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   چرخه تکرار  ایده ها حتی 
درکسب  و کار های نو!    

با توجه به افزایش قشر جوان کشور 
مشکالت    برخی  بروز  همچنین  و 
از معضالت   اقتصادی، بیکاری یکی 
کشور است که چندسالی است مسئوالن 
و مردم نگرانی هایی برای آن دارند و راه 
حل های مختلفی نیز برای آن اندیشیده 
شده است.با این همه اما هنوز راهکار 
کارآمدی که بتواند در بلند مدت نیز تاثیر 
مثبت داشته باشد، یافت نشده است.در 
این بین جوانان زیادی وجود دارند که 
خود برای خویش کار ایجاد کرده و با 
ایده های نو و بکر، زمینه های جدیدی 
) ادامه در صفحه ۲   ( اشتغال...  برای  را 

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4102
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بروکراسی جذ ب   بودجه
    صفحه 7

همایش بین المللی کویر لوت برگزار می شود / 7

عکس : اکبری

۶۱۶ کانون فرهنگی هنری مساجد، 
میزبان برنامه های اوقات فراغت

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه یکی از برنامه های کانون های مساجد پوشش دادن در 
همه نقاط استان به ویژه مناطق عشایری است، گفت: امسال در 616 ... ) ادامه در صفحه7(

تجلیل از مشترکان کم مصرف در امور
 آب و فاضالب بیرجند، قاین و فردوس 

به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب، در مراسم جداگانه ای از تعدادی از مشترکان کم مصرف 
در امور بیرجند، قاین و فردوس تجلیل شد.مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بیرجند بیان کرد: 1 تا 7 
تیر ماه هر سال به عنوان هفته صرفه جویی در مصرف آب نامگذاری شده است و... ) ادامه در صفحه4(
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فرآیند طوالنی، علت عقب ماندن 31 دستگاه در جذب اعتبارات عنوان شد

به مناسبت سومین روز درگذشت همسری مهربان و مادری دلسوز

 مرحومه حاجیه مریم نایبی
 همسر حاج محمد قهرمانی )کاسب بازار(

 جلسه ترحیمی امروز شنبه 97/4/9 از ساعت ۱۶ الی ۱7 در محل هیئت ابوالفضلی 
)مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است

خانواده های قهرمانی و سایر بستگان

نظر به اینکه هیئت اجرایی انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
خراسان جنوبی انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان را برگزار خواهد نمود، 
لذا بدینوسیله از کلیه عالقه مندان حائز شرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی 
در یکی از رشته های اصلی معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی 
و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و 
ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی آن به شرح زیر بوده و عالقه مند به عضویت  در هیئت مدیره سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان هستند، دعوت می شود با در دست داشتن اصل و تصویر 
مصدق پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی - اصل و تصویر مصدق کارت یا گواهی 
معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان - اصل و تصویر مصدق 
 مدارک تحصیلی در رشته اصلی )مبنای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی( -
 اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه - اصل و تصویر مصدق کارت ملی- 
 2 قطعه عکس 4×3 - تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان اعضای 
شورای انتظامی و کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعم از دفتر مرکزی 
 یا دفاتر نمایندگی تحت هر عنوان و سایر کارکنان مطروحه در نظامنامه انتخابات - 
 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری - گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاه 

های مورد تایید هیئت اجرایی و دستگاه نظارت آن
 از تاریخ ۱3۹7/4/۹ الی ۱3۹7/4/۲4 به محل هیئت اجرایی انتخابات واقع در ساختمان شماره ۲ 

اداره کل راه و شهرسازی، خیابان معلم ، خیابان قدس شرقی مراجعه و ثبت نام نمایند.
یا  بدیهی است، مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و به درخواست های ناقص 
درخواست هایی که پس از اتمام مدت مذکور و در خواست هایی که نامزد عضویت در هیئت 
مدیره دارای شرایط الزم یا مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروه هایی است 
 که اعضای آن کمتر از 7 نفر موضوع تبصره ۱ ماده ۶۱ می باشد، ترتیب اثر داده نمی شود و 
ثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی 

ساختمان و حائز شرایط الزم باشند.

آگهی دعوت از نامزدهای عضویت در هیئت مدیره 
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

هیئت اجرایی انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن انتخابات اعضای 
هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی در سال جاری 

برگزار خواهد شد و لذا ترتیبات مربوط در زمان قانونی آغاز شده است. 
از آنجا که در این راستا آگاهی اعضای محترم سازمان از روند برگزاری انتخابات بر اساس 
موازین قانونی آن در جهت ایجاد اطمینان بیشتر و آمادگی الزم برای شرکت گسترده در 
انتخابات مفید خواهد بود، لذا موارد مربوط را به شرح ذیل به اطالع کلیه اعضای محترم 

سازمان استان می رساند:
۱- با اجرای ماده ۶۲ آئین نامه، هیئت اجرایی انتخابات هیئت مدیره سازمان استان به 

شرح ذیل انتخاب شده اند: 
آقای مهندس علی جعفری )رئیس(، آقای مهندس مهدی رونقی )نایب رئیس(، خانم 
مهندس سمیه بیکی )منشی(، آقای مهندس محسن عباسی )عضو(، آقای مهندس 
احمدرضا ناصری )عضو( ۲- به موجب ماده ۶۲ آیین نامه، وزارت راه و شهرسازی دستگاه 
نظارت می باشد و دستگاه نظارت استان در اداره کل راه و شهرسازی تشکیل شده است و 
آقای مهندس مهدی جعفری )رئیس(، آقای مهندس احمد ولی پور مطلق، آقای مهندس 
حسن علیزاده، آقای مهندس محمدرضا نیک شعار و آقای محمد قربانی راد به عنوان 
اعضای دستگاه نظارت استان تعیین شده اند. 3- اعالم شرایط عضویت در هیئت مدیره، 
تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی، تعیین زمان برگزاری انتخابات و سایر مسائل مربوطه 

متعاقبا از طریق اطالعیه های هیئت اجرایی انتخابات، اعالم خواهد شد.
در خاتمه امید است کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با 
شرکت فعال و گسترده و با رعایت کامل اخالق حرفه ای در انتخابات، وظیفه سازمانی و 

رسالت حرفه ای خود را به انجام رسانند.

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان خراسان جنوبی

اداره ارتباطات و اطالع رسانی  اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

اطالعیــه 

رسمی  کارشناسان  قانون  اجرایی  نامه  این   ۲۹ ماده  اجرای  در 
دادگستری  رسمی  کارشناسان  کانون  محترم  اعضای  کلیه  اطالع  به  دادگستری 
خراسان جنوبی می رساند: برای انتخاب ارکان کانون استان، کسانی که داوطلب 
عضویت در هیئت مدیره ، دادستان انتظامی و بازرس می باشند حداکثر تا تاریخ 
 ۹7/4/۱۶ به کانون کارشناسان واقع در خیابان شهید بهشتی، نبش شهید بهشتی ۶ 
ساختمان اردیبهشت، طبقه چهارم،  واحد 4۰۲ مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام 

نمایند.
روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی

آگهی ثبت نام داوطلبان ارکان کانون کارشناسان 
رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی 

*** جــایــزه ***
به دانش آموزان کنکوری سال چهارم دبیرستان شهرستان بیرجند 

که در رشته های ریاضی - فیزیک و علوم تجربی کنکور ۱397 
جزو ۱0 نفر اول کشوری شوند جایزه 10/000/000 تومانی 

 تعلق خواهد گرفت. مبلغ جایزه توسط پزشک خّیر و با پشتیبانی
 روزنامه آوای خراسان جنوبی آماده می باشد.

ای کویر تو بهشت جان من        عشق جاویدان من ایران من

25 درصد تخفیف عوارض ساختمانی از مورخ 97/3/27 لغایت 97/4/12  )تخفیفات شامل جرائم کمیسیون 
حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجندماده صد، هزینه های آماده سازی، پارکینگ و پذیره نمی گردد(

مـژدهمـژده به مناسبت عید سعید فطر

خاندان محترم قهرمانی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحومـه حاجیه مریم نایبـی

 را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات را خواستاریم. 
به همین مناسبت جلسه یادبودی امروز شنبه 97/4/9 از ساعت ۱۶ الی ۱7 

در محل هیئت ابوالفضلی برگزار می شود.
موسسه فرهنگی حضرت ابوالفضل )ع( - داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(

 موسسه خیریه حضرت ابوالفضل )ع( بیرجند

اطالعیـه مهـم
با استناد به مصوبه شورای محترم اسالمی شهر بیرجند 

از تاریخ 97/4/۱ صدور فیش عوارض خودرویی
 در دفاتر پیشخوان دولت برای مودیان 

به صورت رایگان خواهد بود.

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجند

جناب آقای غالمرضا قاسمی
رئیس محتـرم

 اتحادیه صافکاران و رادیاتورسازان بیرجند
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامی تان را حضور شما و 

خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده و خود را درغم شما شریک 
می دانیم، خداوند روح آن مادر گرامی را با اولیاءا... محشور نماید.

شورای اسالمی ، دهیاری و هیئت حسینی ماسن
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بازار تا ۱۰ روز آینده به تعادل می رسد 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: به دلیل سوءاستفاده صورت گرفته، قیمت موبایل افزایش و توان خرید مردم کاهش یافت اما با پیگیری و اقدامات انجام شده در 
۱۰ روز آینده بازار به تعادل خواهد رسید. آذری جهرمی افزود: در راستای پیگیری قضایی پرونده کسانی که ارز را با نرخ دولتی گرفتند و با نرخ آزاد ارائه و سوء استفاده 
کردند، کارگروه مربوطه تشکیل و مکاتبات الزم با سازمان تعزیرات حکومتی و حمایت از مصرف کننده انجام و بازرسی الزم صورت گرفته است.

 چرخه تکرار ایده ها حتی 
در کسب و کارهای نو!  
*  امین جم 

است  چندسالی  که   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

مسئوالن و مردم نگرانی هایی برای آن دارند و 
راه حل های مختلفی نیز برای آن اندیشیده شده 
که  کارآمدی  راهکار  هنوز  اما  همه  این  است.با 
باشد،  داشته  مثبت  تاثیر  نیز  مدت  بلند  در  بتواند 
یافت نشده است.در این بین جوانان زیادی وجود 
دارند که خود برای خویش کار ایجاد کرده و با ایده 
های نو و بکر، زمینه های جدیدی را برای اشتغال 

خود و هم سن و ساالنشان به وجود آورده اند.
اطالعات و  فناوری  زمینه ها، حوزه  این  از  یکی 
فضای مجازی است که در بستر آن اشتغال های 
تازه و نو زیادی بوجود آمده است و روز به روز نیز 
مشاغل اینترنتی تازه ای با خدمات جدید و منحصر 
به فرد شروع به فعالیت می کنند. در استان خراسان 
فعالیت  حوزه  این  در  زیادی  جوانان  نیز   جنوبی 
نیز  خاصی  های  نوآوری  و  ها  ایده  و  کنند  می 
و  براساس ساختار  و  بومی  کامال  بعضا حتی  که 
 شرایط و ظرفیت های منطقه است، مطرح و عملی 
می کنند. در این بین اما انگار مشکلی که در گذشته 
نیز در کسب و کار های معمول در استان و به ویژه 
شهر بیرجند شاهد آن بوده ایم، در اشتغال های نو 
و جدید هم تکرار شده است. این مشکل را می 
توان در تکرار ایده ها و تقلید ازکسب و کارهایی 
 که شاید یک ماه هم از حضور و فعالیتشان در شهر 
نمی گذرد، خالصه کرد.کسب و کارهای اینترنتی 
و اپلیکیشن های خدماتی ای که شاید دو سه ماه از 
حضور اولین نمونه شان در مرکز استان نگذرد حاال 
اما در فاصله ای بسیار کوتاه، در مواردی حتی بیش 
از 5 نمونه از یک ایده بدون هیچ تفاوت در عملکرد 
ایجاد شده که برخی حتی اسمشان هم تکراری و 
کپی از قبلی هاست! موضوعی که بسیار عجیب و 
در عین حال قابل تامل است! رقابت کاری بسیار 
خوب و مثبت در زمینه کسب و کارهای مختلف 
است اما زیاده روی در تکرار و استفاده از یک ایده 
نیاز عادی یک شهر  از  که باعث می شود بیش 
های  ایده  ندارد.  سودی  هیچ  شود،  بیرجند  مثل 
جوانان  که  دارند  وجود  جامعه  در  خاصی  و   بکر 
می توانند  ان را به کار گیرند و بسیار نیز از ان 
بیش  دیگر  ایده که  تکرار یک  اما  کنند  ها سود 
از ظرفیت شهر به ان پرداخته شده است، کاری 
عبث است که متاسفانه در شرایط نبود بازار باعث 
شکست همه فعاالن در این حوزه می شود متاسفانه 
این ضعف فرهنگی که متاثر از چشم و هم چشمی 
نیز تواند بود از منظر اقتصادی کاری کامال غلط 
و خطاست و متاسفانه می تواند باعث سرخوردگی 
هم  عمل  در  و  شود  ها  ایده  این  اولیه   مبتکران 
در  بکشاند.  ناکامی  به  را  موفق  ای  تجربه 
و  شرایط  به  توجه  با  زیادی  هایی  ایده  استان 
جمله  آن  از  که  دارد  وجود  منطقه   ظرفیتهای  
می توان به سایت »کشمون« که یک ایده بومی 
با استفاده از پتانسیل های موجود است، اشاره کرد. 
پس قبل از شروع اینگونه فعالیت ها الزم است 
بیشتر نسبت به قشر هدف این کسب و کارها توجه 
نیاز جامعه و ظرفیت های موجود،  به  توجه  با  و 

دست به کار شد. 

ثبات نسبی طالی سرخ در بازار

گفت:  زعفران  ملی  شورای  عضو  حسینی،  علی 
هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران 4 میلیون 
تومان  هزار   2۰۰ و  میلیون   6 حداکثر  و   9۰۰ و 
است.وی از ثبات نسبی نرخ طالی سرخ در بازار 
تعاون روستایی  داد و گفت: دخالت سازمان  خبر 
بازار با شعار حمایت از کشاورزان به نفع آنها  در 
نخواهد بود چرا که تولیدکنندگان در ابتدای فصل 
زعفران تولیدی خود را فروختند. وی با اشاره به 
از  را  کاری  کاال  بورس  در  زعفران  عرضه  اینکه 
پیش نخواهد برد، تصریح کرد: هم اکنون که بحث 
عرضه زعفران در بورس کاال مطرح است، دیگر 
در  بتوانند  که  نیست  کشاورزان  دست  زعفرانی 
این بازار عرضه کنند و هر آنچه وجود دارد دست 

عده ای دالل است که ادعای کشاورزی می کنند.

ساخت 5۰ هزار خانه 
در شهرهای جدید آغاز می شود

حبیب ا... طاهرخوانی، معاون وزارت راه و شهرسازی 
با بیان این که ساخت 5۰ هزار واحد مسکونی تا 
کشور  جدید  شهرهای  در  امسال  شهریور  پایان 
شروع می شود، گفت: 5۰ هزار واحد مسکونی مورد 
نظر با روش های مشارکتی احداث می شود. امروز 
در شرایط خاصی به لحاظ اقتصادی قرار داریم و 
بازار مسکن نیز با نوساناتی مواجه است؛ در چنین 
شرایطی عرضه مسکن برای اقشاری که به لحاظ 
اقتصادی متوسط اجتماع محسوب می شوند، یک 

سیاست مناسب خواهد بود.

درصدد افزایش تسهیالت بانکی 
بازنشستگان هستیم

وام  پرداخت  به  بازنشستگان  صندوق   مدیرعامل 
3۰۰ هزار بازنشسته اشاره کرد و گفت: درصدد افزایش 
تعداد و رقم تسهیالت برای بازنشستگان هستیم. 
افزایش  به منظور  اینکه  بیان  با  زاده  تقی  جمشید 
حقوق بازنشستگان و تصویب نظام همسان سازی 
با نمایندگان مردم در مجلس مذاکراتی شده است، 
اظهار کرد: در همین ارتباط کانون های بازنشستگی 
نظرات اصالحی خود را اعالم کنند تا بتوانیم قانون 
خدمات کشوری را جمع بندی و به نتایج خوبی برسیم. 

نرخ برق دستگاه های دولتی 
افزایش یافت

وزیران،  هیئت  مصوبه  براساس  گفت:  نیرو  وزیر 
تعرفه برق سازمان های دولتی در سراسر کشور در 
ساعت های اوج بار 2۰ درصد افزایش پیدا کرد. رضا 
اردکانیان گفت: این مصوبه با هدف مدیریت مصرف 
برق در دستگاه های دولتی در دستور کار قرار گرفته 
است تا سازمان ها بعد از ساعت های اداری، از وسایل 

سرمایشی استفاده نکنند.

شرط پرداخت وام اشتغال روستایی 
به دارندگان چک برگشتی

وزیر کار از پرداخت مشروط وام اشتغال به دارندگان 
چک برگشتی خبر داد و گفت: اگر مشخص شود که 
بدهی معوق یا چک برگشتی افراد ناشی از بدحسابی 
نبوده و تحت شرایط خاص است، در لیست پرداخت 

وام روستایی قرار می گیرند.  

سرمقاله

هزینه حج امسال با دالر ۳۹۰۰ تومانی محاسبه شد

قاضی عسکر، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: هزینه نهایی حج 
تمتع سال 9۷ با ارز مبادله ای یعنی با دالر 39۰۰ تومان محاسبه شد. وی در 
ادامه تصریح کرد: زائران حج تمتع سال جاری از همراه داشتن پول رایج کشور 
در عربستان خودداری کنند. قاضی عسکر افزود: در حج امسال زائران 6 روز در 
مدینه می مانند و بقیه سفر را در مکه هستند. قرار بود اقامت بیشتری در مدینه 
داشته باشیم به جای ۸5 هزار زائری که قرار است در این دوره به حج مشرف 
شوند مجبور بودیم تعداد کمتری را به حج ببریم. در حالی که برخی افراد ۱5 
الی ۱6 سال است که در نوبت حج هستند بنابراین مجبور شدیم مدت زمان 
حضور در مدینه را کاهش دهیم. وی ادامه داد: تفاوت قیمت های ایجاد شده 
برای برخی زائران به دلیل تفاوت در حوزه مسکن و ایستگاه های پروازی است 
در غیر این صورت هیچ تبعیضی در حج برای زائران وجود ندارد و مواردی 
مانند حمل و نقل، بهداشت و درمان و غذا برای همه زائران یکسان است.

واکنش به »حذف یارانه« سه دهک 

در حالی که برخی از ابالغیه جهانگیری به دستگاه های اجرایی مبنی بر 
حذف یارانه سه دهک خبر داده بودند، سخنگوی دولت اعالم کرد: با وجود 
مضایق اقتصادی نیز پرداخت یارانه ها در سال 9۷ به همان صورت قبلی 
ادامه خواهد یافت. سخنگوی دولت گفت: “همان طور که در زمان بررسی 
الیحه بودجه 9۷ در مجلس، نیز اعالم کردیم حذف یارانه 3 دهک  قابلیت 
اجرایی ندارد و حتی با وجود مضایق اقتصادی نیز پرداخت یارانه ها در سال 
9۷ به همان صورت قبلی ادامه خواهد یافت؛ برای مردم نگرانی ایجاد نکنید”. 
گفتنی است برخی رسانه ها اعالم کردند که آئین نامه اجرایی تبصره ۱4 
قانون بودجه 9۷ کل کشور در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از 
سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابالغ شد و بر اساس 
بخشی از این آیین نامه ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است 
نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک باالی درآمدی خانوارها اقدام کند.

جزئیات جدید از حواله های پیش فروش شده سکه
سید محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی درخصوص طرح 
پیش فروش سکه که در راستای ایجاد تعادل قیمت سکه 
این  براساس  قرار گرفت، گفت:  بانک  این  کار  در دستور 
طرح ۷.6 میلیون سکه از بهمن ماه سال 96 لغایت اواسط 
اردیبهشت سال جاری پیش فروش شد و به نظر می رسد 
با تزریق این تعداد سکه به بازار کامال شاهد متعادل شدن 
وضعیت قیمتی سکه طال باشیم لیکن از آنجایی که موعد 
تحویل این سکه ها با فواصل زمانی متفاوت است و به 
مرور به بازار وارد خواهد شد، این اثرگذاری تدریجی خواهد 
بود. وی افزود: لذا با توجه به تداوم التهابات فعلی بازار سکه 
طال، بانک مرکزی با هماهنکی بورس اوراق بهادار از روز 
یکشنبه ۱۰ تیرماه در اقدامی جدید امکان عرضه تمامی 

حواله های پیش فروش شده را در بورس فراهم می کند 
که با این کار ضمن پاسخگویی به عطش متقاضیان و 
متعاملین سکه طال، شاهد تحرک بخشی سمت عرضه 
بانک مرکزی درخصوص وعده  بازار خواهیم بود. دبیرکل 
تحویل سکه های پیش فروش شده توسط بانک مرکزی 
گفت: این بانک متعهد به تحویل تمامی سکه های پیش 
فروش شده است و آمادگی کامل برای این امر وجود دارد 
با این حال امکان جدیدی در راستای نقدپذیری و تبادل 
گواهی های پیش خرید سکه برای پیش خریدکنندگان به 
وجود آوردیم تا این افراد بتوانند گواهی سکه های خود را 
قبل از سررسید، در بازار بورس به فروش رسانند. هم چنین 
 کسانی که تمایل به سرمایه گذاری در حوزه سکه دارند 

می توانند با مراجعه به بورس، اوراق سکه را خریداری کنند.
وی با اشاره به اینکه در طرح پیش فروش سکه، نقدینگی 
قابل توجهی جمع آوری شده، خاطرنشان کرد: این موضوع 
نشان می دهد مردم عالقه زیادی برای سرمایه گذاری در 
بانک  در طرح جدید  اساس،  بر همین  و  دارند  این حوزه 
پیش  زمان  در  سکه  خرید  به  موفق  که  کسانی  مرکزی 
بازار سکه  برای سرمایه گذاری در  فروش نشدند فرصتی 
پیش  زمان سررسید گواهی سکه های  تا  واقع  در  دارند. 
فروش شده، بازارسازی دیگری در قالب اوراق سکه در بورس 
انجام می شود. این اوراق پس از موعد سررسید نیز هم در 
قابل خرید و فروش در  بوده و  حکم مالکیت سکه طال 

صرافی ها خواهند بود.

سقف »پیش فروش« خودروسازان مشخص شد
ایران  شده  مقرر  گفت:  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
خودرو تا سقف 2۰۰ هزار و سایپا تا سقف ۱۰۰ هزار پیش 

فروش خودرو داشته باشد.
ناصر سراج  درباره احتمال احتکار خودروها از سوی شرکت های 
خودروسازی اظهار کرد: درحال بررسی این موضوع هستیم و 
کل  بازرسی  سازمان  رئیس  نگرفتیم.  قطعی  نتیجه  هنوز 
از داخلی و  کشور گفت: این سازمان احتکار خودروها اعم 
خارجی را بررسی می کند. سراج در پاسخ به این سؤال که در 

جایی گفته بود با بازرسی او از ایران خودرو، قیمت خودروهای 
داخلی 4۰ تا 5۰ میلیون تومان کاهش یافت، افزود: این امر 
برای همه خودروها اتفاق نیفتاد بلکه قیمت برخی خودروها 
مانند سوزوکی به صورت قابل قبولی کاهش داشت. البته 
پس از اعالم ممنوعیت واردات خودروهای خارجی از سوی 
مقامات صنعت، معدن و تجارت، قیمت خودروهای خارجی 
یک مقدار افزایش یافت اما در مجموع قیمت خودرو خوب 
پایین آمد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اگر 

حرص و ولع کم شود کمبود خودرو نخواهیم داشت، زیرا 
به اندازه کافی خودرو در داخل کشور تولید می شود و حتی 
تولید چند برابر نیاز موجود است. او گفت که پس از بازدید از 
شرکت های خودروسازی، مقرر شد ایران خودرو تا سقف 2۰۰ 
هزار و سایپا تا سقف ۱۰۰ هزار خودرو را پیش فروش کند.

سراج خواستار کوتاه کردن دست دالالن از بازار خودرو شد و 
گفت: اگر دست دالالن را کوتاه کنیم مشکلی در این زمینه 

نخواهیم داشت.

اخذ مالیات ارزش افزوده از تراکنش های بانکی 
و معامالت سکه صحت ندارد

احمدی، مدیرکل دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات سازمان امور مالیاتی در 
خصوص مطرح شدن شایعه دریافت مالیات ارزش افزوده از دستگاه های 
کارتخوان  گفت: این موضوع در گذشته نیز مطرح شده بود که تکذیب شد. 
هر مؤدی که مشمول قانون مالیات ارزش افزوده است بابت خدمتی که ارائه 
 ،POS می کند باید مالیات آن را پرداخت کند. بنابراین تحت عنوان خرید از
مالیاتی پیش بینی نشده است. مشموالن مالیات ارزش افزوده تا ۱5 تیرماه 
امسال فرصت دارند اظهارنامه های عملکرد مالیات ارزش افزوده فصل بهار 
خود را ارائه دهند. وی در خصوص مالیات برارزش افزوده صنف طال گفت: 
فکر نمی کنم نوسانات اخیر روی خرید و فروش ها تأثیر مثبت گذاشته باشد 
بلکه معمواًل در این شرایط رکود نیز ایجاد می کند با این حال وضعیت آنها 
پس از بررسی عملکرد اظهارنامه و خرید و فروش آنها قابل تحلیل است.

تقدری و تشکر

بدینوسیله از حضور کلیه محبان اهل بیت)ع( خصوصا خیران گرانقدر، مسئوالن محترم استان، 

جماعات،  و  جمعه  محترم  امامان  ااظتنمی،  و  نظامی  محترم  فرمانداهن  ران،  فرماندا کل،  مدریان 

، جانبازان زعزی، مدریان عامل بانک اه، خادمیاران آستان قدس  خانواده اهی معظم شهدا

رضوی، رابطین و بافندگان فرش و مسئوالن ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان هک از 

سراسر استان رد جشنواره زبرگ نشان محبت و با خلق حماهس ای بی نظیر عشق و ارادت خود 

را هب ساحت مقدس ائمه معصومین )ع( هب اثبات رساندند، صمیماهن تقدری و تشکر می نمامیی.
ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی

آگهی استفاده از خدمات مسئول فنی در داروخانه جمعیت هالل احمر
جمعیت هالل احمر برای استفاده از خدمات مسئول فنی در شیفت صبح و عصر 
در داروخانه خود واقع در شهرستان بیرجند از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به 

همکاری می نماید.

مدارک مورد نیازشرایط احرازعنوان شغلی

مدرک تحصیلی دکتری داروسازی مسئول فنی
حداکثر ۳5 سال سن

کپی شناسنامه ، کارت ملی 
و کارت پایان خدمت، مدرک 

تحصیلی ، رزومه کاری

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم مدارک و رزومه کاری خود را حداکثر طی 
یک هفته کاری از تاریخ درج آگهی به آدرس دبیرخانه جمعیت هالل احمر استان 

واقع در خیابان معلم ارسال نمایند.
جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند

شماره ثبت: 16  شناسه ملی: 10360001264

از کلیه موسسین و اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( 
بیرجند دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 97/4/23 که راس ساعت 
 17/30 در محل خیابان مدرس برگزار می شود، حضور بهم رسانید. )جلسه قبل به علت به 

حد نصاب نرسیدن اعضا تشکیل نشد و به نوبت دوم موکول شد(
دستور جلسه: اصالح ماده ای از اساسنامه - الحاق ماده ای به اساسنامه - تغییر آدرس موسسه 
هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند
با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 
موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند شماره ثبت: 16 شناسه ملی: 10360001264

از کلیه موسسین و اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند 
دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 97/4/23 که راس ساعت 18/30 در 
محل خیابان مدر س برگزار می شود، حضور بهم رسانید. )جلسه قبل به علت به حد نصاب نرسیدن 

اعضا تشکیل نشد و به نوبت دوم موکول شد(
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان 2- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل 

3- تصویب صورت های مالی سال 1396 4- انتخاب اعضای هیئت مدیره
هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند
با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

توجه                   اصالحیه                    توجه

مالکین محترم خودروهای 
عمومی قبض تسویه حساب 

مالیات خودروهای عمومی صبح 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
حوزه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  جنوبی- 
قانون  موضوع  هیئت  بیرجند/  ملک  ثبت 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 1397/2/26  -  139760308001000685 شماره  رای  برابر 
هیئت اول /  دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
نازگل آریا دالکه  فرزند محمد به شماره شناسنامه 54 صادره 
از بیرجند و شماره ملی 5239327289  نسبت به ششدانگ 
یک باب منزل به مساحت 132/45 مترمربع قسمتی از پالک 
1396- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت حاجیه صغری 
پسندیده و غیره تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می   اعتراضی داشته 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳97/۰۳/24    
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳97/۰4/۰9
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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تخفیف  کند  می  اعالم  شهرداری  سالم.  آوا 
عوارض و مدتش ۱۵ روز ، از این ور ارباب رجوع 
از ۲ هفته   بعد  مراجعه می کند کارشناس محترم 
بازی مردم  با  نمی دهد. چرا  رو  بازدیدش   گزارش 

می کنید. هر چه مراجعات به شهرداری کمتر می شود 
متاسفانه کارشناسان همه مخصوصا  ... جواب مردم رو 
دیرتر می دهند .گویا به کار نکردن خیلی عادت کردن. 

شهردار محترم لطفا رسیدگی کنید
9۱۵...864
و  بهمن  منطقه  به  سری  لطفا  محترم  شهرداری 
سازندگان  از  خیلی  متاسفانه  بزنید  نصر  خیابان 
مسکن رعایت نمی کنند و مصالح ساختمانی آنها 
معابر و کوچه ها را مسدود و کم عرض کرده است.

آیا شهرداری فقط پروانه می دهد؟ نظارت بر سد 
معبر ساخت و ساز با شهرداری نیست!!!!!

99۱...۵8۵
سالم آیا شهرداری بر نرخنامه شهربازی پارک ... 
رو که در  ای  پول محوطه  فقط  یا  داره؟  نظارت 
اختیار بهره بردار گذاشته می گیره! مجوز افزایش 
از برخی  30 درصدی و۵0 درصدی نرخ استفاده 
وسایل رو چه کسی صادر کرده؟ آیا چون همه چی 
گرون شده مالک این وسایل هم باید دل بخواه 

قیمت رو زیاد کنه؟
9۱۵...۲۱۱
باعرض سالم خدمت مدیر کل صداوسیما خراسان 
جنوبی در شهرگناباد رادیو آوا پخش می شود اما ما 
درمرکز استان در اتومبیل از شنیدن این رادیو محروم 
هستیم قبال پخش می شد ولی مدتی است قطع 

شده انشاا... نسبت به پخش اقدام شود. متشکریم
930...۵9۲

از رئیس اتحادیه امالک بیرجند تقاضا دارم به عملکرد 
امالک رسیدگی و نظارت بیشتری داشته باشندکه 

درقبال کمیسیون های نجومی چه تعهداتی دارند!!
903...۲۱۱
ما اهالی مدرس ۲۷و۲9 از ریاست محترم راهنمایی 
و رانندگی عاجزانه خواستار نصب چند سرعتگیر به 
علت سرعت باالی خودروها در این دو کوچه بابت 
شلوغی پارک توحید قبل از این که باعث تلفات 
جانی شود هستیم تلفات مالی جای خودش بماند 

که هر روز شاهد آن هستیم
9۱۵...۱۵0
ریاست محترم پلیس راهور استان لطفا تو این شرایط 
وخیم اقتصادی و فشار بی سابقه ای که روی اقشار 
فروشی  میوه  روند  می  که  در حدی  جامعه هست 
گیالس رو دونه ای و به تعداد اعضای خانواده خریداری 
می کنند، اندکی مراعات حال مردم رو بکنید و فقط به 
فکر کسب درآمد مجموعه خود نباشید. خودرویی که 
فروختم مدل 9۷ بوده تحویل اردیبهشت. اما وقتی برای 
تعویض پالک مراجعه کردم 30 هزار تومن خالفی 
بیرجند!  امام  تاریخ مهرماه 96 در میدان  داشته در 
تاریخی که نه خودروی بنده ساخته شده بوده و پالک 
بنده در انبار تعویض پالک بیرجند بوده. اما اونقدر روند 
اعتراض پیچیده و زمانبر هست و از طرفی هم چون 
خریدار  از زابل برای تعویص پالک مراجعه کرده بود 
مجبور به پرداخت خالفی شدم. آخه چرا با اعصاب 
مردم اینطوری بازی می کنید؟ چرا باید مردم تاوان 
اشتباه عمدی یا غیر عمدی همکاران شما را  بدهند؟ 
من که این پول رو علیرغم میل باطنی و از روی اجبار 
پرداخت کردم اما اصال راضی نیستم از شخصی که 

این هزینه رو به بنده تحمیل کرد.
یک شهروند

سالم آوا جان،خواستم بگم این سرعت گیرهایی که 
در بند امیرشاه و بند دره ایجاد کردند، باعث ضربه 
زدن سختی به سواری ها میشه. لطفا مسئوالن  فکر 

تازه ای درباره سرعت گیرها بکنند.
9۱۵...9۲۷

بسیار  اقدام  اجتماعی  آسیب های  کنترل  برای  فعالیت 
ارزشمندی است و مبارک تر اینکه این فعالیت ها از مسجد 
آغاز شود که درمان گر مشکالت معنوی است. چند ماهی 
است که به همت تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی در شش 
نقطه شهر بیرجند با محوریت مسجد پایگاه های فرهنگی 
و اجتماعی محالت در راستای کنترل و کاهش آسیب های 
پایگاه ها  این  است.فعالیت های  تشکیل شده  اجتماعی 
که مدیریت آن را طالب جوان و پرانرژی بر عهده دارند 
آسیب های  کنترل  و  شناسایی  جهت  در  بلند  گام  یک 
معتقدند  جوان  طالب  این  هرچند   ، است  اجتماعی 
می طلبد. جهادی  یک  همت  اجتماعی  معضالت   کنترل 
مدیر  حسینی  ابوالقاسم  حجت االسالم  مهر،  گزارش  به 
پایگاه فرهنگی و اجتماعی محله موسی بن جعفر )ع( در 
این زمینه گفت: برنامه های مقابله با آسیب های اجتماعی 
را از خانواده و به ویژه بانوان محله شروع کردیم. وی اظهار 
کرد: عقیده ما بر این است که وقتی مادر خانواده درباره 
یک آسیب چون اعتیاد آگاهی پیدا کرده و روشن شود تا حد 
زیادی می تواند از فرزند خود در برابر این آسیب محافظت 
کند.این فعال فرهنگی و اجتماعی با اشاره به اینکه به صورت 
میانگین در هر کالس آشنایی با آسیب های مواد مخدر 40 نفر 
شرکت کردند، بیان کرد: در حوزه سبک زندگی مطلوب نیز 

شرایط بهره مندی افراد از مشاوره را فراهم کردیم.

ناامیدی و افسردگی به علت فقر
 یک آسیب مهم اجتماعی

حسینی ادامه داد: متأسفانه در بررسی های صورت گرفته 
یکی از آسیب های مهم در بین افراد ناامیدی و افسردگی 
به علت فقر است. وی اظهار کرد: متأسفانه در منطقه ای 
که پایگاه فرهنگی و اجتماعی محله ما فعالیت می کند حتی 
یک پارک و فضای تفریحی مناسب وجود ندارد که جوانان، 
نوجوانان و خانواده ها بتوانند از آن استفاده کنند. مدیر پایگاه 
فرهنگی و اجتماعی محله موسی بن جعفر )ع( بیان کرد: 
ما با افرادی مواجه هستیم که به علت فقر امکان خرید 
کفش ورزشی و پرداخت هزینه های مربوط به استفاده از 
فضاهای ورزشی را ندارند که در این زمینه باید برای آنان 

برنامه ریزی الزم صورت گیرد.
کالس های  و  کارگاه ها  کنار  در  ما  داد:  ادامه  حسینی 
ایجاد کردیم، چرا که  مهد  زندگی یک  و سبک  مشاوره 
مادران  که  نداشت  وجود  سبز  فضای  و  تفریحی  فضای 
در ساعات حضور در کالس بتوانند با اطمینان فرزندشان 
باید شرایط  افزود: چرا  کنند.وی  بازی  تا  بگذارند  آنجا  را 
نوجوانان و جوانان محله  برای  باشد که وقتی  به گونه ای 
از دستگاه مربوطه درخواست یک سالن ورزشی می کنیم 
برای 6 پایگاه فرهنگی و اجتماعی شهر که 3۵ مسجد را 
تحت پوشش دارند تنها یک سالن آن هم در بازده زمانی ۱4 

تا ۱۵:30 اختصاص دهند!

 مسجد، محور مهارت آموزی برای اشتغال زایی

این طلبه فعال در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی گفت: از 
آنجایی که اشتغال زایی در راستای مقابله با فقر و بیکاری یکی 

از اولویت ها است، برای بانوان محله کالس های خیاطی، 
نمدبافی و گلدوزی برگزار کردیم و این روند همچنان ادامه 
خواهد داشت.حسینی افزود: برای آقایان نیز کار برگزاری 
دوره مهارت پرورش زالو را آغاز کرده ایم که اگر به نتیجه 

مطلوب برسد شغل پردرآمدی خواهد بود.
وی گفت: در راستای افزایش نشاط اجتماعی نیز فعالیت های 
ورزشی چون شنا، کوه پیمایی برای خانم ها و آقایان را داشته ایم 
و این در حوزه نیز به  صورت پررنگ در آینده  برنامه خواهیم 
بن  موسی  محله  اجتماعی  و  فرهنگی  پایگاه  داشت.مدیر 
جعفر)ع( با اشاره به اینکه پایگاه ما 6 مسجد را تحت پوشش 
دارد، اظهار کرد: در راستای ایجاد نشاط و شادابی در بین افراد 
از ظرفیت اعیاد مذهبی چون نیمه شعبان برای برگزاری جشن 
استفاده کردیم.حسینی بیان کرد: شادی گاه به صورت موقت 
و در قالب یک مسکن غم را از بین می برد که این مسئله با 
حضور در یک جشن و برنامه شاد محقق می شود و زمانی نیز 
با از بین رفتن علت اصلی درد چون رفع فقر و بیکاری محقق 
می شود. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر برای برگزاری 
کالس های اوقات فراغت برنامه ریزی کرده ایم، یادآور شد: 
اگر با فعالیت های ما حتی یک آسیب اجتماعی از بین برود، 
طلبه  عابدینی  علی اکبر  بود.حجت االسالم  خواهیم  موفق 
جوان دیگری است که مدیریت یکی دیگر از پایگاه های 
فرهنگی و اجتماعی محالت شهر بیرجند را بر عهده دارد و 
تالش می کند با پیگیری برنامه های متعدد در راستای کاهش 

آسیب های اجتماعی قدم بردارد.

شناسایی خانواده های در معرض خطر
 اولین گام مقابله با آسیب ها

وی که مدیر پایگاه فرهنگی و اجتماعی مسجد قبا مهرشهر 
است، گفت: بر اساس نظام نامه ای که با آن فعالیت خود را 
آغاز کردیم در ابتدا افراد در معرض آسیب را شناسایی و به 
نهادهای ذیربط چون بهزیستی و کمیته امداد معرفی کردیم 
تا بتوانند گره ای از کار این افراد باز کنند.عابدینی با اشاره به 
اینکه در حال حاضر پیگیر برگزاری کالس های طرح اوقات 
فراغت برای خانواده ها، کودکان و نوجوانان هستیم، اظهار 
کرد: کالس های ورزشی به واسطه تأثیرگذاری بر نشاط و 
شادابی افراد از اولویت ها است.وی بیان کرد: در حال حاضر 
برای شرکت در کالس های آموزش ورزش  ووشو ۵0 نفر 
از برادران و 30 نفر از خواهران ثبت نام کرده اند.این طلبه فعال 
فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: همچنین با همکاری مؤسسه 
قرآنی معراج برای برگزاری کالس های قرآنی نیز برنامه ریزی 
کردیم که قرآن آموز برای شرکت در آن تنها هزینه بسیار 
و  فرهنگی  پایگاه  افزود:  می کند.عابدینی  پرداخت  اندکی 
اجتماعی مهرشهر عالوه بر مسجد قبا مسجد دیگری از جمله 
مسجد بالل، مسجد حضرت فاطمه معصومه)س( مسجد 
حضرت ابوالفضل)ع( و مسجد امام زمان)عج( را تحت پوشش 
برنامه های خود دارد.وی با اشاره به بهره مندی افراد از خدمات 
فقر،  بیکاری،  مخدر،  مواد  به  اعتیاد  شد:  یادآور  مشاوره ای، 
خانواده های بی سرپرست و یا بد سرپرست ازجمله آسیب هایی 

است که با آن مواجه هستیم و رفع آن همت جهادی می طلبد.
محله  اجتماعی  و  فرهنگی  پایگاه  مدیر  طوری  ابوالحسن 
کارگران بیرجند نیز در زمینه فعالیت های پایگاه در حوزه مقابله 
با آسیب های اجتماعی گفت: یکی از مهم ترین آسیب های فعلی 

جامعه ما آگاهی نداشتن از روش صحیح سبک زندگی است.

برگزاری ۱۲ دوره تربیت فرزند

فرزند  تربیت  دوره ای  آموزشی ۱۲  کارگاه  کرد:  اظهار  وی 
کردیم  برگزار  را  فرزند  ازدواج  زمان  تا  بارداری  دوران  از  را 
پایگاه  این دوره شرکت کردند.مدیر  نفر در  که حدود 400 
کرد:   بیان  بیرجند  کارگران  محله  اجتماعی  و  فرهنگی 
پسران  ویژه  زندگی  سبک  دوره های  برگزاری  همچنین 
مجرد، دختران مجرد و زوج های جوان در دست اقدام است 
باشد. مفید  افراد  به  بخشی  آگاهی  جهت  در  امیدواریم   و 

طوری ادامه داد: یکی از مهم ترین فعالیت های کانون فراهم 
کردن شرایط بهره مندی افراد در انجام مشاوره بوده است و 
حتی در برخی از موارد مشاور به صورت خصوصی در منزل 
فرد حاضرشده و مشکالت او را بررسی کرده است.وی افزود: 
همچنین در پارک شعبانیه یک میز مشاوره و پاسخگویی به 
شبهات برای بهره مندی افراد از خدمات مشاوره ای گذاشتیم 
حدود 40 نفر که مشکالت حادی داشتند از این خدمت استفاده 
کردند. فعال فرهنگی و اجتماعی در حوزه مقابله با آسیب های 
اجتماعی گفت: از دیگر فعالیت های پایگاه می توان به برگزاری 

دوره های ورزشی، مذهبی و هنری برای کودکان و نوجوانانی 
که والدین آنان مبتالبه اعتیاد هستند، اشاره کرد.طوری اظهار 
کرد: متأسفانه اعتیاد، فقر و مشکالت خانوادگی از مهم ترین 
آسیب هایی است که با آن مواجه هستیم که برای کنترل و 

کاهش آن باید برنامه ریزی و تالش جدی صورت گیرد.

بهره مندی ۱۰۰ بانو از 
آموزش های صنایع دستی

وی با اشاره به اینکه در جهت اشتغال زایی دوره های آموزشی 
بیان  برگزار کردیم،  بانوان  برای  بافی  صنایع دستی و حوله 
کرد: حدود ۱00 نفر از بانوان محله از  آموزش های مرتبط 
با صنایع دستی بهره مند شدند. مدیر پایگاه فرهنگی و اجتماعی 
محله کارگران بیرجند با اشاره به اینکه این پایگاه پنج مسجد 
را تحت پوشش فعالیت های خود دارد، یادآور شد: اکران فیلم، 
برگزاری نمایشگاه حمایت از تولیدات مشاغل خانگی، برگزاری 
جنگ قرآنی و طب اسالمی از دیگر فعالیت های این پایگاه 
است. فعالیت برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اقدام 
ارزشمندی است که برای خانواده، محله، شهر و جامعه ثمرات 
بسیاری خواهد داشت و بهتر اینکه این فعالیت ها از مسجد 
انسان ها  آغاز شود که درمان گر دردهای روحی و معنوی 
است. برگزاری دوره های ورزشی در راستای نشاط اجتماعی و 
مهارت آموزی در جهت اشتغال زایی دردهای مادی را دوا می کند 
و حضور در مسجد نیز راهکاری برای مشکالت معنوی است.

گام بلند مساجد برای کاهش آسیب های اجتماعی
نیازمند همت جهادی هستیم

بافت روستای تاریخی خور در حال بازسازي

صداوسیما-بافت خور به عنوان یک روستای تاریخی و گردشگری خراسان جنوبي در حال مرمت و بازسازي است . رئیس بنیاد مسکن 
شهرستان خوسف گفت:عملیات بازسازی بافت با ارزش روستای خور در دست اجراست و تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
نوفرستی افزود:برای اجرای عملیات بهسازی و مرمت بافت خور بیش از یک میلیارد و ۵00 هزار تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

نت
نتر

س :ای
عک

خانه قرآن انوارالرحمه )تحت نظارت سازمان تبلیغات اسالمی( 
برگزار می کند :

کالس های : روخوانی و روانخوانی / تجوید/ صوت و لحن 
حفظ/  مشاوره قرآنی / کودکانه قرآنی )اتاقک کودک شاد(

رده سنی کودک ، نوجوان ، جوان و بزرگسال 
آدرس : غفاری ۲5 پالک۱۰ - خانه قرآن انوارالرحمه

ساعت کار: صبح ها 9 الی ۱۲   عصر ها : ۱7 الی ۱9  مهلت ثبت نام : ۱5 تیرماه
شماره تماس:09156669403      مدیریت :مرتضی زمانی

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 ۱5۲6«

شناسه آگهی : 195095

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

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

آدرس : بین معلم 14 و 16   تلفن: 32204185

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه 5 ساله

0563۲3۲3179 - 0915363۴767

کلینیک گیاه پزشکی و فروشگاه سبز گستر
مجهز به آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی 

فروش انواع سموم دفع آفات نباتی * کود، بذر، ادوات کشاورزی
بیرجند ، میدان امام ، جنب کالنتری ۱۲    مدیریت: فرزاد نیا

3۲۲۲۰۰7۲ - ۰9۱5۲۲۰744۲
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 ۱ -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5۰۰۰ تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خرید نقدی 

۱۰ درصد 

تخفیف

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

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، سیمان، 

شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

05632228718 -09155626690 
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داوطلبان کنکور امسال 75 درصد شانس قبولی دارند

ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اینکه ۷۵ درصد داوطلبان دانشگاه ها بدون احتساب دانشگاه آزاد اسالمی می توانند 
وارد موسسات آموزش عالی شوند، اظهار کرد: مشکلی که هم اکنون با آن مواجه هستیم، این است که ظرفیت ها در دانشگاه متوازن نیست به 
گونه ای که به طور مثال حدود ۶۴ درصد پذیرش ها در گروه علوم تجربی قرار می گیرند.

 شنبه * 9 تیر 1397 * شماره 4102

سینما و تلویزیون

»آقای سانسور« آماده نمایش شد

تدوین و صداگذاری فیلم سینمایی »آقای سانسور« 
به کارگردانی علی جبارزاده و تهیه کنندگی غالمرضا 
گمرکی به تازگی به پایان رسیده است و هم اکنون 
این فیلم برای اکران در سینماهای کشور در انتظار 
دریافت پروانه نمایش است. محمدرضا فروتن در 
»آقای سانسور« پس از سال ها در یک اثر کمدی 
به ایفای نقش پرداخته است که در نوع خود جالب 
با  اجتماعی  فیلمی  سانسور«  »آقای  است.  توجه 

رگه هایی کمدی است.

 آغاز خوب فروش »دارکوب« و 
»به وقت خماری« در گیشه سینما

در اکران های جدید، فیلم های سینمایی »دارکوب« 
و »به وقت خماری« با استقبال خوبی همراه شدند. از 
روز چهارشنبه هفته گذشته اکران فیلم های سینمایی 
وقت  به  و  شعیبی  بهروز  کارگردانی  به  دارکوب 
خماری به کارگردانی محمد حسین لطیفی آغاز شده 
است. فیلم سینمایی دارکوب در 2 روز به فروشی 
حدود ۶۰ میلیون تومان و فیلم به وقت خماری به 
فروشی حدود ۳۴ میلیون تومان دست پیدا کردند.

زنده کردن خاطرات شیرین 
با »اکبر عبدی«

تهیه کننده »شبی با عبدی« می گوید: در این برنامه 
تالش شده با بهره گیری از کارکترهای جذابی که این 
بازیگر در سال های اخیر خلق کرده است، خاطرات 
شیرینی برای مردم زنده شود. برنامه »شبی با عبدی« 
با اجرای اکبر عبدی که طنزی شاد و مفرح است 
فرحانی،  جواد  است.  رفته  نسیم  شبکه  آنتن  روی 
تهیه کننده این برنامه گفت: »توقع مخاطب باال رفته 
است و ما نیز سعی کردیم در این برنامه از کاراکترهای 
خلق  سال ها  این  در  عبدی  آقای  که   جذابی 
کردند برای مردم خاطره های شیرینی را زنده کنیم. 

سلمان فارسی آخرین کار 
زندگی ام می شود

محمد فیلی بازیگر سینما و تلویزیون گفت: شرایط 
خوبی در عرصه بازیگری وجود ندارد و این روزها 
اکثر همکاران من در عرصه بازیگری بیکار هستند. 
بخش  دورود،  شهر  در  که  زمانی  داد:  ادامه  وی 
پایانی سریال مختارنامه را بازی می کردم میرباقری 
به من گفت ساخت سلمان فارسی 1۰ سال طول 
چون  می کنم  شکر  را  خدا  گفتم  او  به  می کشد. 
این سریال 1۰ سال طول بکشد آخرین کار  اگر 

زندگی ام در عرصه بازیگری خواهد شد.

اختراع روباتی که در کمتر از
 پنج دقیقه پیتزا می پزد

استارتاپ فرانسوی “اکیم”  قصد دارد با استفاده از 
یک ربات که به ۳ بازو مجهز است، به روش درست 
این  امیدوار است  اکیم  پیتزا سرعت بدهد.  کردن 
ربات پیتزاپز که در کمتر از ۵ دقیقه قادر به درست 
کردن یک پیتزا است، به زودی کار خود را در یک 

رستوران خودکار آغاز کند.

صنایع دستی نماد فرهنگ استان در عرصه های ملی و بین المللی است

تجلیل از مشترکا ن کم مصرف در امورآب و فاضالب بیرجند، قاین و فردوس

در حاشیه اولین نمایشگاه دست سازه های سوق هنری امرداد عنوان شد:

بیش از 80 درصد مشترکان الگوهای بهینه مصرف آب را رعایت می کنند

نسرین کاری - اولین نمایشگاه فروش دست سازه های 
هنری خراسان جنوبی با عنوان »سوق هنری امرداد« عصر 
چهارشنبه گذشته در نگارخانه شهرداری بیرجند افتتاح 

شد.
حسین عباس زاده، معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
جنوبی  خراسان  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی، 
گفت:  خبرنگاران  به  نمایشگاه  این  افتتاح  حاشیه  در 
خوشبختانه بیش از 6 هزار هنرمند صنایع دستی در استان 
فعال هستند. وی با اشاره به اینکه این هنرمندان توانسته 
اند با ابتکارات جدید و خالقیت  منحصر به فرد خود، حوزه 
صنایع دستی استان را شکوفا کنند، افزود: همچنین مراکز 
علمی و آموزشی نیز در ایده ها و طرح ها آنان را یاری کرده 
اند. وی خاطر نشان کرد: جوانان هنرمند صنایع دستی در 
استان با کاربردی کردن صنایع دستی موفق شده اند به 

ایده آل ها و مالک های کشوری نزدیک شوند. 
دستی  صنایع  هنرمندان  میزبان  جنوبی  خراسان 

کشور خواهد بود
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
جاری  سال  آذر  اینکه  به  اشاره  با  استان  گردشگری  و 
 میزبان  هنرمندان صنایع دستی کشور خواهیم بود، افزود:
هنرمندان  هنر  بهتر  ارائه   برای  فرصتی  نمایشگاه ها  این 
کتاب  کرد:   اظهار  وی  بود.  خواهد  ملی  های  عرصه  در 
خراسان  امروز  صنایع دستی  نوآوری های  و  خالقیت ها 
جنوبی را نیز در دست چاپ داریم. عباس زاده خاطر نشان 
و  بازدید  برای  دستی  صنایع  غرفه  استان 110  در  کرد: 
استفاده مسافران تابستانی در اماکن تاریخی، مبادی ورودی 

و فضاهای گردشگری استان برپا می باشد. 
راه اندازی بازار گوهر سنگ در بیرجند

مهدی اخالقی پور، مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری 
های استان افزود: با رایزنی هایی که با سرمایه داران خارجی 
و داخلی  انجام می شود در تالش هستیم که  بازار گوهر 
سنگ های ایران را در بیرجند راه اندازی کنیم. وی با اشاره 

به اینکه باید فرهنگ خرید از صنایع دستی استان نهادینه 
شود، افزود: می توان در این زمینه از فرصت شعار امسال 
که حمایت از کاالی ایرانی است، استفاده و قدم های موثری 
برای حمایت از صنایع دستی برداریم. مدیر عامل سازمان 
همیاری شهرداری های استان تاکید کرد: صنایع دستی 
بهترین فرصت برای نشان دادن نبوغ و استعدادها است و  
این هنرها در چرخه اقتصادی نیز می تواند استفاده شود.

اگر  است  زیبایی  بسیار  حرکت  کرد:  نشان  خاطر  وی 
از  ها  همایش  هدایای  تامین  برای  نهادها  و  مسئوالن 
صنایع دستی بومی استفاده کنند. وی ادامه داد: همچنین 
این هنرها را می توان به عنوان یک نماد در کشور و یا 
عرصه بین الملل عرضه نمود. اخالقی پور ادامه داد: در این 
تواند  دیده می شود که می  نمایشگاه هنرهای جدیدی 
بهترین فرصت و موقعیت برای خلق استعدادهای جوانان 
باشد. وی قول مساعد برای حمایت از صنایع دستی و زمینه 
سازی این هنرها ورود به بازارهای داخلی و خارجی را داد. 
هنری  »سوق  نمایشگاه  در  هنرمند   23 مشارکت 

امرداد«
امیرمحمد باقری نژاد، عضو مجمع جوانان خراسان جنوبی 
و متولی برپایی نمایشگاه »سوق هنری امرداد«  اظهار کرد: 
۲۳ هنرمند برای شرکت در این نمایشگاه که در تاریخ 6، ۷ 
و ۸ تیر برگزار می شود، ثبت نام کردند. وی یادآور شد: این 
نمایشگاه شامل دست سازه های هنری هنرمندان استان از 
جمله  نقاشی روی سفال، سوخت نگار، زیورآالت، گلدوزی، 
معرق چوب، لعاب سفال و سرامیک، نقاشی روی پارچه و 
عروسک سازی می شود. وی با بیان اینکه در این نمایشگاه 
صنایع دستی  محصوالت  فروش  خأل  این  کرده  تالش 
هنرمندان را در حد توان جبران شود، حمایت از کاالی 
ایرانی را از دیگر اهداف این نمایشگاه عنوان کرد. باقری 
نژاد در خاتمه گفت: از همراهی ادارات کل ورزش و جوانان،  
فرهنگ و ارشاد اسالمی،  میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری و شهرداری تشکر ویژه دارم.

جواد رضایی- به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب، در مراسم جداگانه ای 
از تعدادی از مشترکین کم مصرف در امورهای بیرجند، قاین و فردوس تجلیل شد.

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بیرجند بیان کرد: 1 تا ۷ تیر ماه هر سال به عنوان 
هفته ی صرفه جویی در مصرف آب نامگذاری شده است و مجموعه ی آب و فاضالب 
سعی دارد عالوه بر سامان دهی حوزه آب، از تعدادی از مشترکانی که در طول سال 

با انجام اقداماتی سعی در مصرف بهینه ی آب داشته اند، قدردانی کند.
مهندس سید احمد ندایی جوان اظهار کرد: بیش از ۸0 درصد از مشترکین، الگوهای 
مصرف بهینه ی آب را رعایت می کنند که این نشان دهنده ی درک شرایط و 
همکاری الزم مردم است. وی افزود: با توجه به شرایط خشکسالی حاکم بر استان 
،برای بهینه سازی مصرف آب اقدامات قابل توجهی در حوزه ی مدیریت تقاضا و 
مدیریت تامین منابع انجام شده است که در حوزه ی تامین منابع، حفر و تجهیز چاه 
ها، اصالح خط انتقال و شبکه ها را می توان نام برد و در حوزه مدیریت تقاضا نیز با 
برگزاری جشنواره ای با عنوان »نخستین واژه آب« در مدارس و همچنین همکاری 
با گروه های  حامیان آب، نسبت به فرهنگ سازی در مصرف بهینه ی آب در میان 

کودکان اقدامات خوبی صورت گرفته است.
 مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بیرجند بیان کرد: با توجه  به نوع زمین و جنس 
خاک هرمنطقه در بعضی نقاط تشخیص نشت آب بسیار مشکل است،که برای رفع 
این موضوع با عقد قرار داد با شرکت های فعال در این حوزه، برای به حداقل رساندن 
نشتی ها اقدامات خوبی صورت گرفته است. ندایی جوان ادامه داد: بر اساس شاخص 
 ها در حوزه ی اصالح شبکه، با متعادل سازی فشار شبکه، فشار متعادلی اعمال 
می شود تا تمام مناطق شهر از فشار آب مناسبی برخوردار شوند و از خسارت 
بر تاسیسات و تجهیزات شبکه ی انتقال آب و همچنین از مصرف بی رویه آب 
جلوگیری شود. وی با اشاره به اینکه  با شرایط خشکسالی وکمبود باران امکان 

ایجاد منابع آبی جدید به راحتی وجود ندارد، بر لزوم تعامل بین مردم و دستگاه 
های اجرایی تاکید کرد و افزود: امیدواریم که با همدلی و همراهی مردم و همچنین 
دستگاه های اجرایی در حوزه ی آب، تابستان امسال را بدون ایجاد هیج مشکلی 

پشت سر بگذاریم.
تنها راه برون رفت از مشکل کم آبی حفظ وضع موجود است

همزمان با هفتمین روز از هفته صرفه جویی در مصرف آب از تعدادی از مشترکین 
کم مصرف امور آب و فاضالب فردوس نیز تجلیل شد. مدیر امور آب و فاضالب 
فردوس بیان کرد: مراسم تجلیل از مشترکین کم مصرف، با هدف ترویج فرهنگ 
صحیح استفاده از منابع آب و همچنین  نهادینه سازی روش های مدیریت مصرف 
در جامعه ،صورت می گیرد. مهندس شریف زاده در این مراسم به تشریح وضع آب 
در شهرستان پرداخت و اظهار کرد: خشکسالی های چندین ساله منابع آب منطقه 
را از نظر کمی و کیفی تحت تاثیر گذاشته است و تنها راه برون رفت از مشکل کم 
آبی حفظ وضعیت موجود است که این موضوع نیز فقط با مدیریت مصرف آب امکان 

پذیر است.
حفظ منابع آب در شرایط خشکسالی وظیفه همگانی است

مدیر امور آب و فاضالب قاین همچنین در مراسم تجلیل از مشترکان کم مصرف 
این شهر همزمان با هفته صرفه جویی در مصرف آب، بیان کرد: امروز رسالت شرکت 
آب و فاضالب نسبت به مشترکان کم مصرف بیشتر شده و کارکنان و مسئوالن این 
حوزه به عنوان مروجان فرهنگ مصرف بهینه آب در جامعه، باید روش های مدیریت 
مصرف آب را به بقیه نیز آموزش دهند. مهندس توکلی با بیان اینکه حفظ منابع آبی 
در وضع خشکسالی یک وظیفه همگانی است و هزینه های زیادی صرف استحصال، 
انتقال و توزیع آب می شود، افزود: برای حفاظت از منابع آب باید مصارف غیرضروری 

در خانه ها و همچنین سایر محیط ها را حذف کرد.

علمی و فناوری

َحلَزون یا لیَسک نوعی نرم تن در رده شکم پایان 
است. علت اینکه حلزون را در رده شکم پایان 
تمام  حقیقت  در  که  است  این  داده اند؛  قرار 
قسمت زیرین بدنش، پای آن به شمار می رود. 
حلزون از محیط زیست بسیار متنوعی برخوردار 
می باشد. محل زندگی بعضی از گونه حلزون ها 
در دریا بوده و بعضی از گونه های آن در آب های 
شیرین و یا در باغ ها زندگی می کنند. حلزون از 
انواع گیاهان تغذیه می کند. از غده های واقع 
ترشح  مخاطی  ای  ماده  حلزون  بدن  زیر  در 
 می شود که این ماده حاوی 98 درصد آب و 
2 درصد پروتئین و کربوهیدرات است. ملکول 
های این ماده قابلیت این را دارند که بچرخند، 
بشکنند و دوباره زنجیره خود را تشکیل دهند. 
در نتیجه این ماده مخاطی بسیار مقاوم و انعطاف 
پذیر شده است. وجود این ماده مخاطی تمام 
شدن  خشک  از  را  حلزون  شکم،  زیر  و  بدن 
این  به جلو  حفظ می کند. در هنگام حرکت 
ماده نازک شده و در نتیجه حلزون به راحتی 
به جلو سر می خورد. در واقع وجود این ماده 
مخاطی که بین بدن و لبه تیغ قرار می گیرد، 
مانع از آسیب رسیدن به بدن حلزون می شود.

 شگفتی خلقت 
راه رفتن حلزون بر لبه تیغ

عکس: شریف

عکس: حمیدی
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اگر كسي با اطمينان به سمت روياهايش به پيش 
برود با چنان موفقيتي به آنها خواهد رسيد كه در 
زمانهاي عادي، دست نايافتني به نظر مي رسد

حقيقت، انکارناپذير است. بدخواهی ممکن است به 
آن حمله كند.ممکن است نادانی آن را به مسخره 

بگيرد، اما سرانجام حقيقت پايدار خواهد بود.

ماهم كه رخش روشنی خور بگرفت
گرد خط او چشمه كوثر بگرفت
دلها همه در چاه زنخدان انداخت
وآنگه سر چاه را به عنبر بگرفت

هميشه نبايد حرف زد، گاه بايد سکوت كرد، حرف دل 
كه گفتنی نيست ! بايد آدمش باشد كسی كه با يک 

نگاه كردن به چشمت تا ته بغضت را بفهمد.

“می دونم حاال مجبورم چه كار كنم، بايد به نفس كشيدن 
ادامه دهم چون فردا خورشيد طلوع خواهد كرد.  كی 
می دونه جزرومد با خودش چی خواهد آورد؟” دورافتاده

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیات روز  

فرمود چون تو را به سجده امر كردم چه چيز تو را باز داشت از اينكه سجده كنى 
گفت من از او بهترم مرا از آتشى آفريدى و او را از گل آفريدى. االعراف/ آيه 12

حدیث روز  

مواظب باش از مصاحبت و دوستى با افراد شرور، چون كه او همانند شمشيرى زهرآلود، بّراق است كه ظاهرش زيبا و اثراتش زشت 
و خطرناك خواهد بود.امام جواد )عليه السالم(

سبک زندگی

پنجدرسیکهنوابغبهمایاددادهاند
ذهن نابغه ای را فرض كنيد كه در حال طراحی يک وسيله 
مافوق صوت است؛ دانشمندی را فرض كنيد كه تاريخ فضا 
را می نويسد يا بينايی را به افراد نابينا بازمی گرداند.افراد نابغه در 
طول تاريخ كارهای بزرگی انجام داده اند و بشر وام دار تالش ها 
و شب بيداری های آن ها است. در واقع اين افراد موفق شدند 
كاری كه ديگران نمی توانستند انجام دهند را تکميل كنند. از 
ذهن نوابغ چه درس هايی می توانيم بگيريم؟ آلبرت انيشتين، 
گاليله، موتزارت، كپلر، استيون هاوكينگ، توماس اديسون 
و زكريای رازی از جمله نوابغ تاريخ هستند و زندگی آن ها 

درس های بزرگی را به ما می دهد.
 درس اول: چالش های جدید 

به طرز فکر جدید نیاز دارد
پروژه »بالد هاوند اس اس سی« قصد داشت اولين وسيله 
ساعت  بر  كيلومتر   1609 مرز  از  كه  باشد  صوت  مافوق 
عبور می كند. اين وسيله هم يک خودرو بود و هم جت و 
هم يک سفينه فضايی، اما جدی ترين مشکل ساخت آن 
طراحی چرخ هايش بود. چگونه  رويکردی كه در نهايت به 
آن رسيدند »طراحی آزمايش ها« نام داشت. در اين رويکرد، 
آن ها با استفاده از تکنيک های رياضی به سراغ حل مسئله 
رفتند. به عبارت بهتر، تعداد بيشتری آزمايش كوچک انجام 
شده و سپس داده های هر يک در كنار هم قرار گرفته تا 
حاصل كار مشخص شود. مارک می گويد: »سه چهار ماه بود 
كه ما فقط سرمان را به ديوار می كوبيديم تا فکری به سرمان 

بزند. به ناگهان چيزی به ذهنمان رسيد: طراحی چرخی كه 
به اندازه كافی قوی و مناسب بود.«

 درس دوم: اجازه دهید مدارک
 و شواهد به نظر شما شکل دهد

زمين  به  را  آب  شهاب سنگ ها  كه  می كردند  فکر  همه 
آورده اند. استيون ياكوبسون نيز در ابتدا از اين قاعده مستثنی 
نبود. او بر روی سنگ ها مطالعه كرد تا گذشته زمين را كاوش 
كند. استيون آِب داخل سنگ معدنی »رينگ ووديت« در 
پوسته زمين را كشف كرد و فهميد كه اقيانوس های زيرين 

سياره ما به تدريج راه خود را به سطح سياره پيدا كرده اند.
او می گويد: »متقاعد كردن ديگران واقعا كار سختی بود.« با 
اين حال، دو مدرک ديگر نيز در ماه های اخير كشف شد كه 
ادعای او را تقويت می كند. زمان خواهد گفت كه آيا نظريه های 
جديد درست هستند يا داستان پيچيده تر از اين حرف ها است. 
استيون در ادامه می گويد: »اين مساله كه شما اولين نفری 
اتفاق  باشيد كه يک چيز جديد را مشاهده می كنيد خيلی 

نمی افتد، اما وقتی هم رخ دهد هيجان انگيز است.«
 درس سوم: 99 درصد موفقیت ها

 با عرق ریختن به دست می آید
شيال نيرنبرگ در دانشگاه كورنل درس می خواند. او قصد 
دارد با كمک يک دستگاه پروستتيک نابينايی را درمان كند. 
مهم ترين مانعی كه در اين ميان برای او وجود داشت پيدا كردن 
كدهای اطالعات ارسالی از چشم به مغز بود. نيرنبرگ می گويد: 

»وقتی آن را فهميدم، اصال نمی توانستم غذا بخورم يا حتی 
بخوابم؛ تنها كاری كه دوست داشتم انجام دهم اين بود كه كار 
را پيش ببرم. يک وقت هايی خيلی خسته می شدم. اما وقتی از 
شخصی كه به شدت در بحران گير افتاده و حتی نمی توان 
صورت بچه خود را ببيند يک ايميل دريافت می كنم، بسيار 

مشتاق می شوم كه بيشتر تالش كنم.«
درس چهارم: جواب همیشه

 مطابق انتظار شما نیست
با  را  اقيانوس  ايرل تالش می كند  دهه ها است كه سيلويا 
چشمان جديد ببيند! »ماشين رويايی« او يک زيردريايی است 
كه می تواند به اعماق اقيانوس ها برود. آن قدر كه انسان در مورد 
فضا می داند در مورد اعماق اقيانوس ها نمی داند. اما كدام وسيله 
تاب مقاومت در برابر فشار سهمگين آب در كيلومترها زير 
سطح آب را دارد؟سياويا می گويد: »جنس آن می تواند از فوالد 
باشد يا تيتانيوم. حتی نوعی سراميک يا آلومينيوم هم می تواند 
باشد. اما شيشه گزينه نهايی است.« با توجه به محاسبات او، 
يک گوی شيشه ای با 10 تا 15 سانتی متر ضخامت می تواند با 
ايمنی كامل اعماق اقيانوس ها را كاوش كند. شيشه نخستين 
ماده ای است كه بشر با آن آشنا شد، اما هيچ گاه ماهيت آن 
را به درستی درک نکرده است. ساختار مولکولی شيشه كمی 
شبيه مايعات است. بنابراين با افزايش فشار در اعماق آب، 
مولکول های آن كمی به هم نزديک تر می شوند و ساختاری 

جديد را شکل می دهند.

 درس پنجم: کمی شانس هم خوب است
20 سال برنامه ريزی و تالش دانشمندان باالخره در سال 
سازمان  كاوشگر  ربات  فيله  داد.  جواب  ميالدی  گذشته 
كيلومتر  ميليون   480 شد  موفق  كه  است  اروپا  فضايی 
آن طرف تر بر روی سطح »دنباله دار 6۷ پی« بنشيند. فرود 
نرم اين كاوشگر بر روی ستاره دنباله دار 6۷ پی به عنوان 
برترين دستاورد علمی 2014 از سوی مجله معتبر ساينس 
برگزيده شد. بزرگترين مانعی كه در طراحی و ساخت آن 
وجود داشت اين بود كه اطالعات بسيار كمی از محل ورود 
وجود داشت. استفان اوالمک، مدير برنامه فيله، می گويد: 
»هيچ اطالعی در مورد سايز و سيکل شب و روز آن نداشتيم 
و اين اطالعات بر روی طراحی آن از نظر تامين انرژی اثر 
می گذارد.. حتی سطح دنباله دار 65 پی هم برايمان ناشناخته 
با  بايد چيزی را طراحی می كردند كه  بود.«بنابراين آن ها 
ساختارهای متفاوت دنباله دارها سازگاری داشته باشد. آن ها 
حدس زده بودند كه اين دنباله دار مانند يک سيب زمينی باشد 
و سطح مسطح كافی برای فرود فيله را داشته باشد. حتی 
نيز همه چيز آن گونه كه می خواستند  در زمان فرود فيله 
پيش نرفت و ممکن بود حاصل 20 سال تالش به هدر رود. 
نيزه های لنگری فيله به موقع باز نشد. همين اتفاق باعث 
شد پيش از آنکه فيله بر روی سطح منجمد دنباله دار 65 
پی بنشيند، كمی در جای خود بازی كند. هر چند در نهايت 

توانست اطالعات را به زمين ارسال كند.
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زنگها  آمريکايی  نويسنده   -15
 - آيند  می  در  صدا  به  كه  برای 

اثری از همام تبريزی

وابستگی،خود  عدم   -1 عمودی: 
 -2 ارگانيسم   - مختاری 
ديپلماتيک - كودک بی پدر - بيخ 
درخت 3- خانه چوبی - ماچ آبدار 
 -4 شيرين  زندگی  كارگردان   -
دوران  بتهای  از   - عقب  و  پشت 
بی   - خياطی  صابون   - جاهليت 
نمايشنامه   - دريا  آمو   -5 ترس 
انگيز - گندم 6- صدای درد  غم 
اندام  كوچک  آدم  به   - طبل   -
گفته می شود ۷- قوت اليموت - 
اروپايی 8- سو،  مرتعش - كشور 
خواب  در  برخی   - و جهت  طرف 

ميکشند - تغار چوبی 9- نارنجک 
تخته   - بزرگداشت  و  احترام   -
به  تظاهر   - پاشيده  هم  از   -10
نيکی - كار بچه يکدنده 11- واحد 
پيشتر   - شهری  باركش   - سطح 
می  دايمی  حقوق  و  دستمزد  به 
پسوند   - خواب عرب  گفتند 12- 
شباهت - گلبانگ نماز - درجه در 
بيخ سوسن  رزمی 13-  ورزشهای 
قايقرانی  فدراسيون   - ظن   -
كرومزومی  ناهنجاری  نوعی   -14
نام   -15 تاج    - سنتی  پاپوش   -

سلطان محمد خدابنده - ماش 

جدول 4102
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استرس و دلزدگی 

بيشتر اوقات، عادت های بد صرفا شيوه ای برای غلبه بر 
استرس و ماللت های روحی ما هستند. هر عادت بدی، 
از جويدن ناخن ها گرفته تا يا وقت تلف كردن در اينترنت 
می تواند يک واكنش ساده در برابر استرس و دلزدگی باشد. 
اما نبايد اينطور باشد! شما می توانيد با ياد گرفتن روش های 
جديد و سالم با استرس و ماللت های خود مبارزه كنيد، و 

سپس عادت های خوب را جايگزين شان كنيد.
البته، گاهی استرس يا دلزدگی كه روی پيدای عادت های 
بد است، دليلی عميق تر و پنهان دارد. شايد فکر كردن 
به اين علت ها سخت باشد اما اگر واقعا تصميم داريد 

تغييراتی ايجاد كنيد پس بايد با خودتان روراست باشيد.
تمام عادت هايی كه االن داريد، چه خوب و چه بد، به 
دليل در زندگی شما وجود دارند. به عبارتی، اين رفتارها 
بد  ساير جهات  از  اگر  می رسانند، حتی  به شما  نفعی 
باشند. گاهی اين منفعت، بيولوژيکی است، مثال سيگار 
كشيدن يا دارو مصرف كردن. گاهی هم منفعت يک 
عادت، روحی و هيجانی است، مثال زمانی كه به يک 
رابطه  كه می دانيد به ضررتان است ادامه می دهيد. در 
بسياری از موارد، عادت بد شما، صرفا راهی برای كنار 
با استرس است. مثال جويدن ناخن، كندن مو،  آمدن 
تکان دادن پا و يا فشردن فک ها. اين »منفعت ها« يا 
داليل، می توانند به عادت های بد كوچک كشيده شوند.

مثال باز كردن ايميل به محض روشن كردن كامپيوتر 
ممکن است به شما اين حس را بدهد كه ارتباطات برقرار 
است. اما چک كردن تمام ايميل ها، كارآمدی و عملکرد 
و  می كند  پرت  را  حواس تان  می كند،  تخريب  را  شما 
شما را با استرس درگير می كند. اما اين فايده را دارد 
كه احساس نکنيد چيزی را از دست داده ايد، و اين عادتی 

است كه همينطور ادامه پيدا می كند.

گلدسته و فلک اثر جالل آل احمد

بديش اين بود كه گلدسته های مسجد بدجوری هوس 
باالرفتن را به كله ی آدم می زد . ما هيچ كدام كاری 
به كار گلدسته ها نداشتيم؛ اما نمی دانم چرا مدام توی 
چشم مان بودند . توی كالس كه نشسته بودی و مشق 
می كردی يا توی حياط كه بازی می كردی و مدير مدام 
پاپی می شد و هی داد می زد كه »اگه آفتاب می خوای اين 

ور، اگه سايه می خوای اون ور«
و آن وقت از آفتاب كه به سمت سايه می دويدی يا از 
سايه به طرف آفتاب، باز هم گلدسته ها توی چشمت بود 
. يا وقتی عصرهای زمستان می خواستی آفتابه را آب 
كنی و ته حياط، جلوی رديف مستراح ها را در يک خط 
دراز بپاشی تا .. برای فردا صبح يخ ببندد و بعد وقتی كه 
صبح می آمدی و روی باريکه ی يخ سر می خوردی و 
الزم نداشتی پيش پايت را نگاه كنی و كافی بود كه پاها 
را چپ و راست از هم باز كنی و ميزان نگه شان بداری و 
بگذاری روی يخ تا آخر باريکه بکشاندت؛ يا وقتی ضمن 
سريدن، زمين می خوردی و همان جور درازكش داشتی 
خستگی در می كردی تا از نو بلند شوی و دورخيز كنی 
برای دفعه ی بعد و در هر حال ديگر كه بودی، مدام 
گلدسته های مسجد توی چشم هات بود و مدام به كله ات 

می زد كه ازشان باال بروی .ادامه دارد....

  123456789101112131415
یرگیشاوامناجنل1
ایراشویییارای2
ووولوشلمازنل3
رمریرشبیماکه4
انیممدانناوا5
منمولخاسنازرل6
ویادوادماناه7
نلیژولورترانر8
توشنرسمرسیای9
همیلورتیورمار10
ولممکادااهنم11
یاهگلجربنانس12
دمنایهمهدیار13
ییایرداناکبیا14
ونیادنشورزورکی15

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

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

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی

به یک نیروی خانم جهت کار در منزل 
و مراقبت از سالمند نیازمندیم.

از ساعت 8/30 تا 14
32354513 -09155183911

یک شرکت ساختمانی جهت تکمیل کادر مالی خود به یک نیروی 
حسابدار )ترجیحا خانم( با شرایط ذیل نیازمند است:

دارای حداقل یک سال سابقه کاری
حداقل مدرک لیسانس

آشنا به نرم افزار حسابداری
متقاضیان می توانند همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعت کاری

 با شماره 32449780 تماس حاصل نمایند.

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

09158254172

راننده نیسان آماده همکاری و عقد 
قرارداد با ارگان ها و شرکت ها

09156606394

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

را تجربه کنید.   09158668002
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طراحی-تعمیرات-مهندسیمعکوس/تجهیزاتالکترونیک
قطعاتپروژههایدانشآموزیودانشجویی

الکترونیـک راشـدی

آدرس:داخلحکیمنزاری14-روبرویبانکسپه

تلفن:09016072220-09157201597-32225671

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

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
05632234606

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

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

09159639065-علـیآبادی

 حمـل  اثاثیـه 
ل بار

حم

 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

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 ...( 

دعوت به همکاری 09156655054 
شركت پتروگاز آتيه سازان جهت تكميل كادر خود در شهرستان بيرجند از افراد 

واجد شرايط ذيل دعوت به همكارى مى نمايد:

شرایطاحرازتعدادموردنیازجنسیتتوانشغلی

برایپاسخگوییبهتلفن-انجاماموراداریو1خانممنشی
دفتری)آشناییبهنرمافزارآفیسواتوکد(

نیروی
فنی

برایاموردفتری-انبارداری-امورفنی3آقا
جوشکاریصنعتی

متقاضیانواجدشرایطمیتوانندباشماره32207278تماسحاصلنمایند.
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تاثیرات مثبت حمام آب گرم 
بر سالمت قلب و عروق

حداقل 5 بار استحمام با آب گرم در هر هفته 
را  عروقی   - قلبی  سالمت  وضعیت  می تواند 
در  اعصاب  تمدد  بخشد.  بهبود  سالمندان  در 
اتاق های گرم پر از بخار مزایای شگفت انگیزی 
برای قلب و عروق از جمله کاهش خطر ابتال 

در مردان و کاهش شدید  باال  به فشار خون 
زنان  و  مردان  در  مغزی  به سکته  ابتال  خطر 
مرتبه  تا 7  بین 4  افرادی که  دارد.  به همراه 
در هفته از سونا استفاده می کنند ۶۰ درصد از 
به سونا  هفته  در  مرتبه  تنها یک  که  افرادی 
مغزی  سکته  خطر  معرض  در  کمتر  می روند 
قرار دارند. همچنین این افراد 4۶ درصد کمتر در 
معرض خطر ابتال به فشار خون باال قرار دارند.

رهایی از کم خونی با سمبوسه 

زیادی  انرژی  و  دارد  باالیی  کالری  سمبوسه 
در بدن تولید می کند بنابراین برای افرادی که 
فعالیت های فیزیکی و بدنی دارند مانند کارگران 
و ورزشکاران بسیار مفید است. این اسنک نقش 
مؤثری در تقویت و شادابی پوست و مو دارد 
انواع  و  فولیک  اسید  آهن،  وجود  علت  به  و 

ویتامین ها کم خونی را نیز رفع می کند. سمبوسه 
به علت داشتن کلسیم، فسفر، سلنیوم و منیزیم 
موجب تقویت استخوان ها و دندان ها می شود 
جلوگیری  افراد  در  استخوان  پوکی  بروز  از  و 
می کند. همچنین به علت داشتن فیبر فراوان 
سبب کارکرد بهتر روده ها می شود؛ اسید آمینه 
نشاط  و  تریپتوفان موجود در سمبوسه شادی 
می کند. رفع  را  افسردگی  و  ایجاد  افراد  در  را 

محصوالتی که باعث سرطان 
در انسان می شوند

مواد شیمیایی موجود در ظروف نچسب تفلون، 
لباس های ضد آب و محصوالت مقاوم در برابر 
نفوذ آب به راحتی وارد زنجیره غذایی می شوند 
اسید«  »پرفلورواوکتانیک  هستند.  سرطان زا  و 
ساخت  در  که  است  خطرناک  بسیار  ماده ای 

ظروف تفلون و محصوالت برای مقاوم سازی در 
برابر نفوذ آب به کار می رود. این ماده اسیدی 
خطرناک در یک سوم بسته بندی مواد غذایی 
استفاده می شود. تولیدکنندگان استدالل می کنند 
عمر  طول  افزایش  باعث  شیمیایی  مواد  که 
محصول و کیفیت آن می شود اما واقعیت آن است 
که این مواد باعث ایجاد سرطان، کلسترول باال 
و کاهش عملکرد سیستم ایمنی بدن می شوند.

نکاتی که برای الغری شکم
 باید به آن توجه کنید

  
تمام دستورالعمل های الغری شکم همراه با تغییر 
عادات غذایی و افزایش فعالیت های بدنی است. 
انتخاب روش کاهش وزن هر فرد به میزان چاقی، 
سالمت عمومی و میزان انگیزه فرد بستگی دارد.
کاهش کالری ورودی و مصرف مواد غذایی سالم، 

برای الغری شکم ضروری است. افزایش مصرف 
میوه، سبزیجات و غالت و کاهش مصرف شکر و 
سایر کربوهیدارت ها نیز برای الغری شکم توصیه 
می شود. افزایش فعالیت فیزیکی به سوخت و ساز 
بیشتر کالری می انجامد. نوع فعالیت بدنی که 
با عادات و وقت روزانه فرد بهتر جور می شود  
انتخاب شود. مثال ماشین را کمی دورتر از محل 
کار پارک کنید تا بهانه ای برای قدم زدن شود.

 افزایش اشتهای کودکان
 با مواد طبیعی

خیلی از سبزیجات برگ سبز مثل اسفناج، کدو 
تنبل و کاهو، محرک هایی قوی برای گرسنگی 
هستند. ترکیب های فعال در این برگ ها، گوارش 
را در شکم انسان تحریک می کند که این موضوع 
نقش کلیدی در افزایش اشتها دارد. آنها را تیکه 

تیکه کنید و با غذا مخلوط کنید و در سوپ کودک 
باعث  تازه  از سبزیجات  استفاده  کنید.  استفاده 
افزایش قد کودکان می شود. مهمترین ترکیب 
موجود در زنجبیل، گینگرول است که به عنوان 
محرکی برای افزایش اشتهای کودکان عمل می 
کند. زنجبیل باعث بهتر شدن تخلیه محتویات 
سوءهاضمه  بروز  از  بنابراین  و  شود  می   معده 
و کم اشتهایی در کودکان جلوگیری می کند.

یادداشت

یادداشت

مرشدان ملی پوش استان تجلیل می شوند

مرشدان  از  گفت:  استان  زورخانه ای  و  پهلوانی  هیئت  رئیس 
خراسان جنوبی در آئین گرامیداشت روز »ملی فرهنگ پهلوانی و ورزش 
آئین  کرد:  تصریح  قمری  مهدی  می شود.  تجلیل  کشور  زورخانه ای« 
زورخانه ای«کشور  ورزش  و  پهلوانی  فرهنگ  »ملی  روز  گرامیداشت 
با حضور وزیر ورزش در سالن همایش های مجتمع فرهنگی  تیر   ۱۰
از  مراسم  این  در  می شود.  برگزار  تهران  )ع(  بنی هاشم  قمر  ورزشی 
و  پهلوانی  کشتی  و  زورخانه ای  ورزش  ملی  تیم  اخالق مدار  قهرمانان 
حبیب ا...  کرد:  خاطرنشان  وی  می  شود.  تقدیر  مدال آور  ورزشکار   ۱۶
حسن پور  محمدرضا  و  فیلیپین  آسیایی  طالی  مدال  دارنده  شاعرزاده 
مرشدان  از  کوبا  اسالمی  کشورهای  رقابت های  طالی  نشان  دارنده 
ملی پوش خراسان جنوبی هستند که در این آیین از آنها تجلیل می شود.

قضاوت داور استان در لیگ برتر فوتبال ساحلی

فدراسیون فوتبال از داور برجسته استان برای قضاوت درمسابقات لیگ برتر 
فوتبال ساحلی دعوت به عمل آورد. ابوالفضل داوطلب از بیرجند به عنوان 
داور سوم در کنار محمد پناهی از اصفهان، فرشید حقیقت جو و محمدحسین 
مردانی دیدار نماینده های فوتبال ساحلی استان های یزد و گیالن را سوت 
می زند. هفته هشتم مسابقات لیگ برتر فوتسال ساحلی تیم های گلساپوش 
یزد و شاهین خزر رودسر در سالن ورزشی سلمان مرادآباد یزد برگزار می شود.

»دانشمند«  بر سکوی قهرمانی 
مسابقات  دوچرخه سواری بیرجند ایستاد

به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه و سالروز جهانی مبارزه با مواد 
مخدر، یک  دوره مسابقه قهرمانی دوچرخه سواری کوهستان در بیرجند 
برگزار شد. در این مسابقات 7۰ دوچرخه سوار بیرجندی از پارک شهید صیاد 
شیرازی مسافت ۱5 کیلومتری را برای کسب مدال رکاب زدند. ولی ا... 
 دانشمند زودتر از رقیبان خود به خط پایان رسید و بر سکوی نخست ایستاد،  
هدایت چاجی نایب قهرمان شد، ابوالفضل براتی به مقام سوم رسید، حسین 
سورگی مقام چهارم را کسب کرد و علی مرادی پور به رتبه پنجم دست یافت.

تصادف در جاده شوسف  بیرجند یک کشته به جا گذاشت

جانشین فرمانده انتظامی نهبندان گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه سواری 
جک با پراید در جاده شوسف - بیرجند یکی از سرنشینان پراید جان خود را از 
دست داد و 2 سرنشین دیگر مجروح شدند. سرهنگ احسان رحیمی اظهار 
کرد: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برخورد یک دستگاه 
سواری جک با خودروی پراید در کیلومتر پنج جاده شوسف - بیرجند، 
بالفاصله نیروهای امدادی و ماموران پلیس در محل حادثه حاضر شدند. 

ورزش استان

حوادث استان

دیدار دوستانه تیم بسکتبال منتخب بیرجند با کاشمر 2 خرداد ۱٣5٣ در محل خانه پیشاهنگ کاشمر ایستاده از راست اقایان:  احمد ذات اکرم 
) سرپرست(. سیدحسین اصغری. فرزاد خزائنی. حمزه حسین زاده. مجید جهان آرا. عباسعلی جباری. علی خزاعی. اصغرعباس نیا. محمد تلواری

مرحوم محمد علی خوشرو. مرحوم سید احمد اسالمی. شهید حسن رضا ماژانی. تیم نشسته: کاشمر * گردآورنده: اصغری

 داده نما

برخی نشانه ها و عالئم هشدار دهنده وجود دارند که می توانند به 
تشخیص درد ناشی از سنگ کیسه صفرا کمک کنند. یکی از نخستین 
و بارزترین نشانه های سنگ کیسه صفرا درد در ناحیه شکم است که 
به ویژه پس از وعده های غذایی چرب شکل گرفته و از بین می رود. 
درد سنگ کیسه صفرا به عنوان یک ناراحتی شدید و مبهم در قسمت 
باالیی سمت راست شکم توصیف می شود. درد ممکن است به کمر و 
در برخی موارد به شانه راست نیز سرایت کند. تالش کیسه صفرا برای 

حرکت دادن سنگ موجب شکل گیری درد می شود. اگر مجرای صفرا 
مسدود شده باشد، تجمع صفرا موجب افزایش تراکم ماده ای به نام 
»بیلی روبین« می شود. بیلی روبین ماده ای زرد رنگ است که کبد به 
طور معمول به صفرا تبدیل می کند. تجمع بیلی روبین در بدن می تواند 
به شرایطی به نام زردی منجر شود که زرد شدن پوست بدن را به همراه 
دارد. با افزایش تراکم بیلی روبین در جریان خون، این ماده در پوست 
رسوب کرده و آن را زرد می کند. حتی سفیدی چشم های انسان نیز در 

این شرایط زرد می شوند. جای شگفتی نیست که احساس درد در ناحیه 
شکم احساس استفراغ را در فرد ایجاد کند و درد ناشی از سنگ کیسه 
صفرا نیز از این شرایط مستثنی نیست. این امکان وجود دارد که این درد 
با درد ناشی از گرفتگی عضالنی یا مشکالت دیگر مانند سوزش سردل 
اشتباه گرفته شود. با این وجود، تفاوت درد ناشی از سنگ کیسه صفرا با 
دالیل دیگر ممکن است در این باشد که احساس درد پس از غذا خوردن، 

یعنی زمانی که کیسه صفرا وارد عمل می شود، شکل می گیرد. 

نشانه ها و عوامل خطرآفرین سنگ کیسه صفرا

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
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شعبه 2: بین معلم 47 و 49 ، غذای رز   32342008
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انواع غذاهای سنتی، آش رشته و ...
چای با سماور زغالی        مکانی تاریخی

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

32224991 - 09155051239 - 09150051239  مدیریت مقدم

سفره خانه سنتی قلعه بيرجند رستـوران و غــذا آمـاده نويـد
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پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های
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 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش
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شماره تماس: ۰۹۱۵۳۶۱۷۶۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

ساخت استخر  ژئو ممبران  09153637917
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روستای روم ، نامزد ملی شدن
 در جاجیم بافی

غالمی-رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری قاین گفت: به دلیل قابلیت های صنایع 
دستی و تلفیق این هنر با ظرفیت های گردشگری 
باعث شده تا روستای روم به پیشنهاد معاونت صنایع 
دستی استان کاندیدای روستای ملی صنایع دستی 
شود. عباسی در گفت و گو با ایسنا، گفت: با عنایت 
به خصوصیات منحصر به فرد در روستای روم این 
روستا به عنوان روستای ملی جاجیم بافی انتخاب شده 
و پرونده و مراحل آن در دست اقدام است  که با اتحاد 
و یکدلی و همین طور فراهم کردن زمینه های مناسب 

این اتفاق ملی در آینده نزدیک روی خواهد داد.

صدور مجوز شکار برای آمریکایی ها 
بر اساس ضوابط قانونی بوده است

مهر- مدیرکل محیط  زیست  گفت: صدور مجوز شکار 
برای شکارچیان آمریکایی بر اساس ضوابط قانونی بوده 
است. آرامنش بیان کرد: صدور مجوز شکار برای این 
شکارچی ها صرفاً برای شکار قوچ های باالی هشت 
سال بوده که این مسئله الزمه طبیعت است چراکه با 
حذف قوچ های دارای سن باال قوچ های جوان جایگزین 
می شوند. وی اظهار کرد: هرکدام از مجوزهای شکار 
است  فروخته  شده  تومان  میلیون   ۸۰ - حدود ۷۰ 
که بر اساس ضوابط بخشی از این درآمد برای مردم 
همان منطقه هزینه می شود.آرامنش بیان کرد: یکی از 
جذابیت های توریستی و گردشگری خراسان جنوبی 
دیدن حیات  وحش منطقه است که از این ظرفیت باید 
برای سرمایه گذاری و جذب گردشگر داخلی و خارجی 
استفاده کرد و بی شک زمینه ساز اشتغال زایی خواهد شد.

“ خطبه های آدینه”

 مسئوالن به وضع بازار
 به درستی رسیدگی کنند

امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه مسئوالن حواس 
خود را جمع کرده و مردم از قوایی که نقش نظارتی 
دارند انتظار بیشتری دارند، گفت: مسئوالن باید به 
وضع بازار به درستی رسیدگی کنند. حجت االسالم 
مجید نصیرایی در خطبه های نماز جمعه بیرجند با 
اشاره به وضع بازار و نگرانی های مردم اظهار کرد: 
متاسفانه در صحنه اقتصادی آقایان و مسئوالن دولتی، 
مجلس، قوه قضائیه در جمع زندگی نمی کنند و در 

میان مردم گویا نیستند.
خواسته مردم مقابله قوا با مفسدین 

اقتصادی است
امام جمعه طبس گفت: مسئوالنی که سر و وضع و 
لباس آنها داد می زند که برند خارجی دارد، نمی توانند 
حمایت از کاالی ایرانی را ترویج کنند. حجت االسالم 
محمدی در خطبه های نماز جمعه به گرانی و تورم 
های اخیر سکه، طال، ارز و خودرو اشاره کرد و گفت: 
مطالبات و گالیه های مردم به حق است اما نباید 
به نحوی باشد که در راستای اهداف آمریکا و اجانب 
باشد لذا خواست مردم از قوای مختلف مقابله و مبارزه 

با مفسدین اقتصادی است.
ازکید و مکر دشمن غافل نشوید

حجت االسالم خداشناس امام جمعه موقت قاین نیز با 
تاکید بر این که نباید ازکید ومکر دشمن در این عصر 
از زمان غافل شد، گفت: دشمن همیشه در کمین 

است و به نوعی می خواهد به کشور ضربه بزند .

ایران فرامنطقه ای لرزه 
بر اندام دشمن می اندازد

فرمانده سپاه انصار الرضا)ع( گفت: محدود کردن ایران 
است. نظام  دشمنان  خواست  کشور  مرز  داخل   در 
مراسم  در  قاسمی،  علی  سردار  ایسنا،  گزارش  به 
گرامیداشت شهدای هفتم تیر در مسجد امام حسین)ع( 
بیرجند اظهار کرد: نظام جمهوری اسالمی ایران بر سر 
آرمان های شهدا ۴۰ سال مقاومت کرد.وی با بیان اینکه 
انقالب اسالمی امروز رشد پیدا کرده است، افزود: رشد 
انقالب اسالمی باعث مقاومت در برابر سلطه جویی 
آمریکا شده است. وی با اشاره به اینکه امروز عرصه 
مرزهای  از  و  شده  بیشتر  انقالب  مدافعین  حضور 
جغرافیایی گذشته است، تصریح کرد: امروز راهبرد آمریکا 
و تاکتیک آن شکست خورده است. قاسمی ادامه داد: 
دشمن با تمام وجود وارد میدان شده است تا در مقابل 
فراگیر شدن انقالب اسالمی بایستد. وی با اشاره به 
اینکه دشمن در پی تجزیه ایران است، اظهار کرد: طرح 
دشمنان نظام این است که ایران فرامنطقه ای را به داخل 
ایران برگردانند و جلوی پیشرفت آن را بگیرند. وی با 
اشاره به قرارداد  FATF بیان کرد: این قرارداد صد درصد 
استکباری و وابسته کردن اقتصاد به غرب است و اگرچه 
»نه« گفتن به این قرارداد مسیر اقتصادی کشور را سخت 

تر می کند اما عزت و پیروزی را نصیب ایران می کند.

احیای مراتع خراسان جنوبی با اجرای 
موفق پروژه بین المللی ترسیب کربن

تسنیم-مدیر پروژه بین المللی ترسیب کربن با موفق 
ارزیابی کردن این طرح در استان گفت: این طرح از 
سال ۸۴ در روستاهای شهرستان سربیشه آغاز شده و 
اکنون در حال توسعه به سایر شهرستان های استان 
است. وی گفت: تاکنون طرح ترسیب کربن در 5۰ 
روستای شهرستان های سربیشه، نهبندان و خوسف 
در ۴۷3 هزار هکتار اجرا شده است. یاری با بیان اینکه 
52 روستای دیگر استان تا پایان سال به طرح ترسیب 
کربن می پیوندند، اظهار کرد: پروژه  ترسیب کربن که 
ارائه یک مدل توسعه روستایی در مناطق خشک و نیمه 
خشک جهان به شمار می آید از سال ۸۴ در روستاهای 
شهرستان سربیشه آغاز شد و اکنون در حال توسعه به 

سایر شهرستان های استان است.

2 نیروگاه با سرمایه خارجی در 
خراسان جنوبی احداث می شود

ایرنا-مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی گفت: 
از ابتدای امسال تاکنون 2 نیروگاه با سرمایه گذاری 
خارجی در استان مصوب شده که به زودی عملیات 
اجرایی آن آغاز می شود. جعفری گیو ظهار کرد: این 
طرح ها شامل نیروگاه یک مگاواتی در بشرویه با 3 
میلیون دالر سرمایه و نیروگاه ۷ مگاواتی در سربیشه 
با 1۰.5 میلیون یورو است. وی با بیان اینکه بیشترین 
استعداد و تقاضای سرمایه گذاری برای استان در زمینه 
انرژی های تجدیدپذیر و نیروگاه های خورشیدی و 
بادی است، افزود: ظرفیت های دیگری همچون صنایع 
تبدیلی محصوالت پر بازده نیز در استان وجود دارد که 
اگر در این زمینه سرمایه گذاری صورت گیرد زنجیره 

تولید استان کامل می شود.

35  طرح اشتغال پایدار روستایی
 در نهبندان تصویب شد

ایرنا- معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی 
فرماندار نهبندان گفت: 35 طرح با پرداخت 66 میلیارد و 
6۴۰ میلیون ریال از محل تسهیالت اشتغال روستایی 
و عشایری در این شهرستان تصویب شد. صادقی در 
کمیته فنی بررسی طرح های متقاضی تسهیالت 
اشتغال روستایی نهبندان با بیان اینکه تصویب این طرح 
با هدف تشویق و حمایت از جوانان روستایی و ایجاد 
شغل در این مناطق انجام شد، گفت:  یکی از طرح های 
مفید و موثر اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی است که از 
سوی دولت در راستای تامین منابع مالی برای راه اندازی 

کسب و کار ارائه شده است.

*رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی گفت: 6۰ پروژه 
هنری در راستای کنگره سرداران و دو هزار شهید 

خراسان جنوبی اجرا می شود.
*رئیس اداره ثبت احوال فردوس از افزایش 2 برابری 
آمار طالق سه ماه نخست امسال در این شهرستان 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
*مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: 21۰ 
میلیون تومان اعتبار برای کنترل و مقابله با آسیب های 
اجتماعی در فضای مجازی به اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی خراسان جنوبی اختصاص یافت.
*رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  استان  گفت: 
ابتدایی امسال ۴2 جواز تاسیس صنعتی با  سه ماه 
سرمایه گذاری سه هزار و 66۴ میلیارد ریال و اشتغال 

یکهزار و ۴۸6 نفر در استان صادر شد.
*رئیس اداره آب روستایی بشرویه گفت: پنج درصد 
از مشترکان خانگی بشرویه بیش از سه برابر الگوی 

مصرف آب مصرف کردند.
*رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری زیرکوه گفت: طرح 
بیابان زدایی در 25۷ هکتار از اراضی بیابانی دشت بمرود 

این شهرستان اجرا و به بهره برداری رسید.
*معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: تماشاخانه پروفسور کامیابی مسک در بیرجند تا 

یک ماه دیگر به بهره برداری می رسد.
*معاون بهزیستی بیرجند گفت: در طرح ژنتیک قبل 
از بارداری، دو هزار و 32۸ نفر از جوانان در شرف 

ازدواج غربالگری شدند.
*دو دستگاه اسکید لودر برای حوزه خدمات شهری 

شهرداری بیرجند خریداری شد.
ریال  میلیارد  امور عشایری گفت: 93  *مدیر کل 
تسهیالت بانکی در سال جاری برای پایداری شغلی، 
تولید گوشت قرمز و علوفه مورد نیاز دام های عشایر 

استان اختصاص یافت.
*آزمون سراسری 9۷ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی همزمان با سراسر کشور در 11 شهرستان استان 

خراسان جنوبی برگزار شد.
*پیاده روی خانوادگی صبح دیروز به مناسبت هفته 

مبارزه با مواد مخدر در بیرجند برگزار شد.
*مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی 
شهری   آب  خانگی  مشترکان  درصد   ۷۴ گفت: 

الگوی صحیح مصرف آب را رعایت می کنند.  

اخبار کوتاه

حسینی- خبر جذب نشدن اعتبارات عمرانی 31 
دستگاه اجرایی در شورای اداری هفته گذشته 
مردم  انتقادات  و  اعتراض  نگرانی،  از  موجی 
استان را به عملکرد ضعیف این دستگاه ها به 
همراه داشت. در همین راستا و برای شفافیت 
ابهاماتی از قبیل نبود نظارت بر دستگاه ها، بومی 
نبودن و نداشتن دلسوزی مدیران  استان و ضعف 
مدیریتی که بارها از آن سخن گفته شده است، 

با فرهادی مدیر کل دفتر فنی ، امور عمرانی و 
حمل  و نقل و ترافیک استانداری گفتگو کردیم. 
وی با بیان این که خبر آن طور که واقعا هست، 
توضیح داده نشده و همین موضوع موجب ابهام 
شده است، ادامه داد: طوالنی بودن فرآیند جذب 
بود. وی  آمار داده شده  اعتبارات، علت اصلی 
توضیح داد: اعتبارات یک دستگاه ابتدا تامین و 
سپس ابالغ می شود، پس از آن باید تخصیص 

اعتبار شود که گاه این تخصیص ها به شکل 
با اشاره به این که  نقدینگی نیست. فرهادی 
پس از دریافت نقدینگی و اعتبار طبق قانون 
باید 3۰ درصد از مبلغ قرارداد پروژه در حساب 
پیمانکار باشد، ادامه داد: وقتی قانون گذار، قانون 
را به نحوی گذاشته که فرآیند طوالنی می شود 
و از طرفی دستگاه های اجرایی حتی از میزان 
تخصیص خود خبر ندارند تا بتوانند 3۰ درصد از 
قرارداد را داشته باشند، منتج به این می شود که 
بسیاری از دستگاه از جمله آن 31 دستگاه در یک 
فرآیند طوالنی قرار گیرند! به گفته وی از دید ما 
زمانی اعتبار جذب شده است که پول از حساب 
دستگاه خارج شود. مدیر کل دفتر فنی ، امور 
عمرانی و حمل  و نقل ترافیک استانداری با تاکید 
بر این که این روند هر ساله هست و در تمام 
کشور دستگاه ها با این مشکل ها مواجه می 
شوند، تصریح کرد: به عنوان مدیری که 2۴ سال 
در 3 استان در همین حوزه کار کرده ام، می گویم 
جای هیچ نگرانی و دغدغه ای وجود ندارد، حتی 

استان های همجوار ما نیز با جذب 5۰ درصد 
با  از منابع خود مشکل پیدا کردند! فرهادی 
اشاره به این که سال 96 بیشتر اعتبارات در 
قالب اوراق بوده، ادامه داد: تنها نگرانی ما این 
اوراق است که پیچیده تر و دارای محدودیت 
برای  تری  طوالنی  روند  و  بوده  زمانی 
باید طی کرد.  وی همچنین به  اعتبار   جذب 
سیاست های مدیریتی برخی مدیران دستگاه 
های اجرایی اشاره کرد و گفت: زمانی مدیر 
پول را در حساب نگه می دارد تا خالی نشده 
و بتواند برای امور جاری سازمان استفاده کند.

مدیر کل دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و 
نقل و ترافیک استانداری از رصد های مداوم 
بر دستگاه های اجرایی سخن گفت و افزود: 
طی دو ماه گذشته 36 جلسه با دستگاه های 
اجرایی، نماینده سازمان مدیریت برنامه ریزی و 
رئیس خزانه گرفته شد و تمام طرح ها و پروژه 
های عمرانی استان را هر کدام جداگانه کنترل 
تا اگر مشکلی باشد،  و به ریز بررسی کردیم 

بتوان آن را حل کرد. به گفته فرهادی موضوع 
زمین و انعقاد قراردادها از جمله این مشکالت 
بود. وی با بیان این که گزارش جذب دستگاه 
ها هر پنجشنبه به استانداری می رسد، اضافه 
کرد: یکی دیگر از دالیل “صفر” اعالم شدن 
جذب اعتبارات، تاخیر در ارائه گزارشات توسط 
دستگاه ها بود که متاسفانه برخی مدیران ممکن 
است اعتبار را جذب کرده باشند اما گزارش را دیر 
به ما ارائه می کنند. فرهادی حالت ایده آل برای 
جذب اعتبارات را زمانی عنوان کرد که دولت از 
ابتدای سال نقدینگی را پرداخت کرده و مدیر 
نیز از تخصیص دستگاه خود با خبر باشد، ولی 
معتقد بود: این کار در عمل شدنی نبوده، زیرا 
دولت ابتدا باید درآمدهای خود از جمله مالیات 
و ... را وصول کند. وی در پایان عنوان کرد: در 
این 31 دستگاه، تفکیکی برای بومی یا غیر 
بومی بودن مدیران نداشتیم، چون مشکل از 
طوالنی بودن فرآیند و گیرهایی است که در 

اختیار استان نیز نمی باشد.

گروه خبر-مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از برنامه های کانون های  اینکه یکی  بیان  با 
مساجد پوشش دادن در همه نقاط استان به ویژه 
مناطق عشایری است، گفت: امسال در 616 
کانون فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی 
برنامه های اوقات فراغت اجرا می شود. محبی با 
بیان اینکه کتابخانه های روستایی امکانات خود را 
در ایام فراغت در اختیار خانواده ها قرار می دهند، 

افزود: کانون های مساجد در حوزه اشتغال به 
عنوان یکی از نیازهای جامعه برنامه داشته و 
مسئوالن کانون های فرهنگی، هنری مسجد 
برنامه ای که دارند مورد حمایت مادی و  هر 
می گیرد.  قرار  استان  ارشاد  فرهنگ  معنوی 
محبی افزود: امسال برنامه های متنوع در 616 
کانون فرهنگی هنری مساجد  ارائه و این تعداد 
23۷ کانون شهری و مابقی روستایی بوده و 

برای پر کردن  این کانون ها بستری مناسب 
اوقات فراغت دانش آموزان با برنامه های متنوع 
هستند.وی بیان کرد: از مهم ترین برنامه های 
مادران  از  تجلیل  استان  مساجد  کانون های 
 22 امسال  تابستان  و  است  روستایی  موفق 
هزار نفر زیر پوشش برنامه های اوقات فراغت 
کانون های فرهنگی هنری مساجد هستند که 
ترین  افتاده  دور  در  را  برنامه ها  کانون ها  این 

مناطق مانند عشایری پوشش می دهد.

اجرای طرح آسمانی ها در ۷۰ درصد 
کانون های فرهنگی هنری مساجد

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری 
مساجد استان نیز در این مراسم گفت: پیش 
بینی می شود امسال ۷۰ درصد کانون های 
طرح  مجری  استان  مساجد  هنری  فرهنگی 

ابراهیم  االسالم  حجت  باشند.  ها   آسمانی 
اوقات فراغت در  اظهار کرد: طرح  سبزه کار 
کانون های فرهنگی، هنری روستایی و شهری 
با انعقاد تفاهم نامه بین این مراکز فرهنگی و 
دبیرخانه مساجد استان برگزار می شود. وی 
بیان کرد: توجه ویژه به ترویج و ارتقای سطح 
معلومات و دانش دینی مخاطبان در موضوعات 
فراهم  و  نماز  و  اخالق  اعتقادی،  قرآنی، 
کردن فضای کتابخانه ای و تشویق اعضا به 
جمله  از  مقدی  مطالعه  تقویت  و  کتابخوانی 
اهداف اجرای طرح آسمانی ها است. سبزه کار 
ادامه داد: طرح آسمانی ها با رویکرد برنامه های 
نشاط پایه، گروهی، تربیتی، آموزشی همراه با 

فعالیت های متنوع فرهنگی برگزار می شود .

مساجد سنگر اصلی نظام اند
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نیز با تاکید 
بر اینکه در تمام این سال ها »مساجد« سنگر 
اصلی و واقعی نظام بوده و هستند، گفت: امروز 
انقالب اسالمی ایران بعد از چهار دهه توانسته 
است استقالل و توانمندی خود را در تمامی 
همچنین  کند.  اثبات  جهانیان  به  ها  عرصه 
در این مراسم تابلوی نقاشی »شهید مرتضی 
بصیری پور« اولین شهید مدافع حرم خراسان 
کانون  اعضای  از  یکی  همت  به  که  جنوبی 
فرهنگی هنری باقرالعلوم )ع( بیرجند طراحی 

شده بود به پدر بزرگوار این شهید اهدا شد.

کاری- به مناسبت هفته جهانی مبارزه با مواد 
نگار  آینه  بیرجند و موسسه  مخدر، بهزیستی 
بهشت طالیی “نمایشگاه کاریکاتور پیشگیری 

از اعتیاد” را در محل این اداره برپا کردند.
بیان  با  بهزیستی   مدیرکل  نژاد،  عرب  علی 
اینکه  این نمایشگاه در پارک دولت بیرجند در 

روز های ۷ و ۸ تیر از ساعت 19 الی 23  ادامه 
خواهد داشت افزود: آثار این نمایشگاه متشکل 
از 21 تابلوی نقاشی با تاکید بر عوامل فردی و 

خانوادگی در گرایش به اعتیاد است
وی هدف از برپایی این نمایشگاه را  آشنایی 
افراد با دالیل گرایش به اعتیاد و پیشگیری از 
آن عنوان کرد و افزود: افراد درگیر به اعتیاد با 
این کاریکاتورها بیشتر با این معضل اجتماعی 
آشنا می شوند و به حدت و شدت آن پی می 
برند.وی یادآور شد: 15 مراکز درمانی سرپایی 
در شهرستان های سربیشه، خوسف، بیرجند 
فردوس و ۴  مرکز کاهش آسیب در زیرکوه ، 
درمیان  و بیرجند فعال هستند. وی افزود: در 
سال 96 بیش از 6 هزار معتاد برای درمان در  
مراکز استان پذیرفته شده اند که 35 درصد 

آنان  زن و باقی مرد بودند.

پیشگیری از خطر گرایش به اعتیاد با 
ایجاد فضای آرامش بخش در خانه ها

مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر  زندی،  علی 
با مواد مخدر استان هم با بیان اینکه فضای 

عامل  مهمترین  خانواده  بخش  ارامش 
پیشگیری از اعتیاد است، ابراز  امیدواری کرد:  
و  سالمت  راستای  در  جلسات  این  ماحصل 
پاسداشت انسانیت باشد. وی خاطر نشان کرد: 
رسالت شما بسیار مهم است چون مبارزه با مواد 
مخدر  کاری مقدس و بزرگ است. وی با بیان 
این  توانم بدهم،  اینکه  خبر خوشی که می 
است که دیگر دغدغه کودکان معتاد نداشته 
مخدر  مواد  ستاد  کرد:  نشان  خاطر  باشیم، 
تفاهم نامه ای  با بهزیستی و وزارت بهداشت 
و درمان  امضا کرده که هزینه درمان کودکان 
معتاد را پرداخت می کند و به زودی در خراسان 
جنوبی هم محقق می شود. وی با اشاره به 
با  از 3۰۰ کودک معتاد  تاکنون  بیش  اینکه 
بهزیستی  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  حمایت 
و ستاد مبارزه با  مواد مخدر درمان شده اند،  
افزود: همچنین6۰ دانش آموز هم در این مراکز 

پذیرفته شده و تحت درمان هستند.

کاوش- پنجمین جلسه کمیسیون گردشگری 
کمیسیون  اعضای  حضور  با  بیرجند  اتاق 
گردشگری، نمایندگان دانشگاه بیرجند و رئیس 
انجمن بیرجندی های مقیم تهران  و با محوریت 
اقامتگاه های بوم گردی، رویدادهای ملی تبریز 
2۰1۸ و همدان 2۰1۸ و همایش بین المللی 
کویر لوت در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید.  رئیس 
کمیسیون گردشگری اتاق بیرجند با اشاره به ثبت 
جهانی کویر لوت از برگزاری همایش بین المللی 

کویر با محوریت اتاق های بازرگانی سه استان 
حاشیه کویر لوت )خراسان جنوبی- سیستان و 
بلوچستان و کرمان(  و همکاری دستگاه های 
گوناگون خبر داد  و اعالم نمود: کمیته علمی، 
اجرایی و شورای سیاستگذاری این همایش با 
محوریت دانشگاه بیرجند تشکیل خواهد شد. 
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بیرجند هدف 
از برگزاری این همایش را معرفی ظرفیت های 
گردشگری، صنایع دستی و غذاهای سنتی استان 
و توانمندسازی جوامع محلی و جذب سرمایه گذار 

عنوان نمود. رئیس کمیسیون گردشگری اتاق 
بیرجند، با اشاره به رویدادهای ملی همدان 2۰1۸ 
و تبریز 2۰1۸ در حوزه گردشگری خواستار برنامه 
ریزی استان  برای بهره برداری از این فرصت شد. 
مجیدی همچنین با یادآوری رویداد گردشگری 
نمایشگاه بین المللی تهران در بهمن سال جاری  
خواستار برنامه ریزی برای حضور موثر استان 
در این نمایشگاه شد. تهیه تقویم گردشگری با 
مساعدت و همکاری اعضای کمیسیون از دیگر 

پیشنهادات مجیدی در این جلسه بود.

فرآیند طوالنی علت عقب ماندن 31 دستگاه در جذب اعتبارات

در حاشیه “ نمایشگاه کاریکاتور پیشگیری از اعتیاد”  عنوان شد:

بافت فرسوده بیرجند احیا می شود

دادرس مقدم-شهردار بیرجند گفت: در صورت جذب اعتبارات، بافت فرسوده شهر احیا می شود. جاوید در جلسه بررسی جذب اعتبارات بافت فرسوده که در محل دفتر 
شهردار بیرجند تشکیل شد، اظهار کرد: شهرداری ها باید اولویت اصلی فعالیت خود را در بافت فرسوده قرار دهند که شهرداری بیرجند نیز به دنبال جذب اعتبارات در 
این خصوص است. وی با تاکید بر لزوم پیشرفت پروژه های در دست اقدام شهرداری بیرجند در بافت فرسوده، خواستار بهبود وضع اجتماعی ساکنان این بافت شد.

۶۱۶ کانون فرهنگی هنری مساجد، میزبان برنامه های اوقات فراغت

همایش بین المللی کویر لوت برگزار می شود

امضای تفاهم نامه درمان رایگان کودکان معتاد

جنگ امروز با واژه هاست

ایرنا- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه 
بیرجند گفت: امروز با وجود پیشرفته ترین سالح های 
جنگی اما کشورها به وسیله واژه ها با هم می جنگند. 

حجت االسالم عبادی روز پنجشنبه به مناسبت هفتم 
تیر سالروز شهادت آیت ا...بهشتی و یاران انقالب در 
جمع طالب و روحانیان بیرجند با اشاره به روند جنگ 
ها از ابتدای پیدایش بشر تاکنون اظهار کرد: جنگ 
بلکه  نیست  پیشرفته  با سالح های  امروزی  های 
جوامع با واژه ها به جنگ هم می روند. وی تصریح 
کرد: بعضی کشورها مجهز به انواع سالح های اتمی 
مخوف هستند اما از ترس دور آن را دیوار می کشند 
پس آنها نمی توانند پیروزی را رقم بزنند. امام جمعه 
بیرجند افزود: شایسته است برای ایجاد بصیرت در 
جامعه یک فرهنگ لغت تدوین و انواع واژه ها در آن 
با معنای محاوره و عرفی، لغوی، علمی، دینی، سیاسی 
و استثماری مشخص شود.وی افزود: انقالب براساس 
ارزش های الهی به وجود آمده اما چون به وظایف خود 

عمل نکرده ایم دیگران با ما بازی می کنند.
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 امیرالمؤمنین علی علیه السالم فرمودند :
َمِن اْستَبَدَّ بَِراْءیِِه َهلََک

هر که به رأی خود تكیه زند هالک شود.
)نهج البالغه : ح 161، ص 1163(

بخش عمده اقتصاد در اختیار
 یک گروه خاص و اندک است 

محمدباقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت 
که  داشتند  تاکید  امام  مرتب حضرت  گفت:  نظام 
دولت ها سراغ کارهایی که مردم می توانند انجام 
دهند، نروند، اما متاسفانه در این سال ها کارها را 
بیشتر دولتی کردیم. امروز اقتصاد ما 2 قطب دارد 
اول اقتصاد دولتی و دوم خصولتی که معلوم نیست 
خصوصی است یا دولتی که ای کاش حداقل وضعیت 
اقتصاد  بود.  مشخص  بودنش  یا خصوصی  دولتی 
خصوصی هم مردمی نیست. بخش عمده اقتصاد در 

اختیار یک گروه خاص و اندک است.

مسئوالن توبه کنند و به رهبر بگویند 
ما به فرامین شما عمل مي کنیم

صدیقی خطیب جمعه تهران اظهار کرد: مسئوالن 
ما پس پرده را کنار بزنند و به میدان بیایند و کمر 
خدمت  برایشان  این ها  که  ببینند  مردم  تا  ببندند 
می کنند، در مواردی هم که مسامحه کردند از مردم 
عذرخواهی کنند. جوانان ما که مسئله هسته ای را 
به نتیجه رساندند در بدترین شرایط تالش از خود 
فروگذار نکردند و در واقع در هر کجا که به فرمان 
هر  در  و  بود  آن  در  پیروزی  کردند  عمل  رهبری 
کجا عمل نکردند این جور گرفتاری برای ما بوده 
ما  بگویند  به رهبری  و  توبه کنند  است مسئوالن 
به فرامین شما عمل می کنیم و در صف مردم قرار 
بگیرند و کار را به جوانان بدهند ما هم پشتوانه داریم.

دولت قصد ندارد مشکالت را انکار 
کند و بر روی آنها سرپوش بگذارد

ابتکار، معاون رئیس جمهور گفت: دولت قصد ندارد 
مشکالت را انکار کند و بر روی آنها سرپوش بگذارد 
زیرا بنای دولت تدبیر و امید بر شفاف سازی است. 
برای  را  خوبی  گذشته شرایط  دو سال  برجام طی 
فعاالن اقتصادی کشور فراهم کرد، اما دولت آمریکا 
با خروج از برجام قصد دارد این فرصت را از فعاالن 
اقتصادی ایران بگیرد بنابراین باید با حفظ وحدت و 

انسجام ملی، این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

همه اذعان دارند برای اداره کشور 
نباید به آمریکا اعتماد می شد

جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملی گفت: طبق 
بیانیه ای که 3 کشور اروپایی پس از خروج ترامپ 
از برجام منتشر کردند، ضمن تعیین بایدها و نبایدها 
برای ایران صحبت از موضوعات جدید مثل موشکی 
و منطقه ای کردند لذا امروز همه اذعان دارند برای 
اداره کشور نباید به آمریکا اعتماد می شد همچنان 
که نمی توان معطل چند کشور اروپایی شد و باید 
با اتکا به توانایی های خومان کشور را اداره کنیم. 

اگر دولت و مجلس موفق نشوند 
به معنای توفیق جناح رقیب نیست

محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین 
انتخابات همه  نتایج  از مشخص شدن  بعد  گفت: 
دنبال  باید  سیاسی  جریان های  و  گروه ها  افراد، 
اگر دولت، مجلس  باشند.  به مطالبات مردم  پاسخ 
موفقیت  عدم  این  نشوند  موفق  شهر،  شورای  و 
به  بلکه  نیست  رقیب  جناح  توفیق  معنای  به 
است. نظام  بدنه  رفتن  تحلیل  و  خراطی  منزله 

ناو های آمریکا در زمان خروج  از 
برجام از مرز آبی ایران دور شدند 

بیان  با  نیروی دریایی سپاه  دریادار فدوی، فرمانده 
اینکه  ناو های آمریکا در زمان اعالم خروج  از برجام 
از مرز های آبی ایران دور شدند، گفت: آن ها خودشان 
اعتراف کردند  از ترس عکس العمل جمهوری اسالمی 
آمریکا  کشور  نظامی  تمرکز  بیشترین  شدند.   دور 
بر روی نیروی دریایی خودش است، امروز آمریکا 
زورگوترین کشور دنیاست اما این کشور زورگو بیشتر 
است. خبر  با  ایران  توانایی های  از  کشوری  هر  از 

سخنان روحانی نویدی بر آغاز 
جبهه بندی جدید است

گفت: صحبت های  تهران  نماینده  زاکانی  علیرضا 
و  شد  امید  منشا  بسیار  بنده  برای  جمهور  رئیس 
و  آمریکا  زیاده خواهی های  مقابل  در  می بایست 
مسئوالن،  از  جبهه ای  آن  روزافزون  توطئه های 
نخبگان و عموم مردم شکل بگیرد و این سخنان 
نویدی بر آغاز این جبهه بندی جدید است. امیدواریم 
که این سخنان در مقام حرف باقی نماند و لوازم تحقق 
این سخنان بسیار مهم رئیس جمهور توسط مسئوالن 
آید. فراهم  دولت  عزیز  وزرای  ویژه  به  و  کشور 

راه را باز کنید تا مردم بتوانند
 حرف شان را بزنند

وزیر  آقای  گفت:  سابق  رئیس جمهور  احمدی نژاد، 
اقتصاد، آقای رئیس جمهور، آقای مدیر، آقای رئیس 
مجلس راه را باز کنید تا مردم بتوانند حرف شان را 
بزنند و ایراد کارت را به تو بگویند، اصال راهکار به 
شما می دهند. 80 میلیون جمعیت باهوش است. 
کننده کار می آید به تو راه را می گوید، راه را نبندید.

اصالح طلبان مسئولیت مسند نشستن روحانی را قبول کنند

حق شناس، دبیر کل حزب پیشروی اصالحات گفت: 
در به وجود آمدن نا به سامانی ها همه ما جریان 
های سیاسی مقصریم و رای ما اصالح طلبان بود 
که روحانی را بر مسند ریاست جمهوری نشاند و ما 
باید مسئولیت این امر را قبول کنیم، همچنین رئیس 
جمهور حق دارد که وزرای خود را انتخاب کند و نباید به او تحمیل شود. اگر 
بخواهیم مسیر درست را طی کنیم راهی جز توجه به جایگاه احزاب وجود ندارد.

با همه توان از رویکرد جدید رئیس جمهور حمایت می کنیم 

حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان والیی گفت: 
تیم فعلی دولت کارآمد نبوده و نتوانسته مشکالت 
را مرتفع کند. رئیس جمهور ابتدا گفت که ایستاده 
و بعد هم گفت که باید تغییرات ایجاد شود که هر 
دو امری مثبت تلقی می شود و باید انجام شود. ما در 
مجلس با تمام توان از رویکرد جدید رئیس جمهور حمایت و با تمام توان 
رئیس قوه مجریه را کمک می کنیم و مجلس برای این کار آمادگی کامل دارد.

حداد عادل، مشاور عالی رهبر معظم 
انقالب با بیان اینکه این روزها که 
است  داغ  فوتبال  ای  فضای رسانه 
از فوتبال می زنم، گفت: ما  مثالی 

در داخل با هم رقابت می کنیم، اما 
وقتی به عنوان تیم ملی با یک رقیب 
بیگانه مسابقه می دهیم اختالفات 
را کنار گذاشته و همه در کنار هم 
و  می کنیم  دنبال  را  ملی  موفقیت 

دیگر تیم های داخلی مطرح نیستند.
باید  امروز  ما  کرد:  اضافه  وی 
بدانیم الزمه مقابله دولت با دشمن 
خارجی، کنار هم قرار گرفتن همه 

است؛ سخنان  مردم  و  نظام  ارکان 
زیادی  مثبت  نکات  رئیس جمهور 
داشت، اما انتظار داریم این سخنان 
ادامه یابد و ایشان به شیوه های قبل 
بازنگردد تا وحدت ملی حاصل شود. 

داریم  انتظار  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
دولت به نصیحت هایی که به مردم 
می کند، قبل از آن خود عمل نماید، 
تصریح کرد: دولت در حل مشکالت 
امروز اقتصادی در بی ثباتی ارز، اوال 
ارز  مصرف  منطقی  اولویت های 
را تعیین کند و به آن عمل نماید، 
ثانیا؛ چنانچه از این فضا سوءاستفاده 
با  ها  سوءاستفاده  این  جلوی  شد، 
شود  گرفته  قضائیه  قوه  قاطعیت 
عالوه بر دولت مردم نیز الزم است 
با  متناسب  را  خود  مصرف  الگوی 
شرایط جدید تغییر دهند و از اسراف 
گفت:  عادل  حداد  کنند.  خودداری 
برای  ای  تازه  های  راه  باید  دولت 
جذب نقدینگی ایجاد کند تا سرمایه 
های مردم در مسیر صحیح اقتصادی 
شرایط  صورت  این  در  گیرد،  قرار 
بازمی گردد. گذشته  ثبات  به  فعلی 

انتظار داریم سخنان مثبت رئیس جمهور ادامه یابد 
و به شیوه های قبل بازنگردد تا وحدت ملی حاصل شود

رئیس  اول  معاون  جهانگیری، 
به  باید  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور 
ساعته   2۴ و  روزی  شبانه  صورت 
تالش کنیم،  گفت: مردم انتظار دارند 
اتخاذ تصمیمات  و  ریزی  برنامه  با 
ببریم و  بین  از  را  التهابات  مناسب 
جامعه احساس کند که مشکالت در 
حال مرتفع شدن است. وی با اشاره 
به برخی مشکالت مزمن اقتصادی 
در کشور یکی از این مشکالت را 
وجود نقدینگی باال در کشور دانست 
و گفت: این حجم نقدینگی در هر 
تواند  می  شود،  وارد  که  بخشی 
مشکل ساز باشد که باید به سرعت 
راهکار  نقدینگی  مسئله  حل  برای 
پیدا کنیم و نباید حاال که در حال 
برنامه ریزی برای مقابله با تحریم 
ها هستیم، اجازه دهیم که مسائل 
دو  را  مشکالت  اقتصادی  مزمن 

چندان کند. جهانگیری با بیان اینکه 
و  خواران  رانت  بهار  تحریم  دوران 
دولت  کرد:  اظهار  است،  مفسدین 
دوره تحریم های گذشته را آسیب 

شناسی کرده و با هر رانت و فسادی 
قاطعانه برخورد می کند. معاون اول 
رئیس جمهور افزود: در مقطعی که 
و  است  اقتصادی  جنگ  در  کشور 
روبرو  مختلف  مشکالت  با  مردم 

هستند، کسانی که به فکر پر کردن 
باید  اند و  جیب خود هستند خائن 
بایستیم.  آنها  مقابل  گیرانه  سخت 
با  امیدوارم  گفت:  همچنین  وی 

تدابیر رئیس جمهور و پشتیبانی ها و 
حمایت های مقام معظم رهبری، با 
برنامه ریزی هایی که انجام خواهد 
دوران  سربلندی  با  بتوانیم  شد، 
سخت کنونی را پشت سر بگذاریم.

در مقطعی که کشور در جنگ اقتصادی است 
کسانی که به فکر پر کردن جیب خود هستند، خائن اند

شرطش این است که نترسید و نترسیم و نترسانیم

سردارسلیمانی، فرمانده سپاه قدس گفت: من با تجربه 
این را می گویم میزان فرصتی که در بحران ها وجود 
دارد، در خود فرصت ها نیست. اما شرطش این است 
که نترسید و نترسیم و نترسانیم. با همین بحران های 
اقتصادی که در دوره های طوالنی انقالب و محاصره  
اقتصادی داشتیم به رغم اینکه خیلی از دولت مردان نتوانستند آن اهداف 
مدنظر خودشان یا انقالب را محقق کنند، اما فرصت های بزرگی وجود دارد. 
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آگهی مزایده عمومی شماره 97/2 »نوبت اول«      شناسه آگهی: 195090
بانک توسعه تعاون در نظر دارد: یک فقره از امالک مازاد خود در استان خراسان جنوبی به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان شرکت در 
مزایده می توانند از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1397/4/9 لغایت ساعت 8 صبح سه شنبه 97/4/26 جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به دایره اداری / مالی مدیریت شعب 
بانک توسعه تعاون استان خراسان جنوبی به نشانی: بیرجند خیابان پاسداران، نبش پاسداران 7 مراجه نمایند و پس از هماهنگی و بازدید از ملک مورد مزایده، پیشنهاد قیمت خود 
را در دو پاکت جداگانه الف و ب )پاکت الف پیشنهاد قیمت و پاکت ب: تضمین شرکت در مزایده(  به شرح اوراق مزایده تنظیم و حداکثر تا ساعت 13/30 روز سه شنبه  مورخ 

1397/4/26 به دایره اداری /  مالی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان خراسان جنوبی  به نشانی فوق الذکر تسلیم و رسید دریافت نمایند.

قیمت پایه کارشناسی توضیحاتاعیانی )متر(مشخصات امالک مورد نظر 
)ریال(

مبلغ تضمین

متراژکاربریپالک ثبتیآدرسردیف

بیرجند خیابان مدرس ،خیابان 1
شهید تیمورپور پالک 51

209/9 مسکونی249/313
متر

تخلیه بر عهده 155
برنده می باشد 

2/573/800/000128/700/000

هزینه مزایده شامل هزینه نشر آگهی در روزنامه و هزینه ارزیابی کارشناسی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 شماره حساب جاری 4000/111/10000/5 به نام امور مالی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان در نزد شعبه مرکزی بیرجند به عنوان حساب واریز مبلغ  5 درصد تضمین معرفی می گردد. 
تضمین شرکت در مزایده معادل 5  درصد قیمت پایه به صورت وجه نقد و یا ضمانت نامه بانکی معتبر می باشد - زمان و محل بازگشایی پاکت های پیشنهاد: پاکت ها راس 
ساعت 10 صبح پنجشنبه 1397/4/28 در محل مدیریت شعب استان خراسان جنوبی به نشانی بیرجند خیابان پاسداران، نبش پاسداران 7 ، مدیریت شعب بانک توسعه تعاون 

بازگشایی خواهد گردید. تلفن تماس: 32420791 و 056-32448061

آژانس ایـران
 شماره های جدید ما را 

به خاطر بسپارید:
 32465050

  32465252 - 32465080 
32465200  - 32465060

آدرس: خیاب ان 15 خرداد، 22 بهمن 
1 ، جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(

شماره مدیریت : 
09158644731 - مقری


