شد. به گفته وی 
نوع و میزان کشت محصوالت کشاورزی در افق 
1400 تا 1405 نیز در کشور مشخصص شده 
است. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت 
با تاکید بر این که وزارتخانه با توجه به مسئله 
آب و اشتغال در طرح های گیاهان دارویی ابتدا 
مجری تعیین می کند، خاطرنشان کرد: اکنون 
های  اولویت  از  یکی  و  شده  تعیین  مجری 
های  طرح  کشاورزی  بانک  دهی  تسهیالت 
گیاهان دارویی با منابعی ارزان تر است. کشاورز 
تجاری  برای  بخش  این  کردن  صنعتی  بر 
با  راستا  افزود: در همین  و  تاکید کرد  سازی 
صنعتی  برای  گذاری  سرمایه  های  شرکت 
کردن و استفاده های دارویی رایزنی انجام شده 
است. وی یادآور شد: استان هایی مانند خراسان 
جنوبی، یزد، کرمان، اصفهان و خراسان رضوی 
که گرفتار کم آبی شدیدتری هستند، در این 

طرح ها از اولویت برخوردارند.

هر چه بیشتر اعتبارجذب شود، می توانیم 
سهم  بیشتری به این استان بدهیم

زراعت  امور  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
ارزان قیمت  اعتبارات  از تخصیص  همچنین 
به کسانی که دارای بانک نشاء گیاهی هستند 
خبر داد و گفت: به نشاءکارها یارانه داده می 
شود، همچنین کشت های نشائی اولویت پروژه 
های آب و خاک است. وی خاطرنشان کرد: در 
همین راستا چند دستگاه کشت نشاء با یارانه به 
استان داده شده است.کشاورز درباره اعتبارات 
مکانیزاسیون نیز عنوان کرد: در برنامه سال 92  
اعتباراتی از جمله 750 میلیارد تومان، 5 هزار 
میلیارد تومان و 5 هزار و 200 میلیارد تومان 
برای توسعه مکانیزاسیون داده شد. وی با بیان 
این که 25 میلیارد تومان نیز به خراسان جنوبی 
این  در  محدودیتی  کرد:  اضافه  شده،  ابالغ 
اعتبارات وجود ندارد و هر چه بیشتر جذب شود 
می توانیم سهم بیشتری به این استان بدهیم. 
وی همچنین برای افزایش انگیزه کشاورزان 
از اعطای ماشین های نو برای توسعه انتقال 
تکنولوژی برداشت محصالتی مانند پنبه و نشاء 

ها از طریق یارانه خبر داد.

نگاه ویژه وزارت جهاد کشاورزی به طرح های گیاهان دارویی استان
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت:

قوه  هفته  مناسبت  به  گذشته  روز  رضایی- 
در  استان  قانونی  پزشکی  کل  مدیر  قضاییه، 
نشستی با اصحاب رسانه بیان کرد: سال گذشته 
های  حوزه  در  پرونده  مورد   ۸41 و  هزار   16
بالینی،تصادفات،نزاع ، حوادث کار و استعالمات 
مختلف به پزشک قانونی ارجاع شده که بیش 

ترین میزان مربوط به تصادفات می باشد.
جعفرزاده ادامه داد:تعداد فوتی ها ناشی از تصادفات 
رانندگی در سال96، 245 نفر بوده است که نسبت 
داشته  افزایش  درصد  قبل 22  مشابه سال  به 
است،همچنین استان رتبه 5 را بعد از سمنان، 
مرکزی، کرمان و خراسان شمالی در میزان فوتی 

های ناشی از تصادفات دارد.

  از 23پرونده ارجاعی 15 مورد منجر 
به محکومیت به قصور پزشکی شد

وی با اشاره به اینکه در سال 96، تعداد 3 هزار و 
444 پرونده نزاع جهت بررسی به پزشکی قانونی 
ارائه شده است، بیان کرد: این میزان نسبت به 
سال گذشته 3 درصد افزایش داشته است و بیش 
ترین تعداد پرونده ها مربوط به بیرجند و قاین 
بوده است. مدیر کل پزشکی قانونی استان ادامه 
داد: در سال گذشته تعداد 437 جسد برای تعیین 
علت فوت به پزشک قانونی ارجاع شد که از این 
میزان 361 نفر به علت مرگ غیر طبیعی و 56 

مورد مرگ طبیعی بوده است.
جعفرزداه با بیان اینکه در سال 96 ، 26 فوتی 
را  آمار  است،این  افتاده  اتفاق  داخل شهرها  در 
نگران کننده دانست و بر لزوم فرهنگ سازی 
در زمینه رانندگی تاکید کرد. وی همچنین در 
مورد  کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی 
،مربوط به کادر درمانی و پزشکان بیان کرد: در 
سال گذشته 23 پرونده در این حوزه به پزشکی 
قانونی ارجاع شده که 15 مورد منجر به محکومیت 
به قصور پزشکی شد.جعفرزاده تصریح کرد:  سقط 
های جنینی که برای جلوگیری از تولد کودک  
ناقص الخلقه و یا حفظ جان مادر انجام می شود ، 
برای مادرانی که مدت بارداری زیر 19 هفته باشد 
انجام می گیرد و چناچه به هر دلیلی از این زمان 

بیش تر شود ،امکان پذیر نخواهد بود.
وی ادامه داد: در سال96 تعداد مادران مراجعه 
کننده در این زمینه 149 نفر بوده است که ۸9 
مورد منجر به سقط شده است و 19 مورد به 
دلیل اینکه مدت بارداری بیش تر از 19 هفته 
بوده است،سقط صورت نگرفت و 15 مورد هم 

به علت عدم پیگیری ثبت شد.

افزایش 50 درصدی
 تصادفات درون شهری

مدیر کل پزشکی قانونی بیان کرد: در بازه زمانی 

25 اسفند 96 تا 15 فروردین تعداد 15 مورد 
فوت ناشی از حوادث رانندگی داشته ایم که 5 
مورد در بیرجند،3 مورد نهبندان،2 مورد زیرکوه 
مورد  یک  بشرویه  و  سربیشه،طبس،قاین  و 
گزارش شده است که 66.7 درصد از درگذشته 
ها را مردان تشکیل می دهند.وی افزود: نسبت 
به سال 96، فوتی ناشی از تصادفات در داخل 
شهر 50 درصد افزایش داشته است و فوتی برون 

شهری تفاوتی نداشته است.

تشکیل 9 کمیسیون قصور پزشکی
 در دو ماهه امسال

جعفززاده همچنین از تشکیل 9 کمیسیون قصور 
پزشکی در دو ماهه امسال خبر داد که7 مورد 
منجر به صدور حکم قصور شده است.مدیر کل 
مشکالت  از  یکی  کرد:  بیان  قانونی  پزشکی 
مراجعات غیر ضروری در مرگ های طبیعی 
نامه ای  تفام  این منظور طی  برای  است که 
که بین دانشگاه علوم پزشکی،پزشکی قانونی 

و دادگستری امضا شده است، طی طرحی با 
وقوع  توانندهنگام  افراد می  پزشک”  “داد  نام 
فوت طبیعی با شماره 1530 با پزشک ارتباط 
بگیرند و برای گرفتن جواز فوت به راحتی و 
بدون مراجعه به پزشکان مختلف و انتظار در 
پزشکی قانونی اقدام نمایند.جعفرزاده همچنین با 
اشاره به برگزاری یادواره 2 هزار شهید در استان 
خاکی  “شهدای  نام  با  ای  یادواره  برگزاری  از 
وافالکی “در مرداد   توسط پزشکی قانونی خبر داد. 

استان رتبه 5 کشور در تصادفات فوتی

شورای  دبیر  زندی،  علی  گذشته  روز  کاری- 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان  در بازدید از 
مرکز ترک اعتیاد بهشت پنهان اظهار کرد: خانواده 
مهمترین و پررنگ ترین  رکن در سالمت روحی 
و جسمی فرزندان است. وی ضمن تاکید نقش  
موثر خانواده و دوستان در گرایش به مواد مخدر 
افزود: پیشنهاد مصرف مواد ارتباط مستقیمی با  
ارضای حس کنجکاوی، کمبود اوقات فراغت و 

بی توجهی خانواده به فرزندان دارد.

63 درصد جمعیت معتادان را
 شاغالن تشکیل می دهند

که  عموم  تصور  برخالف  اینکه  بیان  با  وی 
تاکید  دانند،  اعتیاد می  را علت مهم  بیکاری 
کرد: آمارها حاکی از آن است که 63 درصد 
جمعیت معتادان را شاغالن تشکیل می دهند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با 
اشاره به اینکه در استان  ۸6 مرکز درمان ترک 
اعتیاد فعال است، خاطر نشان کرد: اکنون 13 
هزار و 700 نفر در این مراکز از خدمات درمانی 
استفاده می کنند. زندی تاکید کرد: از توفیقات 
بزرگ استان این است که بیش از ۸0 درصد 
از مراکز ترک اعتیاد توسط مردم و سازمان های 

مردم نهاد مدیریت می شود.

در بهترین حالت تنها 20 درصد 
معتادان پایدار می مانند

به گفته وی در بهترین وضع تنها  20 درصد 
معتادان  پایدار و پاک باقی می مانند  و۸0 درصد 

معتادان پس از ترک دچار لغزش مجدد می شوند.
وی  نهادینه شدن مقبولیت اجتماعی بهبودیافتگان 
نزد مردم و مسئوالن را الزم دانست و خاطر نشان 
کرد: این یک آسیب جدی است که تا محقق نشود 
نخواهیم توانست موفق شویم. وی تاکید کرد:  باید 
نگاه جامعه به آنان تغییر کند واال اجتماعی شدن 
مبارزه با مواد مخدر دچار چالش جدی می شود.

وی ادامه داد: هیچ نهاد دولتی و دستگاه اجرایی 
به تنهایی نمی تواند در حوزه مواد مخدر فعالیت 

کند.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با 
ابراز خرسندی از اینکه آهنگ ورود خیران به حوزه 
مبارزه با مواد مخدر نواخته شده، گفت: باید کمک 
شود تا ورود خیران به این عرصه  و مبارزه با پدیده 

شوم اعتیاد را پررنگ تر کنیم.

راه اندازی مرکز حرفه آموزی و
 اشتغال زنان بهبود یافته  

زندی، اشتغال  را یکی از مشکالت و حلقه های 
مفقوده بعد از درمان معتادان  دانست و افزود:  
مرکز حرفه آموزی و اشتغال در مرکز درمان زنان 
استان به صورت پایلوت راه اندازی می شود تا زنان 
بهبودیافته و معتادی که در سابق شغلی داشته اند 
و  یا مستعد برای حرفه  آموزی هستند به این مرکز 
بیایند و مشغول شوند.زندی یادآور شد: در جلسه 

تا  با موادمخدر مقرر شده است  شورای مبارزه 
برای الگوگیری در خراسان جنوبی از دکتر علیرضا 
نبی )کارآفرین برتر مشهدی که برای معتادان 
بهبودیافته اشتغال ایجاد کرده( دعوت شود و در 

استان ما هم این برنامه پیگیری شود. 

وام اشتغال برای معتادان که بیشتر
 از 6 ماه پاک بمانند

اعظم احمدی شادمهری، معاون امور توسعه 
پیشگیری بهزیستی استان هم در این بازدید  
عنوان کرد: بهزیستی استان دارای 15 مرکز 
درمان سرپایی، هفت کمپ ترک اعتیاد، یک 
مرکز  چهار   ،)TC( بلندمدت  اقامتی  مرکز 
کاهش آسیب و یک مرکز سرپناه شبانه روزی 
می باشد. وی با بیان اینکه سال گذشته 5 هزار 

و 672 نفر از خدمات این مراکز استفاده کرده 
اند، ادامه داد: به این افراد ۸73 میلیون تومان در 
سال 96 کمک هزینه درمان پرداخت شد. وی 
خاطر نشان کرد: برای استفاده از این فرصت 
های شغلی گذراندن دوره درمان 6 ماهه است و 

ادامه داد: حمایت های دیگری نیز پس از خروج 
معتادان از مراکز وجود دارد و افرادی که بعد از 
6 ماه ترک پاک بمانند، می توانند از وام های 
اشتغالزایی استفاده کنند.الزم به ذکر است که 
جمعیت خراسان جنوبی بر اساس سرشماری 
آبان ماه 1395، 769هزار نفر اعالم شده و طبق 
آمار، این استان حدود 19 هزار معتاد دارد که 16 
هزار مرد و بقیه زن هستند. مراکز درمان اعتیاد 
در نقاط گوناگون استان تمرکز دارند اما کمپ 
قاین،  های  شهرستان  در  فقط  اعتیاد  ترک 
بیرجند، سرایان و فردوس فعال است.احمدی 
درباره مناطق مرزی که بیشتر در معرض آسیب 
اعتیاد هستند،  یادآور شد: راه اندازی کمپ ترک 
اعتیاد در این مناطق بسته به نحوه تقاضا دارد و 

باید بخش خصوصی وارد عمل شود.

تسهیالت قرض الحسنه بین 5 تا 20 
میلیون تومان برای معتادان بهبود یافته
اینکه  سال گذشته به  ۸5  با اشاره به  وی 
است،  شده  پرداخت  تسهیالت  یافته  بهبود 
ادامه داد: این تسهیالت قرض الحسنه از 5 
تا 20 میلیون تومان متغیر است.معاون امور 
توسعه پیشگیری بهزیستی استان به فعالیت 
یک مرکز اقامتی بلند مدت در استان خبر داد 
و افزود: امسال در کنار این مرکز کارگاه های 
معتادان  و  شود  می  ایجاد  نیز  زایی  اشتغال 
بهبود یافته می توانند ضمن اینکه در مرکز 
TC دوره های درمان را کامل تر می کنند در 

کارگاه های اشتغال مشغول کار شوند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان عنوان کرد: 

لزوم نهادینه شدن مقبولیت اجتماعی بهبودیافتگان در جامعه
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مردم، بیشتر از آن که با عمر خود زندگی کنند، با احسان و نیكوکاری خود زندگی می  کنند و بیشتر 
از آن که با اجل خود بمیرند، بر اثر گناهان خود می  میرند.

)دعوات الراوندی: ص 291، ح 33(
 

برتر بخش  تولید کننده  از 47  تقدیر  الهام حسینی- صبح دیروز جلسه  سیده 
کشاورزی استان با حضور کشاورز معاون وزیر در حوزه امور زراعت، حسینی سرپرست 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، ولی پور مطلق رئیس جهاد کشاورزی استان 

و جمعی از مسئوالن، کشاورزان و دامداران استان برگزار شد. 
عباس کشاورز، معاون وزیر در امور زراعت با بیان این که تا تکمیل ظرفیت های خالی 
کشور خیلی جا داریم و از دید تولید و رونق ظرفیت های خالی بسیار است، ادامه داد: 
۹4 درصد محصول وارداتی کشور ۸ محصول است و قصد داریم واردات آن ها را به 
حداقل برسانیم که در رأس آن گندم است. وی با اشاره به این که طرحی در حوزه 
آسیب شناسی گندم به وزارتخانه ارائه شد، ادامه داد: تولیدات گندم آبی کشور بیش از ۲ 
میلیون و 7۰۰ هکتار و گندم دیم 4 میلیون هکتار است در حالی که متناسب با ظرفیت 
اکولوژی زراعی کشور نیست. در این راستا ، طبق بررسی ها باید گندم دیم ۳ میلیون 
و ۵۰۰ هکتار و گندم آبی ۲ میلیون هکتار کاشته شود. کشاورز تصریح کرد: همچنین 
در راستای این طرح تولید گندم آبی را ۵۰۰ هزار هکتار کاهش دادیم که اگر این امر 
استمرار داشته باشد طرح جواب خواهد داد. وی خاطرنشان کرد: در مقطعی در  ۱۰ سال 
گذشته ۱۹۰ هزار هکتار چغندر کشت می کردیم اما به دلیل بحران آب، مساحت آن 
را کمتر کردیم و این امر هنوز ادامه دارد، همچنین سال گذشته مشکل شکر حل شد. 

هیچ کس به اندازه کشاورزان مشکل آب را به خوبی درک نمی کند
 معاون وزیر در امور زراعت با بیان این که نخستین نسخه ما این است که ابتدا آب 
مدیریت شود و سپس تولید را مدیریت کنیم، یادآور شد: بخش کشاورزی در همه دنیا 
۳ وظیفه را بر عهده دارد که تقویت امنیت غذایی که تا امروز در دنیا برای همه حکومت 
ها مهم است  یکی از این وظایف است. کشاورز دومین وظیفه بخش کشاورزی را حفظ 
منابع آب عنوان و بیان کرد: اگر خاک، رودخانه، جنگل و بیابانی را فرسایش دادیم 
کوتاهی کردیم ، همچنین منابع آبی باید پایدار بمانند و تقویت شوند. وی وظیفه سوم 
را افزایش درآمد کشاورزان اعالم کرد و گفت: اگر استمرار و پایبندی به برنامه را حفظ 
کنیم، گندم بیمه می شود. معاون وزیر در امور زراعت با اشاره به این که امسال بیش 

از ۳۰۰ هزار تن دانه کلزا در کشور تولید خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این راستا 
رقم خودکفایی روغن دو رقمی می شود. وی با تاکید بر این که هیچ کسی به اندازه 
کشاورزان مشکل آب را به خوبی درک نمی کند، اضافه کرد: در بحث آب و نارسایی 

آن کل کشور در زمان های مختلف درگیر است.
 اولین خط قرمز این است که از آب چه تولید می کنیم؟! 

 کشاورز، سومین مشکل بخش کشاورزی را بهره وری دانست و یادآور شد: بهره وری 
کلید توسعه کشاورزی است و همچنین اولین خط قرمز نیز این است که ما از آب چه 
تولید می کنیم. وی افزود: اگر کسی با یک متر مکعب کمتر از 6۰۰ گرم گندم تولید 
می کند خواهش می کنم ادامه ندهد، زیرا که میانگین تولید گندم با این مقدار آب باید 
بین ۲ تا 4 کیلوگرم باشد. معاون وزیر در امور زراعت با اشاره به این که نخستین هنر ما 
شاخص بهره وری آب است، اظهار کرد : طی ۵ سال اخیر 6 درصد ضریب بهره وری 
آب  را در بخش کشاورزی باال بردیم بنابراین اگر روی این نظریه باقی بمانیم و به روش 
های آن عمل کنیم ظرف برنامه ششم باید کاهش منابع آبی را به 7/۱ درصد برسانیم. 

حل بحران آب به دست کشاورزان و مسئوالن بخش کشاورزی است 
بخش  مسئوالن  و  کشاورزان  دست  به  آب  بحران  حل  کرد:  خاطرنشان  کشاورز 
کشاورزی است . وی همچنین توصیه کرد: سیاست ها را جدی بگیرید و از تکنولوژی 
ها برای مدیریت آب و افزایش تولید استفاده کنید . معاون وزیر در امور زراعت با تاکید 
بر این که هر روز باید کار جدیدی اجرا شود، تصریح کرد: برای اعطای تسهیالت هیچ 
محدودیتی نداریم، فقط باید مسائل را زود منتقل کنید. خرید تضمینی و توافقی نیز جزو 

سیاست های وزارت کشاورزی است.
برای حل مشکالت باید هم افزایی بیشتر باشد

محمد حسینی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هم با بیان این که 
در کشورهای پیشرفته چارچوبی تعریف شده است که نهایت آن بالندگی مردم و توسعه 
کشور است، اضافه کرد: مشکل ما، تالش نکردن و وقت کافی نگذاشتن نیست، برای 
حل مشکالت باید هم افزایی و هماهنگی بیشتری باشد. سرپرست معاونت هماهنگی 

امور اقتصادی استانداری با تاکید بر این که نگاه مثبت مسئوالن وزارت کشاورزی به 
خراسان جنوبی می تواند به توسعه استان کمک کند ، خاطرنشان کرد: کشوری که 
در حال توسعه است برای همه جایگاه های خودش الگو تعریف می کند و به الگوها 
 اهمیت می دهد. حسینی افزود: این نگاهی است که شمولیت دین اسالم در آن 
می گنجد و امید است مطالبه ای عمومی با این رویکرد مدیریتی ایجاد شود. وی در 
بخش دیگری از سخنانش به استفاده از روش های نوین برای بهره برداری از تولیدات 
کشاورزی، تاکید کرد و افزود: صنایع تبدیلی بسیار می توانند موثر وقع شوند، همان طور 

که اکنون از عناب می توان محصوالت متعددی تولید کرد. 
بخش  در  استان  اقتصادی  های  فعالیت  افزوده  ارزش  درصد   30

کشاورزی است
 رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با بیان این که بخش کشاورزی 
نقش بسیار مهمی در حوزه فعالیت های اقتصادی کشور دارد، خاطرنشان کرد: نقش 
کشاورزی خراسان جنوبی در میانگین کشوری بسیار پر رنگ بوده و از طرفی ۳۰ درصد 
ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی استان در بخش کشاورزی است. وی محدودیت 
منابع آب را یکی از مهمترین دغدغه ها و نگرانی های مسئوالن استان دانست و بیان 
کرد: بیشتر مصارف حوزه صنعت، کشاورزی و شرب از منابع زیرزمینی است و این 
امر اهمیت حفظ آن را بیشتر می کند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی با تاکید بر این 
که کشاورزان خراسان جنوبی با وجود مشکالتی مانند خشکسالی، فقر خاک، افزایش 
قیمت ارز و باالرفتن قیمت نهاده ها توانستند نمونه شوند، عنوان کرد: عملکرد کشاورز 
نمونه تولید پسته استان ۱۱ تن بوده در حالی که میانگین عملکرد استان 4/۱ تن است. 
به گفته ولی پور عملکرد تولیدکننده نمونه زرشک ۱۵ تن بوده ولی میانگین یکهزار و 
۳4۰کیلوگرم و تولید کننده نمونه پنبه ۱۰ تن تولید داشته در حالی که در استان میانگین 
 میزان تولید ۵ تن و 6۰۰ کیلوگرم بوده است. وی با تاکید بر این که با تمام این ها 
می توان ظرفیت تولید را باال برد، یادآور شد: هدف اصلی نیز باال بردن بهره وری 
اقتصادی ریالی و سرمایه ای است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی همچنین با اشاره 

به تقدیر از ۵7 تولید کننده در این مراسم ، ادامه داد: ۱۰ نفر از این افراد تولید کنندگان 
نمونه ملی در سال گذشته هستند و افتخار می کنیم خراسان جنوبی  در سال ۹6، 

دومین استان دارای تولید کنندگان برتر در سطح ملی شد.
مدیری که به »ما می توانیم« معتقد باشد را باید طال گرفت!

سجادی مسئول نمایندگی حوزه ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی ضمن تشکر از 
تولیدکنندگانی که در بخش های مختلف موفقیت های بزرگی را رقم زدند، اضافه کرد: 
ما می توانیم در هر عرصه ای که پا می گذاریم موفق باشیم و مدیری که به این جمله 
معتقد باشد را باید طال گرفت! وی همچنین با اشاره به این که مردم خراسان جنوبی 
مومن و متدین هستند، ادامه داد: این مردم هر بار زکات خود را پرداخت می کنند.

درخواست افزایش حداقلی 30 تا 40 درصدی قیمت گندم  
ابوالحسنی کشاورز نمونه ، تولید کننده برتر خرما با تولید ۹ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم در 
هر هکتار و زکات دهنده برتر نیز در این جلسه با بیان این که کشاورزان محروم ترین 
قشر جامعه هستند، گفت: این افراد در روستاها زندگی می کنند و در گرمای تابستان و 
سرمای زمستان زحمت می کشند و هر چه از پیش خدا نصیب شان شود راضی هستند، 
پس شما مسئوالن که در راس کشور هستید ، این کشاورزان را حمایت کنید. وی با 
اشاره به این که در شهرستان طبس به دلیل خشکسالی ها شرایط زندگی کشاورزان 
بسیار سخت شده است، اضافه کرد: با وجود افزایش قیمت سم و کود و سایر هزینه 
ها، قیمت گندم چند سالی است که تغییر نکرده است، خواستار افزایش حداقلی ۳۰ تا 
4۰ درصدی قیمت گندم برای کمک به کشاورزان هستیم. ابوالحسنی با بیان این که 
حذف هر چه بیشتر دالالن، به سود کشاورزان است، افزود: دامداران این منطقه نیز 
دچار مشکالتی هستند که یکی از آن ها باال بودن قیمت تهیه شیر در مقایسه با قیمت 
فروش آن است، از طرفی باید علوفه ها را نقدی خریداری کنند و این کار تا پولی 
نباشد، امکان پذیر نیست. وی همچنین از توان ضعیف کشاورزان به دلیل خشکسالی 
ها در پرداخت معوقات بانکی خبر داد و گفت: عالوه بر کاهش سودهای بانکی، مهلت 

بیشتری به کشاورزان برای پرداخت معوقات بدهند.

پیروزی دوباره کشاورزان استان بر خشکسالی
مراسم تجلیل از 47 کشاورز نمونه استان برگزار شد

عکس:  شفیعی

در 3 سال آینده موسسه اعتباری نور جزو 10 بانک کشور خواهد بود
عکس: احسان توال

جواد رضایی- روز دوشنبه 4 تیر، در مراسمی با حضور مدیران موسسه اعتباری نور و تعدادی از 
مشتریان این مجموعه شعبه الکترونیک 724 این موسسه افتتاح شد.

نقش  به  توجه  راستای  تازه در  نگاهی  و  ویژه  رویکردی  با  نور در سال ۱۳۹۱  اعتباری  موسسه 
فعال موسسات خصوصی و نیز غیردولتی در بانکداری کشور و بهره گیری از تفکرات و تجربیات 
است.  شده  سازماندهی  و  تشکیل  مردم  به  رسانی  خدمت  هدف  با  بانکداری  امور   کارشناسان 
 این موسسه به عنوان اولین مجموعه اعتباری اجتماعی با سرمایه گذاری اجتماعی در ایران از ادغام 
۳ موسسه اعتباری پیشگامان کویر یزد، کارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز ایجاد شده است که 
هر یک از این موسسات پیش از ادغام در سایه فعالیت های اعتباری به امور خیریه نیز مشغول 

بوده اند. 
موسسه اعتباری نور با بیش از 360 شعبه در کشور

 مدیر عامل موسسه اعتباری نور با اشاره به اینکه، موسسه اعتباری نور به عنوان یکی از چهار موسسه ای
است که به صورت رسمی و با مجوز بانک مرکزی در کشور فعالیت می کند، بیان کرد: این موسسه 
در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹4 مجوز نهایی خود را از بانک مرکزی جمهوری اسالمی دریافت نموده است 
که در مسیر رشد و بالندگی خود با بیش از ۳60 شعبه در سراسر کشور آمادگی ارائه خدمات به 
مشتریان را دارد و بر آن است تا با ارائه خدمات اعتباری درگستره سرمایه گذاری اجتماعی کارنامه 
درخشانی از وقایع مثبت و اثربخش را ارائه نماید. حشمت ا... نظري بیان کرد: موسسه اعتباری نور، 
طی سه سال آینده به عنوان برترین موسسه اعتباری کشور و نهایتاً SME بانک ایران و جزو ۱0 
بانک برتر کشور خواهد بود. همچنین موسسه اعتباری نور بر اساس چشم  انداز بلندمدت خویش، 
باید هویت خود را به عنوان برترین موسسه اعتباری- اجتماعی کشور تا سال ۱400 نهادینه و 

تثبیت نماید.
قاسمی، سرپرست شعب استان خرسان جنوبی از حضور دکتر نظري، مدیر عامل موسسه اعتباری 
نور تشکر کرد و از همکاری مشتریان وفادار و تالش کارکنان این مجموعه در مواقع بحران و در 

مقابل شایعات  قدردانی کرد. 

   وی ادامه داد: فرصت را غنیمت شمردیم تا به بهانه افتتاح اولین شعبه الکترونیکي شبانه روزي 
اند،  بوده  یار و همراه مجموعه  از کسانی که همواره  با میزبانی  استان،  نور در  اعتباری   موسسه 

به داشته هایمان افتخار و برای پیشبرد هر چه بیش تر اهداف مجموعه رو به جلو حرکت کنیم.
سرپرست شعب موسسه اعتباری نور همچنین از قرعه کشی تابستانی برای افرادی که از خدمات 

شعبه الکترونیکی 724 استفاده کنند، خبر داد.
یکی از دالیل پیشرفت هر بانک،توجه به مشتری مداری است

علی نصیری از مشتری های قدیمی موسسه بیان کرد: از روزهای اولیه تاسیس موسسه در آن 
سرمایه گذاری کرده ام، در سال های گذشته که مشکالت زیادی برای دیگر موسسات مالی اعتباری 

پیش آمد، موسسه اعتباری نور توانست با عملکرد مناسب از بحران سربلند بیرون بیاید.
 وی ادامه داد: افتتاح شعبه الکترونیک هم می تواند برای مردم بسیار مفید باشد چرا که با مشغله 

های امروز مردم کمتر فرصت می کنند به صورت حضوری به بانک بیایند.
محمدی یکی دیگر از مشتریان بیان کرد: برخورد کارکنان مجموعه بسیار خوب است و این موضوع 

در همه شعبه های موسسه وجود دارد که همیشه با روی گشاده با مشتری برخورد می کنند.
وی ادامه داد: یکی از دالیل پیشرفت هر بانک، توجه به مشتری مداری است و وقتی فردی که 
مراجعه می کند، ببیند که کارش در زمان کوتاه انجام می شود، به طور حتم جای دیگر را برای 
سرمایه گذاری انتخاب نخواهد کرد و مشتری دائم آن مجموعه خواهد شد. محمد رضا کاظمی بیان 
کرد: علیرغم محدودیت هایی که در سیستم های بانکی وجود دارد ولی هر موقع مراجعه کرده ام 
تا جایی که امکان داشته است، کارم را انجام داده اند و به نوعی اصل مشتری مداری و تکریم ارباب 

رجوع سرلوحه کارشان است.
 کاظمی همچنین در مورد افتتاح شعبه الکترونیک 724 این موسسه نیز افزود: امروزه خدمات 
 بانکی با دنیای الکترونیک عجین شده است و همه بانک ها و موسسات در این چند ساله سعی 

کرده اند به این سمت حرکت کنندکه نقش موثری در رفاه حال مردم ایفا می کند.
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