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انتشار اطالعات ناقص از
 ندادن اطالعات بدتر است

صفحه 8

 FATF قبول کردن سند
سياهي مطلق است

صفحه 8

با يک مجلس نمي توان کشور را 
اداره کرد ، به دو مجلس نياز داريم

صفحه 8

اگرمنافع حفظ شود برجام 
بدون آمريکا ادامه خواهد يافت

صفحه 8

معرفی استان
 با اطالعات سوخته !

یک  رسانی  اطالع  پایگاه  روایت  به   
دستگاه اجرایی ، شهرستان بیرجند با 
140کیلومتر مرز مشترک با افغانستان در 
 جنوب استان خراسان !؟واقع شده است .
این در حالی است که 15 سال از تشکیل 
استان خراسان جنوبی  می گذرد و دیگر 
خراسانی وجود ندارد که بیرجند در جنوب 
آن باشد! .همچنین سال هاست به دلیل 
استقالل  شهرستان در میان ، شهرستان 
بیرجند هیچ مرز مشترکی با افغانستان 
اطالعاتی  یافتن  دنبال  به  ندارد.وقتی 
درباره کتیبه های مینیاتوری کوچ خراشاد 

سایت ها را... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4107

7آغاز برق رسانی به کمپ کويرنوردی همت آباد زيرکوه7کارگاه آموزشی “والدين اينترنتی” در بيرجند برگزار می شود 3پر کردن ۹۰ روز طاليی با اجبار يا اختيار؟

دستگاه ها   باید  پاسخگوی مردم  باشند
    صفحه 7

 آغاز طرح جامع زيبا سازی مبلمان شهری در بيرجند/ 7

عکس:انصاری

افزايش اعتبارات سمن های فعال 
در حوزه آسيب های اجتماعی/7

گفتگوی اختصاصی آوا با احمد حسینی مقدم؛ مجری و گزارشگر

گويندگی برای من شغل نيست، عشق است 
همیشه این خبرنگاران و گزارشگران بوده اند که برای مصاحبه و گفتگو به سراغ مردم و مسئوالن 
می روند. ولی مهمان فرهنگی این هفته روزنامه آوای خراسان جنوبی مردی است که خودش در 

کار رسانه و گزارشگری است. احمد حسینی مقدم... ) ادامه در صفحه 4(

ت
ترن

 این
س :

عک

فرماندار در دومین جلسه شورای اداری شهرستان بیرجند

سردار سرتیپ دوم علی اصغر مسروری
فرمانده محترم مرزبانی استان خراسان جنوبی

ترفیع و ارتقای جناب عالی را به درجه سرداری که نشان از لیاقت، تعهد 
شایستگی و حسن اعتماد به شماست ، تبریک گفته و توفیق روز افزون تان 

را در جهت تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
را از درگاه خداوند سبحان مسئلت داریم. 

هیئت مدیره و کارکنان موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی نظام گستر 
خراسان جنوبی

موسسه علمی امام علی  )ع( وابسته به موسسه 
خیریه دانش آموزی امام علی )ع( برگزار می کند

کالس هـای تقویتـی کنکور
مقاطع ابتدايی،  دوره اول و دوم متوسطه

با حضور اساتید برجسته استان
آدرس : میدان ابوذر نبش شهید اسدزاده 3 

تلفن:  32232943- 09157571866

قسم هب سوگند رپوردگار 

هک نیست ربرت ز آن رد روزگار

قسم هب ن و القلم

هک هست هماان خود کاتب و صاحب قلم

قلم سالروز  باد  فرخنده 

هب اهل علم، اندیشه و اهل قلم

شادباشی ربای  تعظیم هب اهل قلم

ز سوی موسسه خوارزمی خادم اهل قلم

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان کربالیی  علی اصغر راستگو
را به اطالع دوستان و همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم

 امروز پنجشنبه ۹7/4/14 ساعت ۹ صبح از محل سالن اجتماعات آرامستان )غسالخانه(
 برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های: راستگو ، حسینی و سایر فامیل وابسته

معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری
جناب آقای دکتر مشیر الحق عابدی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری 
خراسان جنوبی که موید تجربه و تخصص شما در این امر می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال

 توفیق روز افزون تان را خواستاریم.
هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

باغ پسته سه ساله آماده 
پیوند ، به مساحت یک ونیم 

هکتار ویک ونیم هکتار زمین 
زراعی ، دارای 7 ساعت آب 

در مدار 24 ، جلگه ماژان
 به مبلغ یکصد و بیست میلیون 

09155014963

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسری مهربان و پدری دلسوز 

مرحوم حاج محمد علی نوروزی 
)بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹7/4/14 از ساعت 16/3۰
 الی 17/3۰ در محل مسجد مرتضوی )واقع در خيابان مفتح(

 برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است.
خانواده های نوروزی و سایر بستگان

در راستای توسعه فعالیت های ورزشی، هیئت جودو شهرستان بیرجند 
را به صورت مشارکتی  در نظر دارد: مجهزترین سالن ورزشی جودو 
)ساعت های مازاد رشته جودو( در شیفت صبح به مربیان مورد تایید 

 TRX ،هیئت های ورزشی ایروبیک، تکواندو، کاراته، آمادگی جسمانی ، ژیمناستیک
)دختران( و یا کلیه ادارات و ارگان های دولتی واگذار نماید.

آدرس: مفتح 27، استاديوم ورزشی آزادی، مدرسه جودو شهرستان بيرجند  
  تلفن: 32441614
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زور گرانی به حبوبات نرسید

در حالی که حبوبات هم برای واردات بیش از ۸۱ میلیون یورو ارز دولتی گرفته، در بازار مصرف افزایش قیمت داشته اما این افزایش در حد ۰.۱ درصد 
بوده و این محصول در قعر جدول گرانی قرار دارد. در پی انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی، مشخص شد که کدام 
کاالها از این ارز استفاده کرده اند و به گفته مسئوالن، واردکنندگان و توزیع کنندگان آن کاالها نباید قیمت محصوالت خود را افزایش دهد.

معرفی استان با 
اطالعات سوخته!  
*  مهرآیین 

... همچنین سالهاست به  اول(  از صفحه  مقاله  )ادامه سر 

شهرستان  میان،  در  شهرستان  استقالل  دلیل 
ندارد. افغانستان  با  مشترکی  مرز  هیچ  بیرجند 
وقتی به دنبال یافتن اطالعاتی درباره کتیبه  های 
مینیاتوری کوچ خراشاد سایتها را زیر و رو می کنی  
کال  نگاره  سنگ  از  عکسهایی  وبالگ  یک  در 
جنگال خوسف به جای کتیبه های کوچ می بینی. 
سایت سازمان میراث فرهنگی وگردشگری کشور 
پرداخته  جنوبی  خراسان  معرفی  به  سطر   5 در 
 6 دارای  جنوبی  خراسان  است  کرده  وعنوان 
سایت   این  هتلهای  فهرست  در  است.  شهرستان 
هیچ نامی از هتلهای کوهستان و سپهر نیامده است 
و شماره تماسها نیز اشکال دارد و به روز نیست.
بیرجند  سیاسی  تقسیمات  بخش  در  هرچند 
در  باز  اما  شود  می  اشاره  بخشها  جداشدن  به 
خوسف،  جغرافیایی  موقعیت  معرفی  قسمت 
درمیان و سربیشه هنوز قسمتی از بیرجند هستند.
در  نیز  مجلس  نماینده  رسانی  اطالع  پایگاه  در 
  ۸5 و   75 سالهای  امارهای  به  جمعیت  بخش 
استناد شده است. جایی 2۱ و جایی ۱۱ سال پیش.

به عنوان یک  ارتباطات  یا شبکه جهانی  اینترنت 
اخبار  مبادله  شاهراه  و  بستر  سالهاست  رسانه  ابر 
صنعتگران  تجار،  بازرگانان،  است.  اطالعات   و 
بر  جهان  سراسر  در  وگردشگران  گذاران  سرمایه 
پایه اطالعات این شبکه فراگیر جهانی برنامه های 
خود را تنظیم می کنند. از این رو طراحی سایتها، 
بارگذاری اطالعات و اخبار، جامعیت و گستردگی 
ضرورتی  آن  بودن  روز  به  تر  مهم  همه  از  و 
است. فضا  این  در  موفقیت  کسب  برای  حیاتی 
به طور حتم معرفی صحیح استان خراسان جنوبی، 
فناوری  این  طریق  از  آن  های  داشته  و  ظرفیتها 
گردشگری،  اقتصادی،  توسعه  برای  بزرگ  گامی 
وصنعتی ان تواند بود و استان به چنین ابزاری به 
شدت نیاز مند است. با آن که در بین آحاد جامعه 
از  استفاده  عادی  مردم  ودربین  جنوبی  خراسان 
نابهنجاری  گاه  و  بسیار  گسترش  مجازی  فضای 
داشته وحتی آسیب زننده نیز بوده است اما متاسفانه 
برای  پرقدرت  و  فراگیر  رسانه  این  از  استفاده  در 
است. کاری شده  کم  و شهرستان  استان  معرفی 
پایگاههای  از  بسیاری  توسط  شده  ارایه  اطالعات 
مواقع  بسیاری  در  استان  دولتی  ادارات  به  وابسته 
نیاز مخاطبان را برآورده نمی سازد و نادرست و به 
دیگری  بزرگ  مشکل  نیز  اطالعات  نبودن  روز 
است. نکته مهم دیگر این که بسیاری از کاربران 
اینترنت بر اساس قاعده ای که در همه جا معمول 
براین  را  بنا  مطالب(  بودن  روز  وبه  )صحت   است 
می گذارند که مطالب ارایه شده در این سایتها نیز 
به تمامی صحیح وکامل است. در این وضع اگر این 
داده های نادرست و سوخته مبنای تصمیم گیری 
شود به طور قطع ضرر ان متوجه منطقه وساکنان 
برروی  اطالعات  این  وقتی  بویژه  شد.  خواهد  آن 
سایتهای سازمانها و ادارات رسمی قرار می گیرد و به 
 عنوان منابع موثق تلقی می شود کشف نادرستی آن 
بی اعتمادی خواهد آورد. از این رو بسیار الزم است 
که پایگاههای اطالع رسانی استان اعم از دولتی و 
غیردولتی وحتی وبالگهای شخصی با درک اهمیت 
این نکته به سه موضوع مهم جامعییت ، صحت و به 
روز بودن اطالعات عرضه شده عنایت داشته باشند.    

احتمال بازگشایی صرافی ها 
از شنبه

ارز  ثانویه  بازار  راه اندازی  از  حالی  در  اقتصاد  وزیر 
خبر داده بود که اکنون خبرها حکایت از آن دارد 
که صرافی های دارای مجوز بانک مرکزی، از روز 
شنبه می توانند اقدام به معامله با نرخ بورس کنند. 
مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی، از بازگشایی 
بازار ثانویه ارز خبر داده بود. وی با اشاره به تصمیم 
جدید دولت مبنی بر به رسمیت شناختن نرخ دوم 
برای ارز تلویحا اعالم کرده بود که دولت تصمیم 
اکنون  بشناسد.  رسمیت  به  را  بازار  این  تا  گرفته 
دارد که صرافی های  این  از  برخی خبرها حکایت 
دارای مجوز بانک مرکزی، از روز شنبه می توانند 
ارزش  اساس  بر  که  بورس  در  شده  ثبت  نرخ   با 
اظهارنامه  صادراتی است، اقدام به معامله ارز کنند. 

آغاز توزیع الستیک کامیون 
با نرخ دولتی

حمل ونقل  و  راهداری  سازمان  حمل ونقل  معاون 
رانندگان  نیاز  جاده ای گفت: توزیع الستیک مورد 
جاده ای با نرخ مصوب دولتی صرفاً از طریق صدور 
داریوش  می شود.   انجام  سازمان  این  معرفی نامه 
امانی اظهار داشت: طی جلسات برگزار شده مقرر 
شد اطالعات الستیک های مورد نیاز از نظر تعداد، 
توزیع  مجاز  عامالن  اختیار  در  که  قیمت  و  سایز 
کننده قرار گرفته است، در اختیار سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای قرار داده شود که بر اساس 
آن توزیع کنندگان صرفاً با معرفی نامه های صادره 
توسط سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای برای 
رانندگان اجازه دارند به مدت یک هفته نسبت به 
نمایند. اقدام  مصوب  قیمت  با  الستیک  فروش 

الزام واردکنندگان محصوالت 
کشاورزی به ارائه شناسه کاال

ابتدای مرداد سالجاری، ثبت شناسه کاال برای  از 
واردکنندگان محصوالت کشاورزی در سامانه جامع  
تجارت الزامی شد. ثبت سفارش محصوالت گروه 
ارائه  به  ملزم  تجارت  جامع   سامانه  در  کشاورزی 
شناسه کاال خواهد بود. گفتنی است در این گروه، 
فقط شناسه هایی قابلیت ثبت سفارش خواهند داشت 
شده اند. ثبت  کشاورزی  جهاد  وزارت  توسط  که 

پیش بینی بانک آمریکایی 
درباره قیمت آینده نفت

بانک “مورگن استنلی” پیش بینی کرد که در نیمه دوم 
سال 2۰۱۸ میالدی قیمت نفت بیش از برآوردهای 
پیشین این بانک خواهد بود، زیرا دولت دونالد ترامپ،  
قصد دارد تا نوامبر امسال جلوی صادرات نفت ایران 
بر  افزون  که  کرد  پیش بینی  بانک  این  بگیرد.  را 
در  نفت  بر عرضه  ایران  نفت  تحریم  منفی  تأثیر 
بازارهای جهانی، تولید نفت لیبی و آنگوال نیز بیش 
از برآوردهای پیشین کاهش خواهد یافت و سبب 
می شود بازار نفت در نیمه دوم سال جاری میالدی 
با 6۰۰ هزار بشکه در روز کمبود نفت روبه رو باشد.

سرمقاله

وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طال 
باز هم افزایش یافت

وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طال در بورس کاال از امروز ۱4 
آتی  قرارداد  ۱۱ مشخصات  بند  با  مطابق  می یابد.  افزایش  هم  باز  تیر 
سکه بهار آزادی طرح امام در خصوص تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد 
قراردادهای  روزانه  تسویه  قیمت  افزایش  به  توجه  با  و  طال  سکه  آتی 
فعال طی روزهای اخیر، از امروز ۱4 تیر جاری پس از اتمام روز معامالتی 
وجه تضمین اولیه برابر 65 میلیون ریال به همراه وجه تضمین اضافی، 
گزارش  این  می شود.  تعیین  ریال  هزار   5۰۰ و  میلیون   ۸3 مجموع  در 
می افزاید: قرارداد آتی، توافق نامه ای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی 
باقیمت مشخص است. به عبارت دیگر در  آینده و  در زمان معین در 
بازار آتی، خرید و فروش دارایی پایه قرارداد براساس توافق نامه ای که به 
قرارداد استاندارد تبدیل شده است، صورت می گیرد که در آن به دارایی با 

مشخصات خاصی اشاره می شود.

بیانیه خصوصي سازي
 درباره سود سهام عدالت متوفیان

در پي آغاز عملیات تقسیم و اختصاص سهام عدالت فوت شدگان به 
وراث آنان از شنبه آینده، مدارک الزم براي دریافت سود سهام عدالت 
مشموالن متوفي اعالم شد. سازمان خصوصي سازي با صدور اطالعیه 
اي اعالم کرد وراث قانوني مشموالن فوت شده سهام عدالت مي توانند 
از ۱6 تیر جاري جهت تقسیم و اختصاص سهام عدالت اشخاص متوفي 
خود به دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه کنند. در این مرحله، الزم 
است کلیه وراث مراجعه کننده، ضمن آگاهي از مفاد این اطالعیه و رعایت 
مندرجات آن و نیز با در دست داشتن مدارک و کسب شرایط الزم به 
دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه نمایند. بدیهي است در صورت نقص 
مدارک هر یک از وراث، دفاتر پیشخوان قادربه ارائه خدمت نخواهند بود. 
نتیجه عملیات تقسیم و اختصاص سهام عدالت به وراث پس از مدت 
دستکم ۱۰ روز کاري در سامانه سهام عدالت قابل مشاهده خواهد بود.

هیچ بانکی حق تعطیل کردن واحدهای تولیدی را ندارد
صادق نجفی، معاون  وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه 
شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی کردستان که در 
سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: فعاالن 
بخش خصوصی استان در این جلسه اوضاع کشور را خوب 
تشریح کردند و این نشان می دهد کامال مسائل  را رصد و 

درک می کنند.
بخش  مسئولیت  و  ماموریت  امروز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
صنعت از سایر بخش ها بیشتر است، بیان کرد: اگر جدی 
نباشیم و تالش جهادی نکنیم، نمی توانیم پاسخگوی خوبی 
باشیم. وی ادامه داد: ستادی در مرکز برای رصد روزانه مسائل 
و مشکالت واحدهای تولیدی تشکیل داده ایم تا بتوانیم چاره 
ای برای آن بیابیم. معاون  وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار 
به دلیل موقعیت جغرافیایی و همسایگی  کرد: کردستان 
های تحریم  از  ناشی  تهدید  تواند  می  عراق  کشور   با 

اقتصادی را به فرصت تبدیل کند.
بر اسای مزیت های زیر ساختی و  باید  ادامه داد:  نجفی 
مورد  استان  این  در  دار  اولویت  انسانی طرح های  نیروی 
مطالعه قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه مطالعه مذکور باید 
مطالعه  این  در  افزود:  شود،  انجام  ماه  سه  حداقل  ظرف 
برای  متوسطی  و  کوچک  های  طرح  چه  شود  مشخص 
بیان کرد: هدف ما  باید معرفی شود. وی  سرمایه گذاری 
این است که استان را ظرف سه سال آینده به حد سرانه 
صنعت کشور برسانیم لذا این مطالعه جزو ضروریات است. 
معاون  وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در ۱۰ شهرستان 
کردستان ۱۰ طرح مزیت دار صنایع کوچک ظرف یک ماه 
مطالعه شود و ما هم در کشور به ایجاد و رونق این واحدها 
کمک خواهیم کرد. وی از اضافه شدن کردستان به پنج 
باید به  استان اجرای طرح پوشاک خبر داد و اظهار کرد: 

بازار دارد،  ایجاد می کند و  دنبال طرح هایی که اشتغال 
باشیم و یکی از این طرح ها هم طرح پوشاک است. 

جلسه  این  برگزاری  سالن  برق  قطعی  با  همزمان  نجفی 
عنوان کرد:  قطعی برق برای صنایع ما مشکالتی ایجاد 
کرده و برای حل آن دستوراتی در این رابطه داده شده است. 
وی بیان کرد: قرار شده ظرف یک ماه آینده جلسه ای از 
ستاد تسهیل ورفع موانع تولید کشور به استان کردستان 
اختصاص پیدا کند که در آن به دو موضوع تامین مواد اولیه 
و بانک ها پرداخته خواهد شد. وی اظهار کرد: چون در حال 
حاضر کشور در شرایط ویژه ای قرار گرفته براساس قانون 

هیچ بانکی حق تعطیل کردن واحدهای تولیدی را ندارد.
معاون  وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در بحث 
پرداخت تسهیالت به واحدهای روستایی حتی چک برگشتی 

هم نباید مورد توجه و نظر بانک ها قرار داده شود.

پیش بینی افزایش تورم در ماه های آینده
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی 
با تاکید بر تالش این بانک بر ثبات نرخ تورم، گفت: مجموع 
ارز،  بازار  نوسانات  به خصوص  ماه گذشته  چند  در  شرایط 

احتماال نرخ تورم را افزایشی خواهد کرد. 
جعفر مهدی زاده درباره ارزیابی خود از ثبات نرخ تورم طی 
دو سال اخیر، اظهار کرد: بررسی تاریخی نرخ تورم حاکی از 
این است که در چند دهه گذشته نرخ های تورم باال، بخشی 
از اقتصاد کشور بوده و نرخ های بیش از ۱5 درصد و دو 
افزود:  رقمی، موضوعی عادی در اقتصاد کشور است. وی 
اما به دنبال سیاست گذاری های چند سال اخیر، توانستیم 
به توفیق های زیادی در خصوص کنترل نرخ تورم دست 
یابیم و این نرخ در مقطع سال ۱395 بعد از گذشت حدود 
اداره بررسی ها و سیاست  26 سال تک رقمی شد. مدیر 
های اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر ادامه این روند در 
سال 96، گفت: در طول 4 دهه گذشته در اقتصاد ایران این 
تجربه که در دو سال پیاپی نرخ تورم تک رقمی داشته باشیم، 

بسیار انگشت شمار بوده است. این مقام مسئول در بانک 
مرکزی، افزود: به تبع این سیاست هم با وجود توفیقاتی که 
بانک مرکزی داشته، می تواند موافق و مخالفانی داشته باشد، 
همان طور که بارها فعاالن اقتصادی نسبت به سیاست های 
دولت برای کنترل تورم نقد داشته اند. مهدی زاده گفت: اما 
واقعیت این است که اگر نگاهی به رفتار نرخ تورم در چند 
سال گذشته داشته باشیم، کنترل تورم از بُعد ثبات و آرامش 
خاطر فعاالن اقتصادی می تواند موثر باشد تا با جهت دهی 
به فعالیت های اقتصادی شرایط بهتر و مطمئن تری برای 

تولید کنندگان ایجاد شود. 
وی با اشاره به اینکه به طور کلی این رویکرد از بُعد بخش 
واقعی اقتصاد، رشد و اثر مثبت بر فعالیت های اقتصادی 
سیاستی است، امیدوارم در آینده نیز با اتخاذ تصمیم های 
جدید شرایط برای کنترل نرخ تورم فراهم باشد. مدیر اداره 
بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به 
اینکه چند درصد احتمال ادامه شرایط فعلی و حفظ نرخ تورم 

۱۰ درصدی را می دهید، گفت: نرخ تورم تک رقمی در جامعه 
و افکار عمومی بسیار ُپررنگ شده زیرا نرخ تورم 9.9 درصد یا 
۱۰ درصد تفاوت زیادی ندارد و نکته مهم تثبیت نرخ تورم در 
بلندمدت و جلوگیری از نوسان زیاد این نرخ است. وی ادامه 
داد: ثبات تورم نیز موضوع قابل توجهی است و به همین 
جهت هدف بانک مرکزی مهار نرخ تورم و حفظ در سطوح 
متناسب با شرایط اقتصادی کشور است. مهدی زاده ادامه داد: 
با توجه به مجموع شرایطی که در چند ماه گذشته اتفاق 
افتاده به خصوص نوسانات بازار ارز، نمی توان انتظار داشت 
که بر نرخ تورم بی تاثیر باشد. مدیر اداره بررسی ها و سیاست 
های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ 
ارز تاثیر معناداری بر حوزه های مختلف اقتصادی دارد، نرخ 
تورم را تحت تاثیر قرار می دهد و در ماه های آینده تا حدودی 
شاهد افزایش تورم خواهیم بود اما اینکه چه میزان افزایش 
داشته باشد، بستگی به سیاست های مکملی که برای کنترل 

نرخ تورم به کار گرفته می شود، دارد.

موبایل 2 نرخی شد

تلفن  گوشی  و  مخابراتی  های  دستگاه  فروشندگان  اتحادیه  رییس 
تا  همراه  تلفن  گوشی  واردات  روند  بر  مناسب  مدیریت  خال  همراه 
عرضه آن در بازار را سبب نابسامانی این بازار و سرگردانی مردم برای 
خرید اعالم کرد. محبی با اشاره به اینکه واردات گوشی تلفن همراه 
باید بصورت آزاد و با ارز غیر دولتی انجام شود ادامه داد: هم اکنون 
این کاال بصورت مسافری با ارز آزاد و شرکتی با ارز 42۰۰ تومانی 
تلفن  گوشی  نرخی شدن  چند  سبب  موضوع  این  که  شود  می  وارد 
همراه در بازار شده است به نحوی که هم اکنون گوشی تلفن همراه 
مدل اپل x وارد شده با ارز آزاد 9 میلیون و 5۰۰ هزار تومان و با ارز 
دولتی ۸ میلیون تومان و گوشی سامسونگ 9 پالس وارد شده با ارز 
آزاد 4 میلیون و 5۰۰ هزار تومان و با ارز دولتی 3 میلیون و۸۰۰هزار 
تومان است. محبی ارائه نرخ نامه را برای تلفن همراه ضروری دانست 
و گفت: در حال حاضر نرخ تلفن همراه مدیریت شده و مناسب نیست.
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اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760308002000116 - 1397/04/7 هیئت اول موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سید محمد قرشی فرزند  سید ابراهیم  به شماره 
شناسنامه 5259  صادره از قاین به شماره ملی 0888241593 در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 281/30 مترمربع در قسمتی از 
پالک 702- اصلی بخش 11 قاین واقع در قاین ، خیابان امام رضا )ع( از محل مالکیت خود ایشان  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت دو 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: 1397/04/14     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/01
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت   1397/2/22 - شماره 139760308004000011  رای  برابر 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقای 
نعمت ا... تقوی فرزند کربالیی علی به شماره شناسنامه 3554 صادره نهبندان به شماره ملی 5639256265 در پرونده کالسه 
1396114408004000006 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 9240 مترمربع پالک 247 فرعی از 5 اصلی 
مزرعه خالق آباد بخش 5 نهبندان به صورت انتقالي مع الواسطه از مالک رسمی )علی تقوی فرزند حاجی محمد( به آدرس مزرعه خالق 
آباد نهبندان محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
ذینفع به رای اعالم شده، اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید 
دریافت نمایند. معترض  می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم دادگاه است درصورتی 
که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت 

به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/3/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/4/14             
سید مهدی پروین محبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی . برابر رای شماره 139760308004000012-  1397/2/22 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
 های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقای نعمت ا... تقوی فرزند کربالیی علی 
به شماره شناسنامه 3554 صادره نهبندان به شماره ملی 5639256265 در پرونده کالسه 1396114408004000004 نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4057 مترمربع پالک 421 فرعی از 4- اصلی مزرعه سوقات بخش 5 نهبندان به صورت 
انتقالی مع الواسطه از مالک رسمی )علی تقوی فرزند حاجی محمد( به آدرس مزرعه سوقات نهبندان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/3/29    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/4/14               
 سید مهدی پروین محبی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اراضی و  برابر رای شماره 139760308004000010- 1397/02/22 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی   
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقای 
نعمت ا... تقوی فرزند کربالیی علی به شماره شناسنامه 3554 صادره نهبندان به شماره ملی 5639256265 در پرونده کالسه 

1396114408004000005 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3942 مترمربع پالک 240 فرعی از 5- اصلی مزرعه 
خالق آباد بخش 5 نهبندان به صورت انتقالی مع الواسطه از مالک رسمی ) علی تقوی فرزند حاجی محمد( به آدرس مزرعه خالق آباد نهبندان 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می 
بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.                               
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( ۱۳۹۷
 شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند

شناسه ملی: 103۶0003553    شماره ثبت: 52     تاریخ انتشار: 1397/4/14  

  به اطالع کلیه اعضای شرکت )شاغل و بازنشسته( )ساکن یا شاغل در شهرستان های بیرجند ، خوسف ، سربیشه و درمیان(
می رساند: مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(  روز چهارشنبه تاریخ 1397/5/3 ساعت 18 در محل سالن اداره 
آموزش و پرورش بیرجند، ابتدای سجادشهر برگزار می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود راس ساعت مقرر در جلسه 

مذکور برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات جلسه اصالتا یا وکالتا حضور به هم رسانند.
توصیه مهم: همراه داشتن اصل کارت ملی ، شناسنامه و دفترچه عضویت الزامی است. آن دسته از اعضایی که به هر 
دلیلی خود نمی توانند در جلسه حضور یابند به همراه وکیل خود شخصا با ارائه کارت شناسایی معتبر به دفتر شرکت 
در ساعت اداری )8 الی 14( مراجعه نموده و برای دریافت وکالتنامه رسمی ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی 
اقدام نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و غیر عضو یک رای می باشد. بدیهی است وکالت نامه های دست 
نویس یا فرم وکالت بدون مهر و شماره ثبت دفتر شرکت فاقد اعتبار است. متقاضیان سمت بازرسی برای سال مالی 
1397 ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی برای ثبت نام و تکمیل پرونده با ارائه اصل مدارک )شناسنامه - کارت 
ملی - یک قطعه عکس 4 × 3 – حکم کارگزینی برای شاغلین و عدم سوء پیشینه برای بازنشستگان( در ساعت اداری 
به آدرس دفتر شرکت )پاسداران 18( مراجعه فرمایند. )ثبت نام بازرسي و تعیین وکالت بعد از تاریخ اعالم شده پذیرفته 

نخواهد شد( 

دستور جلسه :1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان 2- طرح و تصویب صورت های مالی 1396 )ترازنامه - 
عملکرد سود و زیان سال مالی 1396( 3- طرح و تصویب لیست بودجه پیشنهادی برای سال مالی 1397 4- تعیین 
میزان استرداد سهام در سال مالی 1397 5- طرح و تصویب اخذ مجوز برای اجاره ساختمان های مازاد تعاونی به 

اشخاص حقیقی و حقوقی 6- انتخاب بازرسین برای سال مالی 1397 )3 نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل(
هیئت مدیره

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

کناف و ... با قیمت مناسب          
09156633230- برگی

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر

شهرام  مداحی

0915  363  3647 
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این روزها بحث پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در بین 
خانواده ها داغ است که متأسفانه در این بین برخی از خانواده ها به 
سالیق و عالیق فرزندان توجهی نمی کنند و گاهاً به اجبار آن ها را  

به کالس هایی می برند که باب میل فرزندان نیست.
به گزارش فارس، چند روزی از شروع فصل تابستان سپری 
شده و کم کم به نیمه های تیرنزدیک می شویم، امتحانات 
دانش آموزان و دانشجویان تمام شده و کنکور 97 نیز با تمام فراز 

و نشیب های خود به پایان رسید.
کمتر از سه ماه دیگر به آغاز مدارس و دانشگاه  ها باقی مانده 
و دانش آموزان و دانشجویان طالیی ترین اوقات خود یعنی 
فراغت را سپری می کنند؛ اوقات نابی که متأسفانه برخی از 
جوانان و نوجوانان آن را با پرسه زدن در کوچه  و خیابان های 

شهر بی هدف و بی برنامه سپری می کنند.
اگر پلی به گذشته و اوقات فراغت خود و پدر و مادرهایمان بزنیم 
متوجه تغییراتی در این برهه می شویم، در گذشته قسمتی از اوقات 
فراغت افراد با بازی های بومی و محلی، کار در خانه، یادگیری 
یک حرفه و کسب و کارهای خرد می گذشت و کودکان و 
نوجوان روزهای شاد و پرانرژی را برای خود و اطرافیان ایجاد 

می کردند، روزهایی که یادآور خاطرات تلخ و شیرین بود.

پیچیده شدن همهمه کودکان
 در کوچه پس کوچه های شهر

روزهای داغ تابستان که فرا می رسد همهمه بچه های محله بلند 
می شود و بازی های دسته جمعی مانند فوتبال و والیبال و لی لی 
بازی در نقاط مختلفی از شهر رونق می گیرد، زمان برایشان فرقی 
ندارد هر زمانی که اراده کنند برای بازی به کوچه می آیند و فضای 
کوچه را متحول می کنند، هر چند در این بین نیز برخی افراد از این 
اقدام کودکان معترض اند و بازی کودکان را مانعی برای استرحت 
خود می دانند اما در این بین قهقهه و شادی های کودکانه چنان 
صفایی به کوچه می بخشد که همان افراد معترض نیز در برابر 

شادی کودکان سر فرود می آورند.
در اوج گرمای تیر ماه سری به یکی از محالت قدیمی شهر 
بیرجند زدیم؛ صدای هیاهوی کودکان در کوچه پیچیده و تا چند 
کوچه بعد از آن نیز به گوش می رسد، صدای پسری به گوش 
می رسد که دوستش رضا را صدا می زند و به او اشاره می کند توپ 
را به علی پاس بدهد، پاسکاری توپ بین دو تیم همچنان ادامه 
می یابد تا اینکه سوت نیمه اول به صدا در می آید و دو تیم بعد 

از یک بازی نفس گیر و نتیجه تساوی به استراحت می پردازند. 

کودکانی محروم از امکانات
 و راضی به حداقل ها!

نیمه اول بازی که به اتمام رسید دو گروه به اصطالح رقیب 
اما دوست دست در دست هم فشرده و بعد از خدا قوتی کوتاه 
 به گوشه ای از کوچه می روند تا استراحت کوتاهی داشته باشند، 
به جمع شان می رویم؛ سن وسالی ندارند و بین 9 تا 11 سال 
هستند اما انگیزه ای دارند به وسعت دریا، عشق شان فوتبال است 
و به دلیل نداشتن زمین ورزشی و تجهیزات به حداقل ها رضایت 
دادند. در جمع شان می نشینم و سؤاالت مان را یکی یکی از 
آن ها می پرسیم، مجال حرف زدن نمی دهند و هر کدام شان 
یک چیزی می گویند؛ از آن ها می خواهیم تا یک نفر به نیابت 
از همه سخن بگوید، اشاره ای به محمدامین دارند، محمدامین 
که تک تک دوستان خود را می شناسد به معرفی آن ها می پردازد.

با توجه به اینکه طی این ایام کالس های ورزشی و هنری زیادی 
در  مساجد شهر و سایر نهادهای دیگر برگزار می شود، علت عدم 
حضور این کودکان در این کالس ها را جویا می شویم، که عرفان 
در جواب این سؤال با بغض کودکانه اش می گوید: این کالس ها 

پول می خواهد و ما پولی نداریم که بدهیم.

حسرت های کودکانه
 گالیه مندی کودکان از مسئوالن

مساجد  شده  برگزار  کالس های  به  اشاره ای  جوابش  در 
می کنیم و رایگان بودن کالس ها را به آن ها اطالع می دهیم 
که رضا می گوید: کالس هایی که در مساجد برگزار می شود 
مناسب ما نیست و بیشتر در خصوص بافتنی و خیاطی و 
غیره است که مخصوص خانم ها است و کالس خوبی مثل 
فوتبال ندارد. وی بیان می کند: اگر بخواهیم به کالس های 
خصوصی داخل شهر برویم باید هزینه کالس را بدهیم؛ ما 
که پول نداریم، پدران مان کارگرند و پولی ندارند که بدهند، 
ما هم دوست داشتیم مثل بقیه هم کالسی ها و بچه های 
باال شهر به کالس های ورزشی خوبی برویم اما وقتی پولی 

نداریم، مجبور هستیم همین جا بازی کنیم.
صادق با همان سن و سال اندکش دستی به نشانه اعتراض بلند 
می کند و اجازه حرف زدن می خواهد و می گوید: حتی مسئولی 
پیدا نمی شود که بیاید یک سالن ورزشی برای ما بسازد که برویم 
ورزش کنیم، یک زورخانه داریم که برخی شب ها دایر است و 

برخی شب ها نه و به هر کسی نیز اجازه ورود نمی دهند!

تا وقت هست کودکان و نوجوانان را دریابیم

درد دل های زیادی در دلشان نهفته است. فقط گوشی برای 
شنیدن نیاز است، هر چند برخی از مسئوالن وقتی برای شنیدن 
این مسائل ندارند اما این ها آینده سازان جامعه هستند و اگر به 
خواسته های آن ها رسیدگی نشود و مورد بی توجهی قرار گیرند چه 
بسا در آینده ای نه چندان دور به آسیب های اجتماعی دچار شوند و 

آن زمان دیگر کار از کار گذشته و از دست هیچ کدام مان کاری 
برنمی آید جز آه و افسوس! بعد از استراحت کوتاهی که داشتند 
وارد زمین بازی شده و به ادامه بازی می پردازند، دقایقی از شروع 
بازی را نظاره می کنیم و به استعدادها و ظرفیت های بالقوه ای 
که در این نقطه از شهر خاک می خورد، می اندیشیم که صدای 

هورای کودکان رشته افکارمان را پاره می کند.
دستی به نشانه خداحافظی تکان داده و به راه مان ادامه 
می دهیم؛ چند کوچه ای را پشت سر گذاشته و در تک تک 
کوچه های این نقطه از شهر نظاره گر بازی گروه های متعدد 
دختر و پسر می شویم، کودکانی که صدایشان تا کیلومترها 
و  کودکی  شوق  و  شور  که  کودکانی  می رسد،  گوش  به 

همبستگی در بین آن ها موج می زند.
می زنیم،  باالی شهر  کوچه های  به  نیز سری  بین  این  در 
کوچه های سوت و کور، تردد ماشین ها و سالن های متعدد ورزشی 
مجهز به بهترین امکانات و کودکانی که در بهترین رشته های 
ورزشی و هنری مشغول هستند به وضوح خودنمایی می کند.

استفاده از دوران عمر؛ رمز موفقیت
 انسان های بزرگ

یکی از رموز موفقیت انسان های بزرگ استفاده از دوران 
فراغت  اوقات  و  است  جوانی  به  ویژه  و  زندگی  و  عمر 

نیز بخشی از همین عمر گرانبهای انسان و فرصت های 
ارزشمند زندگی است که از انسان ربوده می شود. امروزه 
یکی از دردهای بزرگ اجتماع غفلت عمومی از سرمایه ها 
و گنجینه هایی است که به لطف الهی در اختیار انسان قرار 
گرفته که از مهم ترین این سرمایه ها وقت و دوران زندگی 

و به تبع آن اوقات فراغت است.
با توجه به وضعیت ظاهری اجتماع که بر همه ما آشکار است و 
بررسی های آماری که برخی از دستگاه های مسئول داشته اند، 
معلوم می شود که بخشی از مردم به  ویژه جوانان و نوجوانان 
نسبت به لحظات ناب عمر خود به خصوص اوقات فراغت 
بی توجه بوده و هیچ برنامه خاصی برای آن ندارند که این 
بی توجهی خسارت بسیار بزرگی برای بنیان های علمی، معنوی 

و نیروهای کارآمد اجتماع خواهد بود.

لحظاتی که باید همراه با برنامه ریزی
 صحیح باشد

گره  و  انسان ها  زندگی  نوع  به  توجه  با  کنونی  عصر  در 
خوردن زندگی انسان به تکنولوژی ضرورت بودن لحظاتی 
و  انسان  قوای  تجدید  در  فراغت  اوقات  عنوان  تحت 
تعدیل روحیات او فوق العاده مؤثر است، به شرط اینکه با 

برنامه ریزی صحیح و مناسب همراه باشد.
یکی از نوجوانان بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار فارس، به 
برنامه خود در ماه تابستان اشاره کرد و گفت: سال های گذشته 
اوقات فراغت خود را در کالس های ورزشی سپری می کردم 
اما امسال عالوه بر کالس های ورزشی، کالس های فنی و 

حرفه ای را نیز در برنامه خود قرار داده ام.
احسان یزدانی با اشاره به اینکه برای حضور در کالس های 
تابستانی اجبار و محدودیتی از جانب خانواده متحمل نشده ام، 
اضافه کرد: پدر و مادرم به این گفته که ایام تابستان فرصت 
برای کشف استعدادهای نهفته جهت شناسایی  ارزشمندی 
توانایی های ذهن و روح است توجه ویژه ای دارند و هیچ وقت 
اجباری در کار نبوده که این بهترین حسن برای یک فرزند است 

که به دنبال عالیق و سالیق خود برود.

والدین هدایت گر باشند نه تصمیم گیرنده!

رضا الوانی یکی دیگر از نوجوانان بیرجندی از عدم عالقه 
سخن  درسی  کمک  کالس های  و  زبان  کالس  به  خود 
می گوید و بیان می کند: هیچگونه رغبتی به شرکت در این 
کالس ها ندارم و بیشتر به کارهای تعمیراتی عالقه دارم ولی 

پدر و مادرم این اجازه را نمی دهند.
وی با اشاره به اینکه به اجبار خانواده در دبیرستان رشته علوم 
تنها  مادرم  و  پدر  می کند:  اضافه  کردم،  انتخاب  را  تجربی 
آرزویشان دکتر شدن من است، درست است درآمد خوبی دارد 
اما من هیچ عالقه ای به این رشته ندارم، بارها این مطلب را 
به آن ها گفته ام اما نمی خواهند این موضوع را بپذیرند و همین 
اجبار خانواده سبب شده که نه به رشته مورد عالقه ام بروم و نه 

بتوانم خواسته آن ها را برآورده نمایم.

به خواسته های فرزندان احترام بگذارید

این نوجوان بیرجندی توصیه ای به والدین داشت و اعالم کرد: 
هرگز فرزندان خود را مجبور به آنچه خودتان دوست دارید نکنید، 

به خواسته های فرزندان احترام بگذارید و در رسیدن به خواسته ها 
آن ها را همراهی کنید، به آن ها میدان دهید و بگذارید به دنبال 
آنچه که دوست دارند بروند، زمانی که امری بر فرزند تحمیل شود 

امکان به خطا افتادنش بیشتر می شود.
زهرا مردانی یکی دیگر از شهروندان بیرجندی به کیفیت و 
مدت زمان کالس های برگزار شده در مساجد و پایگاه های 
بسیج اشاره کرد و گفت: در برخی از مساجد آموزش های خوبی 
ارائه می شود و در برخی از مساجد این آموزش ها ضعیف تر و 

همچنین و مدت زمان کالس ها نیز بسیار اندک است.

کالس های تکراری!

وی با بیان اینکه در طول هفته ممکن است یک تا دو روز 
کالس های آموزشی برگزار شود، مطرح کرد: کالس هایی که 
در سطح مساجد و پایگاه ها برگزار می شود به نسبت قیمت آن بد 
نیست اما از کیفیت خوبی برخوردار نیستند و گاهی برخی از این 

کالس ها تکراری هستند که مورد استقبال افراد قرار نمی گیرند.
این شهروند بیرجندی با بیان اینکه برخی از خانواده ها هزینه 
به  ندارند  را  خصوصی  کالس های  به  فرزندان  فرستادن 
آموزش هایی که در سطح مساجد ارائه می شود، اشاره کرد و 
توضیح داد: سال گذشته آموزش خیاطی و معرق کاری را به 
صورت ابتدایی فرا گرفتم اما به دلیل اینکه مربی مربوطه از 
مهارت و توانایی الزم برخوردار نبود، نتوانست فوت و فن کار 
را به ما بیاموزد که این خود سبب شد بسیاری از افراد از ادامه 

حضور در این کالس ها خودداری کنند.
وی تنوع و جذاب بودن دوره های آموزشی را یکی از موارد 
رغبت و کشش افراد به حضور در کالس ها دانست و مطرح 
برای کودکان و  کرد: برگزاری کالس های شاد و هدفمند 
نوجوانان عالوه بر ارائه آموزش های مختلف سبب در امان 

ماندن آن ها از آسیب های اجتماعی می شود.

وقتی دالر و سکه شهریه تعیین می کند!
خصوص  در  بیرجندی  شهروندان  از  یکی  براتی  آقای 

برنامه ریزی های انجام شده جهت پر کردن اوقات فراغت 
مراکز  برخی  در  که  کالس هایی  کرد:  بیان  فرزندانش، 
شهر برگزار می شود دارای کیفیت مطلوبی نیست و هزینه 
کالس های خصوصی نیز سر به فلک کشیده که از توان 
عالقه مندی های  از  وی  است.  خارج  خانواده ها  برخی 
فرزندانش و حضور در کالس های طراحی چهره و خطاطی 
سخن گفت و با بیان اینکه این کالس ها در مراکز دولتی و 
گاهاً پایگاه های بسیج برگزار نمی شود، اظهار کرد: هزینه 10 
جلسه کالس طراحی چهره 480 تا 600 هزار تومان است! 
زمانی که اعتراض به قیمت کالس می کنی در جواب هزینه 
کالس را با قیمت دالر و سکه ارزیابی می کنند و می گویند 

نکند از بازار و قیمت سکه و دالر بی اطالع هستید!

ضرورت نظارت مسئوالن بر قیمت
 کالس های تابستانی

این شهروند از مسئوالن خواست تا در برگزاری برنامه های 
فرهنگی و تفریحی متناسب با نیاز کودکان و نوجوانان تالش 
کنند و خطاب به مسئوالن متذکر شد: مسئوالن باید به فکر 
کودکان و نوجوانان باشند و بر قیمت کالس های تابستانی 
نظارت و با برنامه ریزی های مناسب حداقل شهریه حضور در 

دوره های آموزشی را کاهش دهند.
مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های  دبیرخانه  مسئول 
همانند سال های  نیز  امسال  اینکه  بیان  با  خراسان جنوبی 
گذشته کانون های فرهنگی هنری مساجد برای پر کردن 
اوقات فراغت جوانان و نوجوان برنامه های متعددی را اجرا 
می کند، بیان کرد: افزایش شادابی و نشاط و ارتقای سالمت 
روحی و روانی جوانان و نوجوانان از مهم ترین مواردی است 
که در برنامه ریزی های اوقات فراغت مدنظر قرار گرفته است.

430 کانون فرهنگی 
میزبان برنامه های اوقات فراغت

حجت االسالم ابراهیم سبزه کار با اشاره به اینکه کالس های 
اوقات فراغت کانون های مساجد از اول تیر آغاز و تا 15 مرداد 
فرهنگی  کانون  کرد: سال گذشته 397  اظهار  دارد،  ادامه 
میزبان طرح غنی سازی اوقات فراغت بود که این تعداد در 

سال جاری به 430 باب رسیده است.
وی از وجود 616 کانون فرهنگی مساجد در خراسان جنوبی 
خبر داد و با اعالم اینکه از این تعداد 237 کانون شهری 
و مابقی روستایی هستند، تبیین کرد: کانون های فرهنگی 
فراغت  اوقات  غنی سازی  مراکز  بهترین  از  یکی  هنری 
دانش آموزان هستند، لذا خانواده ها می توانند از این ظرفیت 
برای پر کردن اوقات فراغت فرزندان شان بهره مند شوند.

مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های  دبیرخانه  مسئول 
خراسان جنوبی  اعالم کرد: برنامه های کانون های مساجد در 
حوزه های مختلف آموزشی، تفریحی، ورزشی، قرآنی و هنری 

است که برای گروه سنی چهار تا 30 سال برگزار می شود.
مساجد  کانون های  بودن کالس های  رایگان  از  سبزه کار 
تخصصی سازی  راستای  در  کرد:  مطرح  و  داد  خبر 
کالس های اوقات فراغت باید از ظرفیت نهادهایی مانند 
این  در  که  کنیم  استفاده  احمر  و هالل  حرفه ای  و  فنی 
خصوص مالقات هایی با مدیران اجرایی مربوطه انجام و 

قرار است تفاهم نامه هایی منعقد گردد.

برگزاری کالس های اوقات فراغت
 در 11 کانون پرورش فکری

نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
برگزاری  از  فارس  با  گو  گفت و  در  نیز  خراسان جنوبی 
فکری  پرورش  کانون   11 در  فراغت  اوقات  کالس های 
استان خبر داد و گفت: کالس های کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان با هدف تقویت مهارت های زندگی در 
بین کودکان و نوجوانان و انس بیشتر آن ها با کتاب برگزار 
می شود.طاهره حمیدی به فعال بودن 25 مرکز فرهنگی و 
هنری ثابت و سیار در استان اشاره کرد و با بیان اینکه در 
این  در  فراغت  اوقات  آمادگی کالس های  اعالم  صورت 
مراکز نیز برگزار می شود، مطرح کرد: همزمان با فصل 
پرورش  کانون های  برنامه های  فراغت  اوقات  و  تابستان 
با رویکرد متفاوت و متنوعی  فکری کودکان و نوجوانان 

به جامعه هدف عرضه می شود.

به دنبال پرورش استعدادهای 
فرهنگی و هنری خود بروید

را  دانش آموزان  فراغت  اوقات  از  درست  استفاده  وی 

دانست  کودکان  مهارت های  تقویت  راهکارهای  از  یکی 
و تأکید کرد: اوقات فراغت از بهترین فرصت هایی است 
به  دغدغه ای  هیچ  بی  می توانند  نوجوانان  و  کودکان  که 
دنبال پرورش استعدادهای فرهنگی و هنری خود بروند.

نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
خراسان جنوبی برنامه های کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوان را به چهار بخش هنری، ادبی، علمی و فرهنگی 
تقسیم بندی کرد و افزود: تدبر در قرآن، نمایش عروسکی، 
شعر و داستان، هنرهای بومی و سنتی، نمایش عروسکی، 
محاسبات ذهنی و نجومی، سفالگری، نقاشی، خوشنویسی، 
در  تابستان  ویژه  کارگاه های  از  روباتیک  و  عکاسی 

کانون  های پرورش فکری در استان است.

سخن پایانی

مؤثری  وسیله  فراغت  اوقات  گذراندن  چگونگی  و  تفریح 
برای پرورش قوای فکری، جسمی،  اخالقی، رشد شخصیت 
از  جلوگیری  برای  مهمی  عامل  و  افراد  خالقه  بروز  و 
می آید.کارشناسان  حساب  به  اجتماعی  ناپسند  رفتارهای 
علوم تربیتی عقیده دارند اوقات فراغت معیار مناسبی برای 
تشخیص سالمت و استحکام  ساختار تربیتی جامعه است، 
از این رو بهره برداری شایسته از زمان های فراغت، جامعه را 
هدایت  اقتصادی  شکوفایی  و  اخالقی  سازندگی  سوی  به 
فرصت ها  این  از  نامناسب  استفاده  مقابل  در  و   می کند 

نا هنجاری های اجتماعی را بیشتر خواهد کرد.
در خصوص  برنامه ریزی  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  در 
به  آن ها  اولویت دار  برنامه های  جمله  از  فراغت  اوقات 
در  این  نیست،  خاصی  فصل  مختص  و  می رود  شمار 
کوتاهی  مدت  مسئوالن  ما  کشور  در  که  است  حالی 
مانده به فصل تابستان به فکر اوقات فراغت جوانان و 
به  امر  این  که  حالی  در  می افتند  آن  برای  برنامه ریزی 

طور حتم بی فایده خواهد بود.

پر کردن ۹0 روز طالیی با اجبار یا اختیار؟
از حسرت های کودکانه تا کالس های تکراری!

درگذشت پدر شهید مهدی الهی
صداو سیما-پدر شهید مهدی الهی از شهدای دوران دفاع مقدس، دعوت حق را لبیک گفت. حبیب ا... الهی پدر شهید واالمقام به دلیل سکته مغزی در سن 82 سالگی درگذشت و به فرزند شهیدش پیوست.
مراسم تشییع این پدر شهید دیروز چهارشنبه در محل غسالخانه بیرجند برگزار و  پیکرش در آرامگاه مزار ساقی در کنار فرزند شهیدش  به خاک سپرده شد.شهید مهدی الهی در سال 1343 در روستای ساقی 
مشکالت منطقه رقویی مانند نوسان برق، مرغداری، از توابع  بیرجند در خانواده ی با ایمان به دنیا آمد و به عنوان بسیجی در جبهه  حضور یافت. وی سرانجام سیزدهم آبان سال 1361 در اثر اصابت ترکش خمپاره در سومار به درجه رفیع شهادت نائل گشت.

طرح هادی و نبود گاز و... کم بود االن با وجود گرمای 
شدید هر روز با قطع آب مواجه هستیم و مسئوالن هم 
که تا اینجا مثل خرمشهر نشود قطعا بی خیال خواهند بود!
912...167

کارگروه  در  شهر  نخبه  افراد  همه  این   ، سالم 
از  گفتند،  مشکالت  از  و  کردند  گالیه  اشتغال 
قوانین دست  افزایش قیمت ها،  ارز،  ثبات  نبود 
و پاگیر، درد روستاییان و وام هایی با بهره های 
خودشان  به  استان  مسئوالن  قدری  کاش  باال، 
بیایند خدا شاهده این افراد از همین مردم بودند 
قبال  در  تری  سنگین  وظیفه  اتفاقا  و  هستند  و 
معاون  تاکیدات  کاش  دارند،  دوش  روی  مردم 
اجرایی  در  استاندار  کاش  باشه،  جدی  وزیر 
نیاره...  کم  و  ببنده  همت  کمر  ها  آن  کردن 
کاش دوباره لبخند رو روی صورت روستاییان و 

ببینیم... مرزنشینانمان 
ارسالی به سروش آوا

با سالم بیشتر گرد و خاک شهر ناشی از خاک 
صیاد  و  ناصری  شهید  بلوار  اطراف  برداری 
مسئولی  هر  به  مربوط  لطفا  باشد  می  شیرازی 

هست پیگیری فرمایند.
915...873

سالم از اینکه بعد مدتی سر مقاله آقای هرم پور 
به چاپ رسید ممنون. سالمتی برای ایشان و کلیه 

همکارانشان را از خداوند منان خواستارم
915...896

شهرداری  و  شهر  محترم  شورای  خدمت  سالم 
بیرجند لطفا با توجه به وجود ادارات دارایی و ثبت 
دانشگاه  و  استان  و سازمان سرمایه گذاری  اسناد 
شاهد  مرکز  و  کشاورزی  و  ملی  مرکزی  بانک  و 
پر  های  سازمان  و  ادارات  دیگر   ... و  مخابرات 
مخاطب در محدوده خیابان شهدا که همیشه حجم 
باالی مراجعه کننده را دارند لطفا  نسبت به ایجاد 

پارکینگ عمومی در محل اقدام فرمایید.
935...765

با سالم. آقایان مسئول کجایند چرا نظارتی ندارید 
و  کنند  می  حرام  را  المال  بیت  اموال  برادران؟! 
اتاق درست  دیوار  ادارات نمی گزد   کک مسئوالن 
می کنند  بعد از مدتی دیوار را بر می دارند و اتاق ها را 
مثل قوطی درست می کنند و پول را حرام می کنند 
اعتراض می کنید می گویند هزینه تعمیرات باید خرج 
شود چرا جایی که نیازی نیست، می سازند بعد از مدتی 
باز خراب می کنند چه کسی باید جلویشان را بگیرد؟؟
935...765

سالم آوا ... یک گزارشی از وضعیت پرداخت وام های 
روستایی و کارشکنی و چوب الی چرخ گذاشتن بانک 
ها در شهرستان ها تهیه کنید تا مردم متوجه شوند امور 

آنها به دست چه کسانی سپرده شده است
915...902

دلیل تعلل شهرداری بیرجند در نصب المان کاج، 
ورودی  و  میادین  در  عناب  و  زرشک  زعفران، 
استراتژیک  محصوالت  این  چیست؟  شهر  های 

و مختص همین منطقه هستند.
915...254

از  افکشت  روستای  اهالی  ما  احترام.  و  سالم  با 
دیگر  بار  بیرجند  شهرستان  مرکزی  بخش  توابع 
تقاضای  و شهرستان  استان  محترم  مسئوالن  از 
اندیشی اساسی و کارآمد درباره  رسیدگی و چاره 
و  روستا  دیده   آسیب  برگردان  بالقوه سیل  خطر 
نیز موضوع آبرسانی به روستا با عنایت به تکمیل 
و بهره برداری از مجتمع آبرسانی حصارسنگی را 
مسئوالن  خاص  عنایت  و  توجه  انتظار  و  داشته 
مکررمان  های  درخواست  به   عنایت  با  محترم 

مورد استدعاست. ومن ا... توفیق
921...346

مسئولین محترم آسفالت خیابان شرافت به کجا 
رسید؟! ما برای داشتن این خانه های بی کیفیت 
کلی قرض و قسط داریم و به امیدی آمدیم اینجا.

انجام  کشی  جدول  هنوز  سال  همه  این  از  بعد 
دهید  نمی  جواب  چرا  انصافه؟!  این  واقعا  نشده! 
پروژه هایی که بعد از پروژه بنیاد شهید ساخته شد 
پر  زندگیمون  تمام  نه؟!!  اینجا  ولی  آسفالت شده 
خاک شده. تو رو خدا یکی نظارت کنه بنیاد شهید 

کجاست چرا پیگیری نمی کند.ما هم انسانیم
915...597

پاسخ  در  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
شهروندی که گفته عملیات اجرایی محور بیرجند 
شده،  متوقف  تقریبا   97 سال  ابتدای  از  قائن  به 
اعالم کرده این موضوع واقعیت ندارد و پیمانکاران 
در این مدت به اندازه 750 میلیون تومان کار کرده 
اند. برای پروژه ای که قرار بوده تا پایان سال 96 
کامل شود، کارکرد 750 میلیون تومان در سه ماه 
تقریبا یعنی هیچ. این رقم یعنی احداث کم تر از 
نیم کیلومتر جاده! این چه فرقی با تعطیلی دارد؟ 
از آوا خواهش می کنم یک گزارش مطالبه گرانه 
از روند کار و قول های عملی نشده تهیه کند و 
از استاندار، نماینده، مدیرکل و مسئوالن سازمان 
برنامه و بودجه بازخواست کند. جان مردم ارزشش 

از همه چیز بیش تر است
938...370

شورای  کار  به  شروع  از  ماه   9 باگذشت  باسالم. 
آباد  کریم  روستای  دهیار  متاسفانه  هنوز  پنجم 
با  شورا  ضمنا  نشده  تایید  -سربیشه  مود  بخش 
وقت  دنبال  مسئوالن  ولی  موضوع  پیگیر  قدرت 
کشی  مردم مظلوم روستا چه گناهی دارند لطفا 
کشور  وزیر  آقای  مگر  کنند  پیگیری  مسئوالن 
طی24  اند  موظف  فرمانداریها  تمام  که  نگفتند 
ساعت به شکایات مردم رسیدگی کنند وگرنه با 

آنها برخورد می شود پس چی شد.
915...556

نت
نتر

ز ای
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 ایران رتبه اول منطقه در تولید علم فضا را به خود اختصاص داد

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به تدوین نگاشت برنامه توسعه فضایی کشور تا افق ۱۴۰۴ و تأکیدات مقام معظم رهبری بر اهمیت توسعه فناوری فضایی، گفت: در حال 
حاضر در تولید علمی در حوزه فضایی رتبه اول منطقه هستیم که باید براساس اسناد باالدستی تا افق ۱۴۰۴ در سایر شاخص های دیگر این بخش نیز به رتبه نخست برسیم. 
در این راستا سازمان فضایی ایران به دنبال حضور مؤثر و اثربخش دانشگاه ها در تمامی ارکان زنجیره ارزش فضایی به منظور تحقق اهداف مورد نظر است.
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سینما و تلویزیون

اتمام تصویربرداری سریال 
»آسمان هوای باران دارد«

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی »آسمان هوای 
حسینی  شاه  شهرام  کارگردانی  به  دارد«  باران 
و محصول شبکه یک سیما به پایان رسید. امیر 
پوررحمانی تهیه کننده سریال »آسمان هوای باران 
دارد« درباره آخرین خبر از ساخت این سریال گفت: 
ما آخرین سکانس ها را در بیمارستان مفرح تهران 
بابک  علوی،  بهرنگ  گلچین،  مرجانه  حضور  با 

کریمی و فریبا کوثری تصویربرداری کردیم.

بازی جمشید هاشم پور در فیلم 
»ماموریت غیرممکن«

دوربین  مقابل  پور  هاشم  جمشید  و  رهنما  پادینا 
فیلم  فیلمبرداری  رفتند.  غیرممکن«  »ماموریت 
کارگردانی  به  غیرممکن«  »ماموریت  سینمایی 
یعقوب غفاری به نیمه رسیده است. این فیلم یک 
طنز اجتماعی با محوریت فرار مغزها و تولید داخلی 
رضا  و  گالب  امیرعباس  همایون،  حامد  است. 
یزدانی سه خواننده ای هستند که در »ماموریت 
است خوانندگان  قرار  و  دارند  غیرممکن« حضور 

دیگری به این فیلم اضافه شود.

»حامد بهداد« کاندیدای انتخابات 
شد

حامد بهداد، بازیگر سینما در فیلم “مارموز” در نقش 
شده  ظاهر  انتخابات(  کاندیدای  )نقش  متفاوتی 
است. در فیلم سینمایی مارموز، حامد بهداد، ویشکا 
آسایش، مانی حقیقی و محمد بحرانی ایفای نقش 
می کنند. فیلم سینمایی مارموز به کارگردانی کمال 
تبریزی و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی ساخته شده 
جشنواره  در  فیلم  این  می شود.  اکران  به زودی  و 

جهانی فیلم فجر اکران شده است. 

همیشه این خبرنگاران و گزارشگران بوده اند 
و  مردم  سراغ  به  گفتگو  و  مصاحبه  برای  که 
این  فرهنگی  مهمان  ولی  روند.  می  مسئوالن 
هفته روزنامه آوای خراسان جنوبی  مردی است 

که خودش در کار رسانه و گزارشگری است. 
احمد حسینی مقدم، متولد ۱358 بیرجند، کارشناس روابط 
عمومی و امور رسانه  و مدت  ۱۱ سال است که در صدا و 

سیما مشغول به فعالیت است. 
بیس صدای خوبی برای گویندگی داری!

وی درباره چگونگی ورودش به رادیو می گوید: از بچگی 
در  و  بودم  مند  تئاتر عالقه  به  راهنمایی  دوران  و همان 
مدرسه هم نمایش بازی می کردم و البته عالقه خاص و 
 ویژه ای به رادیو داشتم و تشویق دوستان و آشنایان هم که 
می گفتند “ بیس صدای خوبی برای گویندگی داری” هم 

مزید بر علت شد که به  سمت این هنر کشیده شوم.
وی با بیان اینکه از سال 86 وارد فضای رادیو با برنامه “جهاد 
سبز” به تهیه کنندگی آقای صمیمی شدم، می افزاید: این 
برنامه که  هر روز یک گزارش از یکی از روستاهای استان 
بود،  فتح بابی شد که در رادیو  ماندگار شوم. وی خاطر نشان 
 می کند: طی این سال ها  پیشرفت های زیادی داشته ام،

کارهای گوناگونی را تولید و تهیه کرده ام.
مجری گری و اجرای زنده نیاز به تسلط

 و بداهه گویی دارد
صدا  در  کار  بر  عالوه  اینکه  به  اشاره  با  مقدم  حسینی 
ها هم  مراسم  و  زنده  برنامه های  از  بعضی  در  و سیما، 
برنامه ای که  با  کار  این  ادامه می دهد:  مجری هستم، 
برای سازمان “انتقال خون” برگزار شد، کلید خورد. مجری 
جوان همشهری خاطر نشان می کند: کار در روی صحنه 
و اجرا و حتی رادیو نیاز به تسلط و بداهه گویی  دارد و 
از  اینکه  بیان  با  وی  دیدم.  خودم  در  را  توانایی  این  من 
محسنات رادیو حضور در کنار مردم است، یادآور می شود: 
گزارش هایی که از روستاها گرفتم و قرار گرفتن در جمع 
روستاییان که خیلی با صفا، صمیمی  و مهمان نواز هستند 

از بهترین لحظات زندگی ام هست.
اکبر  علی  توانبخشی  مرکز  در  زنده  اجرای 

حضرت )ع( از بهترین کارهایم است
 وی تاکید می کند: اجرای صحنه در همایش ها  و برنامه های

از   توانم  می  و  است  بوده  انگیز  خاطره  برایم  هم  زنده   
اجراهایی که در مرکز توانبخشی علی اکبر )ع( داشته ام به 
عنوان بهترین کارهایم نام ببرم چرا که حس می کنم  در 

آنجا به خدا نزدیکتر می شویم. 
 وی می افزاید: گزارش هایی برای  برنامه چالشی “پرسمان” ،
اقتصاد مقاومتی” “صبح شرقی” و” نماشم” هم  “برنامه 
تهیه کرده ام و ادامه می دهد: ولی ورود من به رادیو با  
گزارشگری  برنامه “دهکده” رخ داده و هنوز هم ادامه دارد 

و دوست دارم تا زنده بودنم ادامه داشته باشد.  
این مجری بیرجندی با بیان اینکه خیلی از افراد مخصوصا 
جوانان به من می گویند عالقه زیادی دارند وارد رادیو و 
گویندگی شوند، تاکید می کند: داشتن یک صدای خوب در 
این شغل 3۰ درصد کار است باقی ماجرا مربوط به داشتن 
فن بیان خوب و سخنوری عالی و اطالعات کافی در زمینه 

موارد مختلف و مورد نظر است. 
و  باال  لغت  دایره  باید  رادیو  در  گزارشگر  یک 

اطالعات کافی داشته باشد
حسینی مقدم با اشاره به اینکه گوینده برنامه زنده 8۰ درصد 
مطالب را فی البداهه می گوید و بیشتر اوقات هیچ دست 
باید  رادیو  در  گزارشگر  افزاید: یک  ندارد، می  ای  نوشته 
دایره لغت باال و اطالعات کافی داشته باشد و تحصیالت 

مرتبط به این شغل هم می تواند خیلی مفید باشد
و  رادیو  در  گزارشگر  یک  گزارش  کند:  می  تاکید  وی 
تلویزیون حتما باید خصوصیت یک خبر مکتوب را داشته 
باشد تا تاثیر گذار باشد. وی درباره برنامه تلویزیونی اش 
عنوان می کند: چند برنامه تلویزیونی در کارنامه ام دارم که 
بیشتر آنها گویندگی متن بوده است و االن گزارشگر برنامه 
شبانه “ شب های زعفرانی”  در کنار دیگر دوستان هستم. 
وی خاطر نشان می کند: رادیو تمام زندگی کسی است 
که در آن کار می کند، رادیو طی این سال ها برایم یک 
شغل نبوده، بلکه عشق بوده، بهترین ساعات زندگی من 

در رادیو می گذرد. 
رادیو یک رسانه گرم است و در همه حال 

می توان از آن استفاده کرد
گزارشگر همشهری با اشاره به اینکه رادیو یک رسانه گرم 
است، می افزاید: در هر حالت، هر مکانی، پای دار قالی، 
زمین کشاورزی، در حال آشپزی یا رانندگی رادیو می تواند 
در کنار شما باشد ولی هیچ رسانه دیگری این مزیت را 

ندارد.  

الزم  اینکه  بیان  با  اش  شغلی  های  چالش  درباره  وی 
شود:  می  یادآور  باشند،  داشته  اعتماد  ما  به  مردم  است 
با مقاومت مردم روبرو  گاهی برای گرفتن یک گزارش 
کنید،  آنها می گویند شما که سانسور می  و  می شویم 
ما حرف نمی زنیم در واقع این طور نیست و چیزی که 
پخش  صداقت  با  باشد  نداشته  مشکلی  نظام  اصول  با 
بهترین  را  روستا  می کنیم. حسینی مقدم گزارش های 
یکی  افزاید:  می  و  کند  می  عنوان  اش  شغلی  خاطرات 
با آقای  از این خاطرات مربوط به بهار امسال است که 
از  خارج  درمیان  نوقند  روستای  شورای  رئیس  احمدی؛ 
محیط روستا در حال قدم زدن بودیم، نرم نرم باران می 
از زیباترین  آمد، تصمیم گرفتیم در این روستا که یکی 
و  بزنیم  قدم  سپیدارها  مسیر  در  است  استان  روستاهای 
سر جاده راننده به ما ملحق شود. بعد گذشت 2۰ دقیقه 
که ما قدم زدیم و از مسیر اصلی دور شدیم و راننده را 
پیدا نکردیم باران شدید شد و موبایل هم آنتن نمی داد، 
مجبور به برگشت شدیم و زمانی که رسیدیم کامالخیس 
شده بودیم و بعد از چند دقیقه راننده از راه رسید درعین 
حال روز بسیار قشنگی شد و آن باران و پاکی هوا در کنار 

سپیدارهای زیبا چسبید.  

نخواهد  وجود  نباشند شهری هم  روستاها  اگر 
داشت  

همکارانم  و  من   با  وقتی  روستائیان  اینکه  بیان  با  وی 
صحبت می کنند توقع دارند مشکالت آنها انعکاس پیدا 
کنند و پیگیر حل مشکالت شان باشیم، ادامه می دهد: 
خراسان جنوبی با بیش از ۱8 سال خشکسالی روبرو است، 
این حق آنهاست که مسئوالن مربوطه توجه ویژه ای به 
این قشر زحمتکش داشته باشند چرا که روستاها اگر نباشند 

شهری هم وجود نخواهد داشت.  
وی خاطر نشان می کند: به عنوان یک گزارشگر اذیت 
می شوم و افسوس می خورم وقتی می بینم مصرف آب 
کشاورزی خارج از استانداردهاست و در بعضی از روستاها 

هنوز جوی آب ها سیمانی نیست و آب هدر می رود  
که طی  دیگری  مطلب  اینکه  به  اشاره  با  مقدم  حسینی 
فرد  به  منحصر  های  جاذبه  ام،  شده  متوجه  سالها   این 
گردشگری روستاهای ماست که خیلی جاها بکر و دست 
نخورده اند، تاکید می کند: قلعه های طبیعی، روستاهای 
زیبا با صنایع دستی بسیار عالی داریم چرا برخی مسئوالن 
به این صنعت پردرآمد توجه نمی کنند و  ایجاد اشتغال 

پایدار و عالی برای استان را رونق نمی دهند؟ 

گویندگی برای من شغل نیست، عشق است
نسرین کاری

گفتگوی اختصاصی آوا با احمد حسینی مقدم؛ مجری و گزارشگر
علمی و فناوری

پنجره ای که خودکار باز و بسته 
می شود

به تازگی از سیستم پنجره هوشمندی رونمایی شده 
و  رطوبت  دما،  مختلف  حسگرهای  کمک  با  که 
سطح دی اکسید کربن خانه را می سنجد و به طور 
خودکار تعیین می کند چه زمان پنجره باز یا بسته 
شود. این سیستم با استفاده از حسگرهایی در فضای 
داخل خانه دما، رطوبت و سطح دی اکسید کرن را 
همراه اطالعات آنالین آب وهوا ردیابی می کند. این 
اطالعات همراه با الگوریتم های هوشمند به سیستم 
کمک می کند زمان بازشدن یا بسته شدن پنجره و 

البته کرکره یا پرده را مشخص کند.

گجتی برای اتو کردن راحت 
لباس ها

گجتی کوچک ساخته شده که می تواند به راحتی 
به یقه لباس و مناطقی دسترسی یابد که اتو کردن 
آن سخت است. این گجت می تواند لباس های 
 Collar خود را خیلی سریع اتو کند.دستگاه مذکور
Perfect نام گرفته و برای اتوکردن قسمت هایی 
از لباس ساخته شده که به راحتی قابل دسترسی 
قسمت  خیلی سریع  شارژی  دستگاه  این  نیستند. 
هایی مانند یقه و جا دکمه های لباس را اتو می کند.

 عینک ساخت ایران معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور 

با  جمهور  رییس  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
انتشار عکس باال نوشت: دیپلماسی فشن در کنار 
جمهور  رئیس  سفر  حاشیه  در  سیاسی  دیپلماسی 
به سوئیس معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
در راستای فرهنگسازی استفاده از کاالی ایرانی با 

عینک های آفتابی ساخت ایران به سوئیس رفت.

که  بین المللی”  فضایی  “ایستگاه  فضانوردان 
ماموریت های  و  هستند  فضا  در  اکنون  هم 
تماشای  از  می دهند،  انجام  را  متعددی 
این  در  و  بازنماندند  جهانی  جام  رقابت های 
مسابقات  این  تماشای  به  فضایی  ایستگاه 

می پردازند. 
به تازگی تصاویر دو تن از فضانوردان “ایستگاه 
فضایی بین المللی” منتشر شده است که نشان 
به  هم  فضا  در  حتی  نفر  دو  این  می دهد 
پرداخته اند.  جام جهانی  رقابت های  تماشای 
آرتمیف” “اولگ  فضانوردان  این  از   یکی 
اهل  که  است   )Oleg Artemyev(
آر.  “ریچارد  نیز  دیگری  است.  لتونی  کشور 
است   )Richard R. Arnold(”آرنولد
که آمریکایی است. تصویر باال عکس  این دو 
فضانورد را حین تماشای مسابقات مرحله یک 

هشتم جام جهانی نشان می دهد. 
“اولگ آرتمیف”)Oleg Artemyev( نیز 
یک فیلم از خود منتشر کرد که در حال کار 
روی یک قطعه آزمایشگاهی بود و همزمان با 

کار به تماشای فوتبال نیز پرداخت. 

فضانوردان در حال تماشای 
بازی های جام جهانی

چین به لحاظ داشتن کمترین اعتقادات مذهبی 
در جهان اول است و در واقع در صدر فهرست 
بی دین ترین کشورهای دنیا است. تقریبا نیمی 
از جمعیت کشور “بی اعتقاد” هستند. نسبت 
ناچیز ۷ % از جمعیت چین معتقد هستند که 
مذهب نقش مهمی در زندگی شان ایفا می کند. 
هر چند دولت چین مذهب های بودا، اسالم، 
کاتولیک، پروتستان، و تائوئیسم را به رسمیت 
می شناسد، اما ادعا می کند که به شهروندانش 
اجازه می دهد هر مذهبی را که دوست دارند پی 
بگیرند، در حالی که خدا ناباوری را هم در جامعه 

تشویق می کند. 
با وجود این، حزب کمونیست چین این حق را 
دارد که مذاهب سازمان یافته را در کشور تحت 
پیگرد قانونی قرار دهد، با این دیدگاه که عمل 
برای رژیم کشور یک تهدید  این مذاهب  به 
دیگر  مذهبی  آزادی  برای  تهدیدی  یا  است، 

شهروندان چینی به شمار می رود.

بی دین ترین کشو دنیا

تازه ترین غزل رهبر  حجت االسالم محمدزمانی درباره 
فاطمیه،  آخر  آقا طبق معمول شب های  انقالب گفت: 
فرمودند:  من  به  سپس  برخاستند.  جا  از  و  کردند  دعا 
همراه من بیایید! در راهرو دست در جیب مبارک کردند 
و کاغذی را بیرون آوردند و فرمودند: این، همان شعری 

است که می خواستید!
  در جشنواره کتاب شعر دفاع مقدس برای نخستین بار 
غزل منتشر نشده ای از رهبر انقالب رونمایی شد. این 
غزل که برای نخستین بار منتشر شد، بدین شرح است:

می کند آشفته ام، همهمه ی خویشتن
کاش برون می شدم از همه ی خویشتن
می کشد از هر طرف، چون پر کاهی مرا
وسوسه ی این و آن، دمدمه ی خویشتن
پنجه درافکنده ام، در دل خونین خویش

گرگ وش افتاده ام در رمه ی خویشتن
باده ی نابم گهی، زهر هالهل گهی

خود به فغانم از این، ملقمه ی خویشتن
طفلم و بنهاده سر، بر سر دامان عشق

تا کندم بیخود از زمزمه ی خویشتن
مست و خرابم امین! بی خبر از بود و هست

از که ستانم؟ بگو! مظلمه ی خویشتن
کشورمان  شاعران  از  محمدزمانی  حجت االسالم  جواد 

برای  و  نوشته  را  یادداشتی  غزل  این  انتشار  از  پس 
نخستین بار به ماجرای اهدای این شعر اشاره کرده که 

در ذیل منتشر می شود؛
 شب هفتم محرم ، من هم مثل خیل مشتاقان، راهی 
که  بود  دومی  سال  شدم.  )ره(  خمینی  امام  حسینیه 
مراسم حسینیه امام خمینی )ره( به جای شب هشتم از 

شب هفتم آغاز می شد. توفیق دیگرم آن بود که بتوانم 
شام را بر سر سفره ای که آقا هم حضور داشتند، میل 
کنم. توفیق افزون تر آن که به دست بوسی ایشان نایل 
آمدم. در آن لحظه از حضرت آقا چند چیز را پرسیدم. 

یکی آن که چرا اشعارتان را منتشر نمی کنید. با تواضع 
هم  من  ندارد.  خاصی  نکته  اشعارم  که  فرمودند  تمام 
بی درنگ عرض کردم: به نظرم در اوج فخامت و زیبایی 
و استواری است؛ مثال همین دو بیت شعری که با ردیف 
»من هم« منتشر شده خیلی فاخر و استوار است، من و 
دوستانم خواستیم به استقبال آن برویم و غزلی با همان 

ردیف و قافیه بسراییم. در حین سرایش متوجه سختی 
و مردافکن بودن ردیف و قافیه شدیم؛ زیرا باید ردیف 
»من هم« به گونه ای استعمال می شد که بوی »حشو 
از آن استشمام نشود. حاال دیگر سخنی برای  بودن« 

گفتن نداشتم که دیدم لب های آقا مترنم شد: 
می کند آشفته ام همهمه ی خویشتن

کاش برون می شدم از همه ی خویشتن
ابیات  مضامین  و  مطلع  حسن  و  شعر  دلنواز  آهنگ 
بعدی، تمام وجودم را فراگرفته بود. با شگفتی و شیدایی 
پرسیدم: آقا شعر از خودتان بود؟ فرمودند: بله. آن شب 
گذشت و حسرت آن شعر زیبا، در دل من ماند. پنجم 
آذر ماه بود که با خانواده به نماز جماعت آقا رفتم، پس از 
نماز، خجالت را کنار گذاشتم و از آقا خواستم که آن شعر 
را به من بدهند. با لبخند همیشگی و تواضع فرمودند: 
برای تان می نویسم! روز شهادت امام عسکری )ع( بود 
که بار دیگر برای دیدار ایشان رفتم، بی درنگ فرمودند: 
هنوز فرصت نکردم شعر را برای تان بنویسم. تا آن که 
در شب آخر محفل فاطمیه در حسینیه امام خمینی )ره( 

این انتظار به پایان رسید. 
پس از صرف شام، آقا طبق معمول شب های آخر، دعا 
کردند و از جا برخاستند. سپس به من فرمودند: همراه 
من بیایید! در راهرو دست در جیب کردند و کاغذی را 
است که  این، همان شعری  فرمودند:  و  آوردند  بیرون 
ایشان  دست  از  فراوان  شعف  با  را  کاغذ  می خواستید! 
تقویم سال  از  کاغذ، صفحه ای  تشکر کردم.  و  گرفتم 
۱396 بود که بر نیمی از آن، شعر نوشته شده بود. در 
باالی شعر نام آن آمده بود: در شکوه از خویشتن. برگه 
کوچکی که حجم سنگینی از معانی در آن بود و دل را 
به اخالق، حکمت و شناخت خویشتن رهنمون می شد.

روایتی از انتشار غزل رهبر انقالب

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
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انجام این کار خیلی راحت است

طرز  به  می توانند  هستند  آسان  بسیار  که  وظایفی 
شگفت آوری برای ما خطرناک باشند، زیرا وقتی که آن 
را کنار می گذارید، تخمین زمانی که برای تکمیل آن 
نیاز است کار ساده ای است، اما سرانجام هنگامی که به 
سراغش  می روید، متوجه می شوید که وقت کافی برای 

انجام )یا حداقل تکمیل( آن وجود ندارد. 
نظر می رسد، تصویر  به  آسان  از حد  بیش  اگر کاری 
بزرگتری از آن را در ذهن خود تجسم کنید، چراکه بدین 
وسیله امور پیش پا افتاده به یک کار اصلی و جزئی از 
وظایف مهم شما تبدیل می شود.اهمال کاری همیشه در 
مورد یک کار بسیار ساده یا خیلی سخت وجود ندارد. 
گاهی اوقات، اصال دوست ندارید که آن را انجام دهید. 
به عهده گرفتن وظیفه ای که شما هیچ عالقه ای به آن 

نشان نمی دهید می تواند بسیار سخت باشد.
 متاسفانه هیچ راه بدون خطایی وجود ندارد تا از طریق 
آن به خودتان یاد بدهید به دنبال نکات جالب قضیه 
باشید، زیرا بعضی از موارد به هیچ  وجه توجه شما را به 

خود جلب نخواهد کرد. 
در عوض اینکه انجام این کارها را به زمان دیگری 
موکول کنید، قانونی را تعیین کنید که قبل از به پایان 
رساندن کار خود، پروژه یا وظیفه دیگری را به عهده 
نگیرید.فرض کنید سرپرستی یک پروژه به عهده شما 
گذاشته  می شود. در واقع، کسی که این درخواست را 
از شما داشته  است می خواهد در مدت مشخصی آن 
را انجام دهید. با این حال، این موضوع فکر شما را 
درگیر خود می کند و تصور می کنید که نمی توانید آن 
انجام دهید. عالوه بر این نمی توانید برای جبران  را 

تصمیم اشتباه خود به گذشته برگردید

گلدسته و فلک اثر جالل آل احمد

... بدی دیگرش این بود که از چنان گلدسته هایی، تنها 
نمی شد رفت باال . همراه الزم بود و غیر از موچول، 
فقط اصغر ریزه را می شناختم و اصغر ریزه هم حیف 
که بچه ی بقال چقاال بود؛ یعنی باباش که مرده بود، اما 
داداشش دوچرخه ساز بود . خودش می گفت . عوضش 
خیلی دلدار بود و همه اش هم از زورخانه حرف می زد و 
از این که داداشش گفته وقتی قد میل زورخانه شدی با 
خودم می برمت . منم هرچه بهش می گفتم بابا خیال 
زورخانه را از کله ات به در کن فایده نداشت . آخر عموم 
که خودش را کشت، زورخانه کار بود و مادرم می گفت از 

بس میل گرفت نصف تنش لمس شد .
رفاقتم با اصغر ریزه از وقتی شروع شد که معلممان خمار 
بود و دست چپ مرا گذاشت روی میز و ده تا ترکه 
بهش زد . می گفت : »کراهت دارد اسم خدا را با دست 
چپ نوشتن« یعنی اول دو سه بار بهم گفته بود و من 
محل نگذاشته بودم . آخر همه کارهام را با دست چپ 
می کردم . با دست راست که نمی تونستم . هرچه هم 
از بابام پرسیده بودم کراهت یعنی چه؟ جواب حسابی 
نداده بود؛ یعنی می خندید و می گفت: »تکلیف که شدی، 
می فهمی بچه« تا آخر حوصله معلممان سر رفت و ترکه 

را زد . ادامه دارد...

اگر با خودتان خوب تا نکنید، روزگار شما
 را تا می کند. می کند توی پاکت و می اندازد
 توی صندوق پستی؛  به یک مقصد نا معلوم

هیچ آسانسوری برای موفقیت 
وجود ندارد؛

 تو یکی یکی باید پله ها رو باال بری

دی شانه زد آن ماه خم گیسو را
بر چهره نهاد زلف عنبر بو را
پوشید بدین حیله رخ نیکو را

تا هر که نه محرم نشناسد او را

خوشبختی نگاه خداست، ا دعا می کنم، خدا، 
هیچوقت چشم ازتون برنداره،روز 

و روزگارتون پراز موفقیت و زندگیتون در پناه خدا

اینگرید برگمن : امشب می بینمت؟
همفری بوگارت : من هیچوقت برای آینده
 اینقدر دور برنامه نمی ریزم )کازابالنکا(

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیه روز  

و اگر فضل خدا و رحمتش در دنیا و آخرت بر شما نبود قطعا به ]سزای[ آنچه در آن 
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حدیث روز  

هیچ دارویی نیست مگر آن که در اثر عوارض جنبی آن دردی دیگر را تهییج و تحریک می نماید و هیچ درمانی بهتر و سودمندتر از 
امساک و خودداری نیست مگر در حال نیاز و ضرورت. امام موسی کاظم )علیه السالم(

سبک زندگی

چطور با نوجوان مان که سیگاری شده، رفتار کنیم؟
اول  قدم  در  شده  سیگاری  شما  نوجوان  فرزند  اگر    
شرایطی  در  دارید.  نگه  زنده  او  به  نسبت  را  تان  محبت 
های  تالش  شود،  می  سیگاری  شما  نوجوان  فرزند  که 
زا  آسیب  وابستگی  این  از  او  برای خالص کردن  زیادی 
به خرج می دهید اما به نتیجه مطلوب نمی رسید. در این 
مقاله شیوه تعامل با این نوجوانان به شکلی که به بهترین 
بررسی می کنیم.هر روز غروب طبق  را  بیانجامد  نتیجه 
عادت برای پیاده روی به پارک می روم و متأسفانه هر روز 
نوجوانانی را می بینم که به جای ورزش و شادابی دور هم 
نشسته اند و نخ های سیگار را با هم دست به دست می 
کنند. چند باری هم دیده ام که بعضی پدر و مادرهایشان 
با اینکه سری به آنها زده اند و این وضع را دیده اند اما 
انگار هنوز برای بیرون آوردن فرزندشان از این جمع دود 
که  دلیل  این  به  شاید  اند،  نیاندیشیده  مؤثری  تدبیر   آلود 
با این وضعیت برخورد کنند.  باید  اند چطور  نمی دانسته 
چگونه مادرها  و  پدر  ببینیم  خواهیم  می  مطلب  این   در 

 می توانند سیگار را از سر فرزندشان بیندازند؟
مامان، بابا، دستم را بگیر!

وقتی سیگار در جیب فرزندتان پیدا می کنید و یا متوجه 
به  ترسی  چنان  آن  شوید،  می  او  دهان  از  سیگار  بوی 
جانتان می افتد و آنقدر حالتان گرفته می شود که بدترین 
عاقبت ها جلوی چشمتان جان می گیرند. پس تصمیم می 
گیرید کاری بکنید اما آیا می دانید درست ترین برخوردها 

چیست؟ برای اینکه به این هدف برسید چند راهکار را به 
شما پیشنهاد می کنم: 

 عشق، عشق، عشق
کم محلی کردن، شرط و شروط گذاشتن برای دوست داشتن 
او و تهدید کردن کاری از پیش نمی برد. فوق فوقش این 
است که فرزند شما لجباز و خانه گریز هم می شود. پس در 

قدم اول محبت تان را نسبت به او زنده نگه دارید.
 رابطه تان را تقویت کنید

تضعیف کردن رشته ی رابطه، دم دستی ترین راه ممکن 
است آن هم نه برای کمک به فرزندتان بلکه در واقع برای 
فراری دادن خودتان از مسؤلیت بزرگی که سر راهتان قرار 
گرفته است. به جای آن به دنبال تقویت رابطه با فرزندتان 
باشید. برای این کار به نقاط قوت او )هر چند کوچک ( توجه 
نشان بدهید و نشان بدهید که به خاطر این ویژگی ها چقدر 

به او افتخار می کنید.
  با  او صحبت کنید

ممکن است با خودتان فکر کنید که بهتر است به روی 
فرزندتان نیاورید که می دانید او سیگار می کشد، احتمااًل 
چون فکر می کنید که اگر این کار را بکنید ممکن است 
روی او باز بشود و در خانه جلوی شما هم سیگار بکشد. 
در اینجا این سؤال مطرح می شود که هدف شما چیست؟ 
آیا صرفاً می خواهید او جلوی چشمان شما سیگار نکشد و 
یا می خواهید به طور کل سیگار نکشد؟ اگر هدفتان این 

است که او در خانه سیگار نکشد می توانید خودتان را به آن 
راه بزنید البته این کار به دلیل این که احساس بی تفاوتی 
شما نسبت به فرزندتان را برای او به همراه دارد بعید است 
که در بلند مدت جواب بدهد و دیر یا زود او را در خانه هم 
سیگار به دست خواهید دید. اما اگر هدفتان حل مشکل 
نصیحت،  صحبت  از  کنید.منظور  صحبت  او  با  است  او 
بنشینید و  این است که  بلکه  یا تمسخر نیست  سرزنش 
با مهربانی به او بگویید که از این وضع ناراحت هستید و 
دلتان می خواهد درباره آن کمی با هم صحبت کنید. سعی 
کنید بیشتر به او گوش کنید و دالیلش را بشنوید. منصف 
باشید، او را قضاوت نکنید و در حین صحبت ها حمایتتان 

را به او نشان بدهید.
 او را وارد عالیقش کنید

فرزندتان را در زمینه هایی که واقعاً استعداد و عالقه دارد وارد 
کنید. با این کار هم باعث می شوید که گروه دوستان او تغییر 
کند و گروهی سالم تر جایگزین گروه قبلی بشود، هم هدف 
و جهتی را به زندگی او تزریق می کنید و باعث احساس 
هویت و افزایش احساس عزت نفس او می شوید و هم 
از بیکاری به خصوص در اوقات فراغت که منشأ مشکالت 

بعدی است پیشگیری می کنید.
 رابطه تان را با مدرسه او تقویت کنید

مدرسه و معلمین به چند دلیل منبع مهمی برای کمک به 
شما هستند: اول اینکه تقریباً در نیمی از روز فرزند شما را در 

اختیار دارند، دوم اینکه با مشکالت نوجوانان آشنایی بیشتری 
دارند و تجربه زیادی هم دارند، سوم اینکه هدفشان با شما 
یکی است و چهارم اینکه اگر والدین را مشتاق ببینند می 
توانند کالس های آموزشی مفیدی را در این زمینه ها برای 
شما ترتیب بدهند. پس بدون معطلی به مدرسه فرزندتان 

بروید و از آنها کمک بخواهید. 
 مچ گیری نکنید

داشته  نظارت  فرزندتان  رفتارهای  روی  باید  شما  که  این 
باشید، جای هیچ اما و اگری ندارد ولی مهم است که بدانید 
انجام بدهید. تعقیب کردن، کنترل  باید این کار را  چطور 
مستقیم، کارآگاه بازی درآوردن، دور ریختن سیگاری که او 
در جیبش یا جای دیگری گذاشته و به طور کلی این قبیل 
رفتارهای مچ گیرانه به شما جواب نمی دهند و فقط باعث 
می شوند که فرزند شما دست به مخفی کاری بیشتری بزند.

 صبور باشید
مدارا کردن با نوجوانان یک اصل مهم در تعامل با آنها است. 
به خصوص اگر می خواهید رفتاری مثل سیگار کشیدن را 

در او تغییر بدهید اول صبر و مدارای خودتان را باال ببرید. 
 مشاوره تخصصی بگیرید

بهتر است که شما به همراه فرزندتان در جلسات مشاوره 
شرکت کنید ولی اگر فرزند شما حاضر به این کار نمی شود، 
خودتان بدون او با مشاور صحبت کنید و راهنمایی های 

بیشتر را از  او بگیرید.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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294615378

517438296

386729514

129384765

645197832

873562149

762841953

458973621

931256487

جدول سودوکو

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

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

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

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

 09159639065- علـی آبادی 

 حمـل  اثاثیـه 
حمل بار

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

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

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

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

را تجربه کنید.   09158668002
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                                  تگزاس            خجالت نکش
16:1520شروع سانس

عصبانی نیستم
1821:30شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
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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

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

تخریب و بازسازی ساختمان
09302761630 -09155626033

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

09158254172

شرکت شتاب گستر رهاورد طلوع بیرجند 
تعدادی بازاریاب و پشتیبان جذب می نماید. 

آدرس:طالقانی 2 ساختمان آلما ، طبقه دو 
واحد 203      32236199

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه
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هشدار
وقتیبستنیخطرناکمیشود

بستنی  که  روش هایی  ترین  ساده  از  یکی   
پس  که  است  این  شود،  خطرناک  می تواند 
که  زمانی  شود.  منجمد  دوباره  ذوب،  از 
به  می شود،  ذوب  محیط  دمای  در  بستنی 
محیط مناسبی برای تکثیر میکروب ها تبدیل 

و  قندی  مواد  از  غنی  بستنی  زیرا  می شود. 
میکروب ها  رشد  برای  دو  هر  و  بوده  شیر 
یکی  منوسایتوژنز  لیستریا  هستند.  ضروری 
شرایط  این  در  که  است  باکتری هایی  از 
برای  محیط  بهترین  می شود.  مشکل ساز 
سرد،  محیط های  لیستریا  بقای  و  رشد 
لیستریا  منشأ  است.  مرطوب  و  تاریک 
همچنین می تواند شیر پاستوریزه نشده باشد.

نسخهبسیارقویبرایدرمان
زخممعده

شایع ترین نشانه زخم معده، احساس متوسطی 
است؛  شکم  ناحیه  در  سوزش  و  گرفتگی  از 
روده  یا  معده  پوشش  در  زخم ها  که  آنجا  از 
کوچک است، درد به  طور کالسیک در ارتباط 
با ترشح اسید در روده ها است و در آن زمان 

وعده های  بین  معمواًل  درد  می افتد.  اتفاق 
معده  در  اسید  که  زمانی  شب  در  و  غذایی 
سنتی  طب  در  می شود.  شروع  دارد  وجود 
ساده  درمان های  اسالمی  ــ  ایرانی  طب  و 
اگر بعد  متعددی برای زخم معده وجود دارد. 
شیرین  بادام  روغن  قاشق   ۳ غذا،  صرف  از 
اصل میل کنید و تا یک ساعت چیزی نخورید، 
سخت ترین زخم معده هم درمان خواهد شد.

خواصکرفسوارزشتغذیهای
آنرابهتربشناسیم

ساقه کرفس یک منبع عالی آنتی اکسیدان های 
بسیار قوی می باشد که آنزیم های مفید و البته 
ویتامین ها و مواد معدنی نیز در این سبزی به 
وفور یافت می شود. این سبزی یک عامل ضد 
فشار خون است که در طب سنتی قرن هاست 

مورد استفاده قرار می گیرد. خاصیت ضد التهابی 
و همچنین فیبر از دیگر خواص کرفس به شمار 
می رود که می تواند مانع بروز بیماری های قلبی 
عروقی شود. درصد زیادی آب و الکترولیت در 
کرفس مشاهده می شود که می تواند کمبود 
آب بدن را در هر شرایطی جبران کند. کرفس 
می تواند به عنوان یک عامل دیورتیک عمل 
کند که سبب کاهش التهابات در بدن می شود.

ماسکآبرسانپوستبرایدور
چشم


ژل دور چشم، یک ژل سبک است که به راحتی جذب 
می شود و پوست را مرطوب و سلول های آسیب دیده 
را ترمیم می کند. دستور تهیه : ساقه های تازه  آلوئه ورا، 
چند خیار قطعه قطعه شده، ظرف شیشه ای کوچک 
دردار، الک، مخلوط کن. خیار را قطعه قطعه کنید و در 

مخلوط کن بریزید تا به شکل پوره در آید. با الک، پوره 
را در لیوان شیشه ای صاف کنید. ساقه های آلوئه ورا 
را به صورت افقی ببرید و با قاشق ژل آن را بتراشید. 
پوره  خیار و ژل آلوئه ورا را در کاسه  مخلوط کنید.

بریزید.  شیشه ای  ظرف  در  را  مخلوط  سپس 
شب  را  بطری  بزنید.  هم  خوبی  به  را  مخلوط 
چشمتان  زیر  بعد،  روز  و  بگذارید  یخچال  در 
بمالید. عمر مفید این ژل، حداکثر سه روز است.

کاهشدمایبدنباتمرهندی

تمر هندی میوه ای خوشمزه ای است. از جمله 
خواص تمرهندی می توان به کاهش دمای بدن 
اشاره کرد. پس به شما پیشنهاد می کنیم در 
این روزهای گرم به کاهش دمای بدن با تمر 
هندی هم فکر کنید. به دلیل ترکیبات اسیدی 
طبع سردی داشته و با تقلیل اخالط گرم، دمای 

بدن را سریع پایین آورده و رفع کننده گرمازدگی، 
خارش، کهیر، التهابات پوستی، جوش صورت، 
است.  تهوع  و  گرما  از  ناشی  نفس   تنگی 
صفرا بر خوبی است و از این رو یار مهربان کبد 
و تنظیم کننده چربی و تا حدودی کنترل کننده 
کلسترول خون است. پتاسیم، بیشترین چیزی 
است که در آن وجود دارد و در نتیجه میوه ای 
به پرفشاری خون است. برای مبتالیان  مفید 

یادداشت

یادداشت

کسب۲نشانرنگیدوومیدانیکاران
مرکزآموزشامامرضا)ع(

ارتش  زمینی  نیروی  یگان های  میدانی  و  دو  قهرمانی  مسابقات  در 
جمهوری اسالمی ایران ورزشکاران مرکز آموزش ۰۴ امام رضا )ع( بیرجند 
عنوان پنجم تیمی کشور را از آن خود کرد. در این ماراتن ملی ۱۶ تیم 
راه یافته از مرحله نخست به میزبانی استان فارس در شیراز با یکدیگر به 
رقابت پرداختند. علی قربانی در ماده پرش طول با گردن  آویز نقره بر سکوی 
نایب  قهرمانی ایستاد و در رشته پرش سه گام به مقام پنجم رسید. سجاد 
ساربانی در پرش ارتفاع با نشان برنز رتبه سوم مسابقات دو ومیدانی نزاجا 
را کسب کرد، سبحان تنها نیز در ماده ۸۰۰ متر به مقام چهارم رسید.

قضاوتداورکشتیاستاندرمسابقاتقهرمانیکشور

فدراسیون کشتی از داور بین المللی خراسان جنوبی برای قضاوت در 
مسابقات قهرمانی کشور دعوت به عمل آورد. کاظم عقیقی از ۱۳ تا ۱۶ 
تیر در مسابقات قهرمانی کشتی آزاد نونهاالن کشور به میزبانی لرستان 
در خرم آباد تعدادی از رقابت ها را قضاوت می کند. گفتنی است، عقیقی 
دارای مدرک درجه  دو بین المللی کشتی است و در سال 9۳ به عنوان 

داور برتر کشور از سوی فدراسیون معرفی و تجلیل شد. 

توقیف4تنتخممرغبدونگواهیبهداشتی
درفردوس

خودروی حامل ۴ تن تخم مرغ بدون گواهی بهداشتی حمل و نشانه 
گذاری در فردوس متوقف شد. رئیس شبکه دامپزشکی فردوس گفت:  این 
خودرو حامل ۳۶۰ کارتن تخم مرغ که از مبدا شهرستان چناران به مقصد 
شهرستان المرد در استان فارس بارگیری شده بود در فردوس توقیف شد. 
جواد ذوالفقاری افزود: این محموله عالوه بر عدم دریافت گواهی بهداشتی 
حمل،  بدون نشانه گذاری از قبیل درج نام مزرعه تولیدی و تاریخ  تولید و 
انقضا بر روی محصول و همچنین خودروی حمل بدون کد الکترونیکی و 
فاقد شرایط حمل فرآورده های خام دامی فاسد شدنی )بدون یخچال(  است. 

توقیفکامیونحاملمرغزندهدرقاین

یک دستگاه کامیون حامل مرغ زنده بدون مجوز بهداشتی در قاین 
توقیف شد. سرپرست شبکه دامپزشکی قاین گفت: یک دستگاه کامیون 
بارگیری  رضوی  خراسان  از  که  زنده  مرغ  قطعه  هزار  دو  حدود  حامل 
و به مقصد سیستان و بلوچستان قصد عرضه به صورت زنده فروشی 
را داشت پس از تعقیب و گریز فراوان، توسط مأموران انتظامی توقیف 
به  و  قانونی  نداشتن مجوز  دلیل  به  این محموله  افزود:  شد. محمودی 
علت مخاطرات بیماری های مشترک انسان و طیور از جمله آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان و عرضه آن به صورت زنده غیر بهداشتی توقیف شد. 

ورزش استان

حوادث استان

در یک خانواده ورزشی چهار برادر رکوردار اواخر سال های۱۳۴۰ تا ۱۳7۰ هستند که همیشه در قهرمانی تیم فوتبال بیرجند نقش تاثیرگذاری داشتند
عکس تاریخی، ازچپ به ترتیب سن: عباسعلی جباری. مرحوم حسین جباری. حسن جباری. محمد جباری * گردآورنده: اصغری

 داده نما

جراح و متخصص گوش، حلق و بینی گفت: در صورتی که نشانه های ابتال 
به سینوزیت بیش از ۴ هفته ادامه داشته باشد، بیماری مزمن می شود و 
درمان نشدن سینوزیت مزمن باعث آسیب و تخریب سینوس ها می شود.

خشایار احمدی در ارتباط با عواقب درمان نشدن سینوزیت اظهار 
کرد: عدم درمان صحیح سینوزیت حاد تبعاتی برای مبتالیان دارد 
باعث  نشانه ها  ناکامل  درمان  و  حاد  سینوزیت  به  مکرر  ابتالی  و 
اضافه  وی  شود.  تبدیل  مزمن  به  حاد  مرحله  از  بیماری  می شود، 

کرد: سینوزیت مزمن نیاز به پیگیری جدی تر داشته در این شرایط 
نشان  خاطر  احمدی  دارد.  پی  در  تبعاتی  نیز  مناسب  درمان  عدم 
از  بیش  که  سردردهایی  و  بویایی  اختالالت  بینی،  گرفتگی  کرد: 
مزمن  سینوزیت  به  ابتال  نشانه های  از  باشد،  داشته  تداوم  ماه   ۳
تحقیقات  به  اشاره  با  بینی  و  حلق  گوش،  متخصص  این  است. 
انجام شده در مراکز دانشگاهی کشور گفت: پیش از جراحی زیبایی 
بینی، باید سینوزیت به طور کامل درمان شود. احمدی با تاکید بر 

ضرورت انجام اقدامات تشخیصی دقیق پیش از درمان سینوزیت و 
جراحی زیبایی بینی گفت: سی تی اسکن و آندوسکوپی تشخیصی 
 بینی به پزشک معالج کمک می کند تا به تشخیص قطعی برسد.
به  نسبت  مستندات،  اساس  بر  جراح  پزشک  مرحله،  این  از  پس 
درمان قطعی سینوزیت اقدام می کند. وی یادآور شد: عدم درمان 
سینوزیت مزمن باعث آسیب و تخریب سینوس ها می شود بنابراین 
است. اهمیت  حائز  بسیار  موقع  به  درمان  و  مسئله  این  به  توجه 

نشانه های ابتال به سینوزیت مزمن

امالک و 
مستغالت

خریدار
یک واحد آپارتمان 

تا  55 میلیون
تلفن تماس:

09157550057

خریدار
 مسکن مهر 

لطفا پیامک بزنید
تلفن تماس:

09156669050

 خریدار منزل همکف
 مستقل

 قیمت حدودا 65 م 
تلفن تماس:

09154951640

منزلی ویالیی در حسین آباد 
سادات، 160متر، 90 متر زیربنا 

یک خواب، کلیه امکانات
تلفن تماس:

09151634698

فروش زمین تجاری در نهبندان 
میدان مادر
تلفن تماس:

09035267746 

فروش زمین باغ ویال با آب 
درخت،  استخر، سندششدانگ 
جوازساخت،  9 کیلومتری جاده 

خوسف - بیرجند، قطعه سوم
09035267746

فروش زمین تجاری
 بیرجند، معصومیه باال

خیابان تالش 
تلفن تماس:

09153004235

فروش زمین تجاری 60 متری 
معصومیه باال ، دوکله
 با سند ششدانک

تلفن تماس:
09035267746 

 فروش مغازه تجاری 32 متری 
 بازار، پاساژ سادسی، زیرزمین، 

دارای آب، برق، تلفن
  و سند جدا

09151630577 
 

204 مترزمین مسکونی در 
مهرشهر با پروانه و امتیازات 

به فروش می رسد
09157230845

فروش یا معاوضه 126مترزمین 
حاشیه خیابان 16متری 

واقع در امیرآباد
09151638892

300مترمربع زمین مسکونی با 
سند  ششدانگ واقع در خیابان 

شهید رجایی آرین شهر به فروش 
می رسد. فی 25 م
09153638297

جویای کار

کارشناس عمران با بیش از 3 سال 
سابقه دفتر فنی و سرپرسی پروژه 
های راه سازی، آماده همکاری با 
شرکت های مشاور، با مدرک آزاد 
و امتیاز آور       09309055545

به دو نفر همکار آشنا با نرم افزار 
هلو و word با سرعت تایپ باال 

 نیازمندیم
09365142238

 

به یک فروشنده 
نیازمندیم

تلفن تماس:
09387244481

جویای کار:
راننده پایه2

دارای مدارک کامل
تلفن تماس:

09039644152

 جویای کار: در مرغداری 
سرایداری یا ...

متاهل
تلفن تماس:

09157204249

جویای کار:
راننده پایه یک
تلفن تماس:

09158659130

به تعدادی راننده جهت کار 
در آژانس با ماشین مدل باال 

نیازمندیم
تلفن تماس:

09153620470

به تعدادی راننده با ماشین
 جهت کار در آژانس نیازمندیم

تلفن تماس:
09155619072 

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در تاکسی تلفنی 

نیازمندیم
تلفن تماس

 09903189543 

 به تعدادی راننده
 برای کاردرآژانس نیاز مندیم

 تلفن تماس 
09151609815 

به تعدادی راننده با خودرو 
مدل باال جهت همکاری در آژانس

 با زنگ خور باال داریم
تلفن تماس:

09154944080
 

تاکسی سرویس با زنگ خور باال 
نیاز به تعدادی راننده 
با خودرو مدل باال دارد

تلفن تماس:
09905637283

به تعدادی راننده با خودرو مدل 
باال جهت همکاری درآژانس با 

زنگ خور باال نیاز داریم
تلفن تماس:

09395265120 

به تعدادی راننده ) خانم و آقا ( 
با ماشین جهت کار در آژانس 

اینترنتی نیازمندیم 
تلفن تماس:

09385615244

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

صورت تمام وقت ) با درآمد باال ( 
نیازمندیم.

09385615244  

خودرو

فروش 141سفید، مدل 86 
فنی سالم، بیمه97/8 

فی: 8700 م
تلفن تماس:

09159658433

ماشین پراید دوگانه کارخانه 
مدل86، رنگ نقره ای 

قیمت 14میلیون
09159621788

پراید فروشی مدل 82
سبز یشمی، دور رنگ 

فی: توافقی
تلفن تماس:

09904365681

فروش هاچ بک سفید، مدل 86 
کاپوت و نصف گلگیر رنگ

 فنی سالم، بیمه
تخفیف کامل بیمه، فی10/500 م

09159658433 

رنو ساندرو استپ وی سفید 
 اتومات صفر

قیمت مقطوع
تلفن تماس:

09359788146

خودروی کوییک پالس
 فول اتومات خشک

 فروشی یا معاوضه با ملک
تلفن تماس:

09151601774

 فروش موتورکاوازاکی 100
الستیک نو،موتورتازه تعمیر، 

مناسب جهت کلکسیون مغازه 
واستفاده در روستا
09151638892

پیکان سواری مدل 83
دوگانه 

معا وضه با وانت مدل پایین
تلفن تماس:

09159611557

متفرقه

 
خریدار

گوشی لمسی سالم
 با قیمت مناسب

تلفن تماس:
09158605281

خریدار میلگرد  8
به تعداد50 شاخه

 و درب فیبری دست دوم 
تلفن تماس:

09157236341

فروش آهن 18
با  قیمت مناسب

تلفن تماس:
09157236341

فروش سوپرمارکت 
فلکه سوم سجادشهر 

قیمت توافقی
تلفن تماس:

09153219778

به یک تانکر آب 5000 لیتری
 تا 7000 لیتری کارکرده 

نیازمندیم 
 تلفن تماس:

09152678905

 
یک عدد تانکر ورق سفید 12000 
لیتری سالم  برای آب آشامیدنی 

خریداریم لطفا قیمت و مشخصات 
تانکر را به این شماره پیامک 

بدهید 09034913577

فروش سی ان جی کامل 
فی: توافقی
تلفن تماس:

09904365681

خریدار
 یک دستگاه پفیال
با قیمت مناسب 
09155612892



7
پنجشنبه * 14 تیر 1397* شماره 4107 

7

بیرجند  اسالمی شهر  کاوش-رئیس شورای 
از آغاز طرح جامع زیباسازی مبلمان شهری 
از  بازدید  در  گذشته  روز  زاده  تقی  داد.  خبر 
افزود:  پروژه های در حال اجرای شهرداری 
طراحی  زیباسازی،  جامع  طرح  اجرای  در 
از  گیری  بهره  با  شهری  محیط  بهسازی  و 
زیباسازی  با  مرتبط  تخصصی  پارامترهای 

شهری توسط شهرداری انجام می گیرد.
وی با اشاره به اینکه استفاده از ایده های خالق 
در معماری و طراحی مبلمان شهری اصل است، 

اظهار کرد: پارامترها و ایده های کارشناسی با 
بهره گیری از ظرفیت های موجود شهری با 
توجه به بافت های مختلف شهری بیرجند در 

پروژه های شهری اعمال می شود.
زیبا  های  طرح  اجرای  در  افزود:  زاده  تقی 
جامع  طرح  از  گیری  بهره  با  بیرجند  سازی 
مبلمان شهری  مکان یابی متناسب با بافت 
اجتماعی، لحاظ نمودن خصوصیات محیطی، 
دستورکار  در  شهری  منظر  و  سیما  ارتقای 

شهرداری قرار گرفته است.

حمایت شورا از فعالیت های شهرداری
رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند گفت: شورا از 
فعالیت های شهرداری در جهت ارتقای شاخص 
می کند.  پشتیبانی  و  حمایت  شهری  های 
تقی زاده افزود: شاهدیم که بیرجند با تالش 
و پشتکار کارکنان شهرداری و سازمان های 
وابسته به کارگاه سازندگی تبدیل شده است.

وی اظهار کرد: شهردار با ارائه پیشنهاداتی به 
شورا، و شورا با تصویب طرح های پیشنهادی 
هماهنگی  و  همدلی  فضای  در  شهردار  به 

ارتقای شاخص های شهری را دنبال می کنند.
رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند تفکیک زباله 
از مبدأ، احداث پارک خطی، ایجاد فرهنگسرا، 
نصب المان های ثابت، نشست های مردمی 
محورهایی  از  را  بودجه  متمم  و  مساجد  در 
دانست که در شورای اسالمی دنبال می شود.
به گفته وی مصوبات شوراهای اسالمی شهر 
بیرجند در جهت تامین رفاه و آسایش شهروندان 
فهیم و در راستای مطالبات شهروندی است.

فاز اول سیستم جامع، هوشمند و 
یکپارچه شهرسازی ودرآمد

سیستم  اول  فاز  گفت:  نیز  بیرجند  شهردار 
برون  و  درآمد  و  شهرسازی  هوشمند  جامع 
برای  مهم  زیرساخت  یک  خدمات،  سپاری 
هوشمند  و  شهرداری  در  امور  کردن  شفاف 
کرد:  اظهار  جاوید  است.  بیرجند  شدن شهر 
توسعه  های  به طرح  دسترسی  سیستم  این 
صدور  عوارض  شهرسازی،  ضوابط  شهری، 
طریق  از  را  و...  نوسازی  عوارض   ، پروانه 
 24 در  موبایل  گوشی  روی  بر  و  اینترنت 

ساعت شبانه روز مهیا می کند.
شهرسازی  تحقق  داد:  ادامه  بیرجند  شهردار 
الکترونیک و هوشمند در راستای چشم انداز شهر 
بیرجند به منظور حذف مراجعات ارباب رجوع، 
شهروندان،  سرگردانی  و  آمد  و  رفت  کاهش 

انجام کار  و  پاسخگویی دقیق، سریع، شفاف 
در کوتاه ترین زمان ممکن و حذف محدودیت 
های زمانی از طریق تولید، استقرار و پیاده سازی 
سیستم مکانیزه کارآمد، جامع و پکپارچه، کاهش 
هزینه های شهر و شهروندان، شفاف سازی 
اقدامات و ضوابط در راستای سیاست ای ابالغی 
اقتصاد مقاومتی، حذف واسطه گری، ضابطه مدار 
و قانون محور، امن و قابل اطمینان، سرویس گرا، 
خودکار و مبتنی بر GIS با توجه به باز مهندسی، 
اصالح و بهبود روال انجام کار و هم راستا با 
برنامه دوم چشم انداز راهبردی 1404 شهرداری 
بیرجند و شعار شهر تمیز می باشد.  جاوید تصریح 
کرد: شهروندان می توانند با استفاده از لینک 
htt://esup..birjand.ir:1020/new/mob.html    به 

این سامانه دسترسی پیدا کنند. به گفته وی 
شهروندان با انتخاب ملک خود و یا وارد کردن 
در  شده  ارائه  خدمات  از  ملک  نوسازی  کد 
این سامانه که شامل: 1- پیگیری درخواست 
اعالم   - گواهی3  -تصدیق  شهرسازی2 
عوارض  4-محاسبه  ساز  و  ساخت  ضوابط 
ساختمانی  تراکم  5-محاسبه  پروانه  صدور 
مصوب و مجاز 6-بدهی عوارض نوسازی و 
دریافت شناسه پرداخت و شناسه قبض جهت 
پرداخت7-سوابق پرداختی نوسازی 8-پیگیری 
در 24 ساعت  باشد  و... می  نوسازی  قبوض 

شبانه روز و 7 روز هفته استفاده نمایند.

رضایی- روز گذشته دومین جلسه شورای اداری 
شهرستان بیرجند در سال 97 با حضور فرماندار و 
مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد. ناصری 
فرماندار بیرجند با بیان اینکه  همه دستگاه ها 
با توجه به منابعی که دارند،عهده دار وظایفی 
هستند که باید نحوه عملکردشان را برای مردم 
توضیح دهند و پاسخ ندادن کار را بدتر می کند 

فزود: دستگاه ها باید پاسخگوی مردم باشند.
شهرستان  بسیج  مقاومت  ناحیه  جانشین 
ماه گذشته موضوع  دو  از  کرد:  بیان  بیرجند 
اجرای نمایشگاه برای یادواره 2 هزار شهید 
تاکنون 90  و  است  پیگیری  حال  در  استان 

درصد فعالیت ها انجام شده است.
حیدری ادامه داد: در موضوع محتوایی جشنواره 
نیز از اساتید حوزه و دانشگاه استفاده خواهد شد، 
پیشرفت  نیز  عمرانی  های  فعالیت  همچنین 
خوبی داشته است و به دلیل محدودیت های 
زمانی برای هماهنگی بیش تر، فعالیت ها  به  

گروه های گوناگون سپرده شده است.
مشاور سیاسی و اجتماعی فرماندار نیز در مورد 
شرکت های تعاونی عمران و توسعه روستایی نیز 
بیان کرد: تاکید دولت بر ایجاد این تعاونی ها به 
استانداری های سراسر کشور ابالغ شده است که 

می تواند جایگاه خاصی در ایجاد اشتغال داشته 
باشد.شرکت های تعاونی می توانند زمینه ساز 
اشتغال زایی و کارآفرینی در هر منطقه را فراهم 
کنند. سجادی ادامه داد: با شرایطی که قانون 
گذار برای این شرکت ها در نظر گرفته است ،این 
شرکت ها، از بسیاری از تشریفات اداری مستثنی 
می شوند و با این شرایط می توانند زمینه ساز 
اشتغال زایی و کارآفرینی در هر منطقه را فراهم 
کنند.معاون عمرانی فرماندار نیز با بیان اینکه 
31 تیر پایان سال عمرانی می باشد از مدیران 
دستگاه های اجرایی خواست تا با تمام توان برای 
جذب اعتبارات تالش کنند. رونقی ادامه داد:برای 
پروژه هایی که برای اتمام کار دارای مشکالتی 
هستند مدیران پیگیری های الزم را انجام دهند 

و فقط به ارائه نامه های اداری اکتفا نکنند.

ایجاد اشتغال و تثبیت جمعیت 
در روستاها یکی از دغدغه هاست

فرماندار نیز بیان کرد: مدیران باید موضوعات 
مطالعاتی را سرلوحه کار خود قرار دهند،چون 
در صورت عدم تجزیه و تحلیل از مسائل روز 
و رویدادها در بسیاری از حوزه ها نمی توان کار 
موثری انجام داد. ناصری با اشاره به اینکه یکی 

از دغدغه ها، ایجاد اشتغال و تثبیت جمعیت در 
روستاها می باشد،نقش دستگاه های اجرایی این 
حوزه را، حائز اهمیت دانست و بیان کرد: دستگاه 
هایی که مرجع ارائه خدمات به روستاها هستند 

باید طوری برنامه ریزی کنند که رضایت مردم 
را به دنبال داشته باشد و همچنین با حضور در 

روستاها از نزدیک شاهد مشکالت مردم باشند.
همچنین فرماندار در زمینه تنظیم بازار نیز بیان 

کرد: از طرف دولت بر همه دستگاه های اجرایی 
در این حوزه تکلیف شده است که با گشت های 
مشترک و یا انفرادی از امکان توزیع کاال بازدید  

و با متخلفان بدون اغماض برخورد کنند.

دستگاه های اجرایی باید پاسخگوی مردم باشند

در دومین جلسه شورای اداری شهرستان بیرجند مطرح شد:

تداوم وزش باد شدید 

غالمی-وزش باد شدید امروز هم در استان ادامه دارد. ، کارشناس هواشناسی  گفت: وزش باد شدید همراه با گرد و خاک ، کاهش دید افقی و کیفیت هوا، امروز در تمام مناطق و 
از بعدازظهر تا اواخر شب در جنوب و نیمه شرقی استان ادامه خواهد داشت. زارعی از کاهش شدت وزش باد طی امروز در برخی مناطق خبر داد و افزود: در شهرهای سربیشه، نهبندان، 
خوسف و درمیان و حاجی آباد وزش باد گاهی همراه با گرد و خاک تا شب ادامه می یابد که ممکن است سبب اختالل در ترددهای جاده ای و کاهش دید افقی در این مناطق شود.

 آغاز طرح جامع زیباسازی مبلمان شهری در بیرجند

ارسال ۱۵۰ طرح به دبیرخانه 
جشنواره جوان خوارزمی

فارس-سرپرست اداره کل آموزش و پرورش از ارسال 
به  با مشارکت 230 طراح دختر و پسر  150 طرح 
دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی در خراسان جنوبی خبر 
داد. مرحله دوم داوری استانی بیستمین جشنواره جوان 
خوارزمی با حضور 230 هنرجو و دانش آموز خالق دوره 
متوسطه دوم صبح دیروز در محل مجتمع استعدادهای 
درخشان شهید بهشتی بیرجند برگزار شد.موسوی کیا 
رشد و شکوفایی استعدادها و خالقیت های نوجوانان 
و جوانان و توسعه و تعمیق روحیه پژوهش، نوآوری 
و حمایت و هدایت مادی و معنوی از دانش آموزان 
و  دانشجویان پژوهشگر و نوآور را  از اهداف دبیرخانه 
جشنواره جوان خوارزمی اعالم کرد. وی بیان کرد: 
تعداد 150 طرح با مشارکت 230 طراح که 70 پسر 
و 160 دختر هستند به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. 
موسوی کیا عنوان کرد: در نوزدهمین جشنواره جوان 
خوارزمی مینا ضیاء و علیرضا زرنگ موفق به کسب 

رتبه دوم کشوری در زمینه هنر شدند.

نمایش “مترسک” خراسان جنوبی
 در جشنواره بین المللی عروسکی

 یونیما-مبارک اجرا می شود

ایسنا-معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی 
نمایشی  گروه  از  کاری  “مترسک”  نمایش  گفت: 
مهراب بیرجند با نگاهی به آیین های خراسان جنوبی 
جواز حضور در هفدهمین جشنواره بین المللی عروسکی 
یونیما-مبارک تهران را برای اجرا در محوطه باز دریافت 
به  نمایش “مترسک”  اظهار کرد:   کرد. عباس زاده 
نویسندگی و کارگردانی حسین عباس زاده و همراهی 
گروه موسیقی مقامی نوای کویرخاوران و هنرمندان 

جوان به اجرا درخواهد آمد.

بخش خصوصی مطالبه گری داشته باشد

مهر- نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق 
بخش  گری  مطالبه  ضرورت  بر  بیرجند  بازرگانی 
مطالبه گری  و گفت: سطح  تاکید کرد  خصوصی 
باید مبتنی بر صحت قوانین، درستی و رشد اقتصادی 
باشد. صباغ زاده روز گذشته در جلسه هماهنگی و هم 
اندیشی بخش خصوصی عضو شورای گفتگو دولت و 
بخش خصوصی اظهارکرد: دبیرخانه شورای گفتگوی 
بازرگانی محول  اتاق  به  دولت و بخش خصوصی 
شده است. وی اظهارکرد: با توجه به شرایط استان 
و تحت تاثیر قرار گرفتن از سایر استان ها و شرایط 
اقتصادی کشور، متاسفانه محرومیت استان مضاعف 
شده است.نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن  اتاق 
بازرگانی خواستار ارائه مشکالت بخش خصوصی در 
حوزه تعاون، اصناف، کشاورزی، معدن و... و پردازش 
و اعالم نظرات کارشناسی در جلسات هماهنگی و هم 
اندیشی بخش خصوصی شد.صباغ زاده در ادامه بر 
ضرورت مطالبه گری بخش خصوصی تاکید  کرد و 
افزود: سطح مطالبه گری باید مبتنی بر صحت قوانین، 

درستی و رشد اقتصادی باشد.

جاری شدن آب در قنات 
روستای آویشک

قنات روستای آویشک درمیان با تالش بسیجیان 
قرارگاه پیشرفت و آبادانی، احیا و مردم آن بار دیگر 
شاهد جاری شدن آب در این قنات شدند.به گزارش 
صداوسیما،قرارگاه پیشرفت و آبادانی یک سالی است 
که کار خود  را در درمیان آغاز کرده است که در 
این مدت 580 نفر از مزایای طرح های مختلف این 
قرارگاه در این شهرستان برخوردارشدند.این قنات با 
هزینه 35 میلیون تومان احیا که 33 خانوار با جمعیت 

126 نفر از مزایای آن بهره مند شدند.

آغاز  برق رسانی به کمپ کویرنوردی
 همت آباد زیرکوه

صداوسیما- عملیات اجرایی برق رسانی کمپ کویر 
نوردی همت آباد و منطقه تفریحی تجنود در شهرستان 
زیرکوه آغاز شد. معاون گردشگری، سرمایه گذاری و 
تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی گفت: از محل 
اعتبارات تملک دارایی  های سرمایه ای ملی پارسال،  
عملیات اجرایی برق رسانی کمپ کویرنوردی همت آباد 
)فاز اول( و منطقه تفریحی تجنود ) فاز اول( از توابع 
شهرستان زیرکوه با اعتبار 300 میلیون تومان آغاز 
شد.عربی افزود: هدف از اجرای این طرح تامین زیر 
ساخت مورد نیاز جهت کمپ کویر نورردی همت آباد 

و اقامتگاه های بوم گردی روستای تجنود است.

ثبت دو وقف جدید در شهرستان سربیشه

صداوسیما-کشاورز سربیشه ای دو قطعه باغ در این 
شهرستان وقف کرد. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
سربیشه گفت: محمد نادی یک قطعه باغ زرشک و 
زردآلو به مساحت تقریبی3 هزار مترمربع به همراه 38 
فنجان آب و اراضی تابعه در روستای برکوه و یک 
قطعه باغ دیگر به همراه 20 فنجان آب و اراضی تابعه 
به مساحت 10 هزار مترمربع از مزرعه و قنات گورید 

باال به ارزش 100 میلیون تومان را وقف کرد.

ابالغ 93 میلیارد ریال برای جبران 
خسارات خشکسالی به عشایر

برای  الحسنه  قرض  تسهیالت  ریال  میلیارد   93
جبران خسارات ناشی از خشکسالی به عشایر خراسان 
جنوبی اختصاص یافت. مدیرکل امور عشایر  گفت: 
این تسهیالت به طرح های پرواربندی، اصالح نژاد 
دام، بهسازی جایگاه های دام، صنایع دستی، گیاهان 
دارویی و صندوق های اعتباری خرد زنان عشایر قابل 
پرداخت است.غالمرضا قوسی سقف تسهیالت برای 
هر متقاضی را 20 میلیون تومان اعالم کرد و افزود: 
 این تسهیالت قرض الحسنه با بازپرداخت 5 ساله

 به متقاضیان پرداخت می شود.

اعتبارات اشتغالزایی کمیته امداد
 ۱۰۰ درصد افزایش یافت

 معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان گفت: اعتبارات امسال اشتغالزایی برای مددجویان 
این نهاد با 100 درصد افزایش به 103 میلیارد و 400 
میلیون تومان رسید. حسینی روزگذشته در گفتگو با ایرنا 
افزود: از این رقم 26 میلیارد تومان تسهیالت بانکی، 
12 میلیارد و 300 میلیون تومان از منابع صندوق امداد 
والیت و 65 میلیارد و 100 میلیون تومان تسیهالت 

اشتغال روستایی تامین می شود.

بیشترین قطعنامه ها  علیه کشورهای 
مسلمان و مظلوم صادر می شود

قرارگاه  اینکه  بیان  با  انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده 
ابتکارات  و  نو  های  طرح  سپاه  وآبادانی  پیشرفت 
گفت:  دارد،  مردم  مشارکت  با  خالقیت  با  همراه 

مسلمان،  کشورهای  برای  قطعنامه ها  بیشترین 
مظلوم و آنهایی که نمی خواهند زیر بار ظلم بروند، 
صادر می شود. به گزارش تسنیم، سردار سرتیپ دوم 
پاسدار علی قاسمی در جریان بازدید از طرح های 
تخته  روستای  در  آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه 
اظهارکرد: مردم  جمع  در  درمیان  شهرستان   جان 
40 سال ایستادگی، مقاومت، محاصره اقتصادی، نه 
گفتن به استکبار را  سپری کردیم و برای تو دهنی 
به استکبار شهید و خسارت ها دادیم و امروز در دنیا 
تنها کشوری که مقابل استکبار جهانی ایستاده، ایران 
است و کشورهای دیگر هم از ایران الگو گرفتند. وی 
 با بیان اینکه تعداد مقلدان رهبری در اروپا بیشتر است ،
اظهار کرد: جرم ما این است که انقالب ما به دنیا 
صادر و منافع آمریکا را به خطر انداخته امروز این ها 
ما را تحریم دارند.قاسمی افزود: مقام معظم رهبری 
در خصوص اقتصاد ونجات آن  بارها تاکید داشته و 
به رئیس جمهور گفتند ایران ظرفیت دارد ما قدری 
رفاه زده شده و انتظارات رفاهی ما باال رفته است. 
آبادانی  قرارگاه  در  زیادی  تالش های  افزود:  وی 

انجام اما هنور کافی نیست.

خراسان جنوبی در رده استان های 
دارای تنش آبی شدید قرار دارد

مدیرعامل آب منطقه ای با بیان اینکه خراسان جنوبی 
در رده استان های دارای تنش آبی شدید قرار دارد، 
گفت: عدم وجود منابع آب سطحی در استان موجب 
آبی  نیاز  تأمین  برای  استان  اتکای  تمام  که  شده 
بخش های مختلف بر منابع زیرزمینی باشد.به گزارش 
تسنیم، امامی اظهارکرد: عدد مربوط به آب مصرفی 
استان نسبت به مقدار آب تجدید پذیر ساالنه 1.18 
است که این عدد بیانگر بحران فوق العاده شدید و 
عدم تعادل بیالن آبی استان است.وی بیان کرد: در 
طبقه بندی استان های کشور براساس شاخص پایش 
منابع آب، توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران،  
خراسان جنوبی در رده استان های دارای تنش آبی 
شدید قرار دارد.امامی تصریح کرد: عدم وجود منابع 
آب سطحی در استان موجب شده که تمام اتکای 
استان برای تأمین نیاز آبی بخش های مختلف بر منابع 
زیرزمینی باشد. وی خاطرنشان کرد: در این راستا 
تقریباً تمامی نیاز شرب از طریق آب زیرزمینی تأمین 
می شود، به گونه ای که در برابر برداشت 59 میلیون 
مترمکعب در سال از منابع زیرزمینی برای تأمین نیازها 
شرب استان تنها 1.5 میلیون مترمکعب از منابع آب 
سطحی مورد استفاده قرار می گیرد. وی یادآور شد: نیاز 
به جابجایی و کف شکنی مکرر چاه های تأمین کننده 
آب شرب شهرها و روستاها و استفاده از سیستم های 
تصفیه آب برای بهبود شاخص های کیفی برای 30 
درصد از آب شرب استان زنگ خطر را برای تداوم 
سکونت در بسیاری از مناطق علی الخصوص مناطق 
مرز و روستاها به صدا درآورده است. امامی تصریح 
کرد: با وضع فعلی منابع آب استان پیش بینی می شود 
در آینده نه چندان دور حداقل 50 درصد از آب شرب 
مصرفی استان فقط از طریق استفاده از سیستم های 

تصفیه قابل استفاده باشد.

* مدیر آموزش و پرورش درمیان گفت: با کمبود شدید 
فضای آموزشی در شهرهای اسدیه و طبس مسینا و 

روستای طاغان این شهرستان مواجه هستیم.
*معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی  گفت: 
بیش از 4 میلیارد تومان به گندم کاران استان پرداخت شد.
*مدیر امور آب و فاضالب فردوس گفت: انشعابات 
فضای سبز فردوس و اسالمیه برای شناسایی انشعابات 

غیرمجاز پیمایش شد.
*هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و خانه 
مدرن از دیروز به مدت 4 روز در بیرجند آغاز به کار کرد.

*رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای زیرکوه 
گفت: عملیات روکش آسفالت گرم محور اسفدن - افین 

به طول 6 کیلومتر به پایان رسید.

اخبار کوتاه

مسئول خانه فرهنگ دیجیتال نونگران بیرجند 
گفت: برای اولین بار در کشور کارگاه آموزشی 

“والدین اینترنتی” در بیرجند برگزار می شود . 
 محمدی آالشلو در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
کارگاه آموزشی “والدین اینترنتی” برای اولین بار 
در کشور در خراسان جنوبی، شهر بیرجند به همت 
خانه فرهنگ دیجیتال نونگران بیرجند برگزار می 
 شود. وی با تاکید بر  ضرورت مدیریت فرزندان 
در مواجهه با فضای مجازی، تصریح کرد: در این 
زمان که فضای مجازی دنیا را پر کرده است، 

والدین نگران فرزندان خود هستند. مسئول خانه 
فرهنگ دیجیتال نونگران بیرجند بیان کرد: در 
این کارگاه والدین چگونگی امکانات رایانه ، تبلت 
و گوشی هوشمند را برای استفاده فرزندان از نظر 
زمان استفاده ، برنامه های قابل استفاده و سطح 
دسترسی به امکانات سیستم و سایت های فعال 
اینترنتی تنظیم کرده و گزارشات الزم را در مورد 

فعالیت فرزندان دریافت کنند . 
با بیان اینکه این کارگاه به  محمدی آالشلو 
صورت مجازی در پنج جلسه ارائه می  شود، 

اظهار کرد: والدین می توانند با مراجعه به وب 
به  نونگران  دیجیتال  فرهنگ  خانه  سایت 
و  نام  ثبت  به  نسبت   nonegaran.ir آدرس 
شرکت در کارگاه اقدام کنند. وی افزود: ارائه 
اپلیکیشن  و    DVD ، قالب کتاب  در  کارگاه 
فرهنگ  خانه  دیگر  برنامه های  از  را  همراه 
خانه  مسئول  بود.  خواهد  نونگران  دیجیتال 
فرهنگ دیجیتال نونگران یادآور شد: همچنین 
با شرکت  در این کارگاه خدمات پشتیبانی و 

مشاوره به شرکت کنندگان داده می شود.

کارگاه آموزشی “والدین اینترنتی” در بیرجند برگزار می شود

جنوبی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
گفت: در سال آینده به همه سمن ها به  ویژه 
در بخش آسیب های اجتماعی اعتبارات بیشتری 

مهران  ایسنا،  گزارش  گرفت.به  خواهد  تعلق 
دبیران سمن های  با  در هم اندیشی  سرپرست 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حوزه های 

مدیریتی باید از توانمندی جوانان استفاده شود، 
اظهارکرد: سند توسعه جوانان در خراسان جنوبی 
تدوین  شده است. وی افزود: در حوزه جوانان 
فعالیت های سایر  ما رصد  مأموریت  و  وظیفه 
دستگاه ها در زمینه انتظارات و خواست جوانان 
است.مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی 
با اشاره به اینکه مقطع زمانی بسیار حساس و 
مهمی را در جامعه سپری می کنیم، تصریح کرد: 
در این راستا تزریق امید به جامعه بسیار ضروری 
است و نباید اقداماتی صورت گیرد که موجب 
ناامیدی در بین مردم شود.سرپرست ادامه داد: 
و  طالق  اعتیاد،  چون  اجتماعی  موضوعات 
سایر آسیب های اجتماعی در زمان الزم مورد 

توجه قرار نگرفته اند، در شرایط فعلی به شکل 
معضل درآمده اند و در این زمینه باید چاره جویی 
و برنامه ریزی کرد.وی یادآور شد: در این راستا 
به ویژه در بخش  آینده به همه سمن ها  سال 
تعلق  بیشتری  اعتبارات  اجتماعی  آسیب های 
خواهد گرفت.مدیرکل ورزش و جوانان خراسان  
جنوبی اظهار کرد: در حوزه کالس های آموزشی 
ویژه ازدواج، مشکل مربی داریم. سرپرست بیان 
کرد: اوایل امسال حدود یک میلیارد و 500 هزار 
تومان در کشور برای آموزش مربیان در نظر 
بود  نفر  گرفته شد که سهمیه استان ما 30 

ولی تعداد کمی در این دوره شرکت کردند.
در  جوان  خانه  احداث  اینکه  بیان  با  وی 

شهرستان ها در بیرجند و طبس در دستور کار 
است، یادآور شد: ایجاد صندوق اعتباری برای 
جوانان از طرف استاندار مورد تأکید قرار گرفت 
ولی حرکت و طرحی از جوانان برای اجرایی 

کردن آن ندیدیم.
مریم مهرور، معاون فرهنگی و امور جوانان اداره 
کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی نیز اظهار 
کرد: سال گذشته 500 میلیون تومان اعتبار به 
سازمان های مردم نهاد جوانان داده  شده که با این 

اعتبار 95 طرح اجرایی شد.
وی یادآور شد: همچنین امسال حدود 16 طرح 
بعد از داوری مورد تأیید قرار گرفت که بعد از 

تخصیص اعتبار اجرایی خواهد شد.

از سال آینده انجام  می شود:

افزایش اعتبارات سمن های فعال در حوزه آسیب های اجتماعی
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند :
أقلُّ ما یكوُن في آِخِر الّزماِن أٌخ یُوثَُق بِه أو ِدْرَهٌم من َحالٍل

کمیاب ترین چیز در آخر الزمان برادری قابل اعتماد، یا درهمی حالل است.
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تغییرات در کابینه به وقتش
 صورت می گیرد

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، در پاسخ به سوالی 
مبنی بر تغییرات در کابینه و اختالف وزرا اظهار کرد: 
رئیس جمهور متناسب با ضرورت ها تغییراتی می دهند 
منتها موضوعی که االن در رسانه ها مطرح می شود 
گمانه زنی های رسانه ای است. تغییرات به وقتش 
صورت می گیرد. نوبخت در مورد اختالف بین وزرا نیز 
گفت: این هم صحبت های رسانه ای است کار وزارت 
ارتباطات و صنعت متفاوت است همه ارزهای منتشر 
شده توسط لیست بانک مرکزی فصل الخطاب است.

 FATF قبول کردن سند
سیاهي مطلق است

آیت ا... مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعیان گفت: 
قبول کردن سند FATF، سیاهی مطلق است و 
اگر قبول نکنیم، اتفاقی ایجاد نخواهد شد و تحریم ها 
به روال قبل ادامه خواهد یافت. در حالی که پذیرش 
این سند خودباختگی، بردگی و تسلیم مطلق است 
این  به  پیوستن  و  عضویت  حامی  که  کسانی  و 
کنوانسیون هستند باید به سواالت به  صورت شفاف 
پاسخ دهند و برای مردم و علما به  صورت شفاف 

بیان کنند که هدف از این کنوانسیون چیست.

به جای اینکه رئیس جمهور وزیر 
بفرستد نیروی انتظامی را می فرستد

محمد حسن نژاد نماینده مرند با اشاره به این که 
با هر انتقادی نباید امنیتی برخورد شود، گفت: این 
به همه  تحریم ها  این  با  و  پولی  بی  این  با  نظام 
روز موضوع  دو  اما  ارائه کرده  روستاها آب شرب 
آب شرب به مشکل برخورد. باید گوش آن مدیر 
بی عرضه ای که نتوانسته آب شرب را تنظیم کند، 
گرفت. بازار هم پشتیبان نظام و هم دلسوز نظام 
است. به جای این که رئیس جمهور وزیرش را برای 
صحبت با بازاریان به بازار بفرستد نیروی انتظامی را 
به آن جا می فرستد. این آدم ها جلوی نظام نایستاده 
بودند بلکه در برابر مدیران بی کفایت ایستاده بودند.

رهبر انقالب به جای توجیه شکاف 
مردم و حکومت، نوید تغییر دادند

افروغ فعال سیاسی گفت: سیاست های دولت آقای 
روحانی نوید سیاست های دولت پس از جنگ را می 
داد. با این تفاوت که این نیروها آن زمان جوان بودند؛ 
اما امروز دیگر پا به سن گذاشته اند و انرژی جوانی را 
ندارند. یعنی همان الگو با همان افراد پیگیری می شود. 
خوشبختانه ما دیدیم در صحبت های اخیر رهبری این 
موضوع توجیه نشد، بلکه نوید تغییر داده شد. آنجا که 
رهبری می گویند »پیوند میان مردم و نظام بیشتر 
خواهد شد« به این معناست که تغییری رخ خواهد داد.

به این راحتی نیست که کسی اجازه 
داشته باشد با آمریکا مذاکره کند

منصور حقیقت پور، مشاور امنیت ملی رئیس مجلس 
گفت: احساس نمی کنم سفر آقای ظریف به عمان 
اروپایی  کشور  دو  به  جمهور  رئیس  آقای  سفر  و 
ربطی به مذاکره با آمریکا داشته باشد چون مذاکره 
با آمریکا در دستورکار نظام جمهوری اسالمی ایران 
نیست. مذاکره با آمریکا باید با نظر رأس نظام انجام 
»هزینه  کردند  اعالم  انقالب  معظم  رهبر  شود، 
سازش با آمریکا از تقابل با آمریکا گران تر است« 
بنابراین به این راحتی ها نیست که کسی جرأت و 

اجازه داشته باشد با آمریکایی ها صحبت کند.

با یک مجلس نمي توان کشور را 
اداره کرد و به دو مجلس نیاز داریم

محمدرضا باهنر فعال سیاسی گفت: امروز به این 
نتیجه رسیده ام که با یک مجلس نمی توان کشور 
را اداره کرد و ما به دو مجلس نیاز داریم. در شرایط 
کنونی نمایندگان مجلس به دنبال مطالبات منطقه ای، 
قومی، جنسیتی و قشری هستند و آنچه کمتر مورد 
توجه قرار می گیرد، منافع ملی است. به همین دلیل 
مجلس  دو  و  شود  اصالح  باید  اساسی  قانون  نیز 
شود. تشکیل  هم  کنار  در  اسالمی  شورای  و  سنا 

خروج ایران از سوریه 
ساده انگارانه است

الوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت: درخواست 
برای خروج ایران از سوریه رویکردی بسیار ساده 
انگارانه و درخواستی غیر واقع بینانه است. به گزارش 
از این نیز تاکید  اینترفکس، مقامات روسیه پیش 
به  و  قانونی  سوریه  در  ایران  حضور  که  کرده اند 

درخواست دولت دمشق بوده است.

ایران نفت نفروشد
 چرا باید در برجام بماند

ریچارد نفیو، عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای 
آمریکا در پاسخ به این سوال که اگر ایران نتواند نفت 
خود را صادر کند آیا به نظر شما در برجام خواهد ماند، 
گفت: فروش نفت یکی از مهمترین جنبه های اقتصاد 
ایران است. من فکر نمی کنم رهبران ایران در برجام 
با این شرایط بین المللی و مفاد توافق نامه بمانند.

اگرمنافع حفظ شود برجام بدون آمریکا   ادامه خواهد  یافت

رئیس جمهور گفت: ایران در صورتی که بتواند از منافع 
برجام به خوبی استفاده کند، از آن حراست خواهد کرد 
اما این دو کفه باید کاماًل متوازن باشد و اگر غیرآمریکا 
بقیه امضا کنندگان برجام بتوانند منافع ایران را تضمین 
کنند، ایران برجام بدون آمریکا را ادامه خواهد داد. 
امیدواریم همان گونه که همه کشورها در اراده سیاسی، قاطع و مستحکم 
هستند در اراده تجاری و اقتصادی هم به همان نسبت مستحکم باشند.

اگر آزادي به شهروندان داده نشود تلنبار و فشرده مي شود

قاسم میرزایی نیکو، عضو فراکسیون امید مجلس 
گفت: دادن آزادی های سیاسی و حقوق شهروندی 
موضوعی نیست که زمان بردار باشد و اگر ما قبال 
این کارها را کرده بودیم در حال حاضر نتیجه آن 
آزادی های سیاسی  مردم  به  باید  بودیم.  گرفته  را 
بدهیم،  مطمئنا اگر این آزادی ها تحت حقوق شهروندی به شهروندان داده 

نشود، تلنبار و فشرده می شود و یک جای دیگر بیرون می زند. 

در پی اعالم موضع حسن روحانی 
و  طلبانه  سلطه  اظهارات  قبال  در 
تهدیدات و زیاده خواهی های مقامات 
سردار  صهیونیست ها،  و  آمریکایی 

سلیمانی  قاسم  پاسدار  سرلشکر 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در پیامی از سخنان 
عزتمندانه ریاست محترم جمهوری 
متن  کرد.  قدردانی  ایران  اسالمی 

پیام فرمانده نیروی قدس سپاه به این 
شرح است: »بسم ا... الرحمن الرحیم

برادر بزرگوار جناب آقای دکتر روحانی 
اسالمی  جمهوری  محترم  ریاست 

ایران؛ سالم علیکم
در  حضرتعالی  فرمایشات  از  آنچه 
رسانه ها منعکس شد، مبنی بر اینکه 
ایران  اسالمی  جمهوری  نفت  اگر 
صدور  برای  تضمینی  نشود،  صادر 

نفت کل منطقه نمی باشد و بیانات 
موضع  در  که  ارزشمندی  بسیار 
به  نسبت  ایران  اسالمی  جمهوری 
مایه  فرمودید،  صهیونیستی  رژیم 
به  حقیر  است.  افتخار  و  مباهات 
ملت  این  و  والیت  سرباز  عنوان 
حضور  به  جان  همه  با  و  سرفراز 
جنابعالی عرض می کنم: این همان 
ما شناخت  که  است  روحانی  دکتر 
داشتیم و داریم و می بایست باشد. 
شما با سخنان حکیمانه و ارزشمند و 
قدرتمندانه خودتان رهبر عزیز، ملت 
ایران اسالمی و مسلمانان  بزرگوار 
دست  نمودید.  سرافراز  را  جهان 
به  سخنان  این  ایراد  برای  را  شما 
موقع، حکیمانه و صحیح می بوسم 
مصلحت  که  سیاستی  هر  برای  و 
خدمت  در  باشد،  اسالمی  نظام 
سلیمانی« قاسم  برادرتان  هستیم. 

این همان دکتر روحانی است که ما شناخت داشتیم 
و داریم و می بایست باشد

تشخیص  مجمع  عضو  سلیم،  میر 
مصلحت گفت: راهبرد اصلی دولت 
یازدهم و سپس دولت دوازدهم این 
بود که با مذاکره با آمریکا به تفاهم 
نائل شوند تا آمریکا دست از شرارت 
روال  به  بتواند  کشور  و  بردارد  خود 
قبل، فعالیت و پیشرفت کند، مثال 
با فروش نفت و استفاده از واردات، 
نوعی رفاه اجتماعی را پدیدار سازد 
کند.  جلب  را  عمومی  رضایت  و 
تجربه قبل از انقالب اسالمی و روند 
خباثت های آمریکا و هم پیمانانش به 
ویژه بعد از پیروزی انقالب نشان داد 
که حساب باز کردن روی حسن نیت 
آمریکا افسانه و خوابی بیش نیست. 
وی افزود: راه حل سازش با توجه به 
سوابق مبرهن تاریخی مردود است و 
هر قدم عقب نشینی در مقابل آمریکا 
شود.  می  او  یورش  تشدید  موجب 

از این نظر حیف شد که پنج سال 
از  را  اخیر خود  فرصت های طالیی 
دست دادیم و کشور را برای تحقق 
آرزوهای خام برجام، در شرایط رکود 

تورمی معطل نگه داشتیم. وی ادامه 
در  موجود،  وضع  اصلی  منشا  داد: 
مواردی فقدان مدیریت و در بیشتر 
موارد سوء مدیریت است و هر سه قوه 
در مورد آن مسئولیت دارند. بسیاری 

فاقد تجربه مفید  از مدیران کنونی 
اجرایی هستند یا در سمت هایی قرار 
دارند که مناسب با ظرفیت و سواد 
و تجربه آنها نیست. دقت بفرمایید 

است  ممکن  شایسته  معلم  یک 
بتواند ۴۰ نفر دانش آموز را راهنمایی 
کند و موفق باشد ولی معلوم نیست 
و  فرهنگی  سازمان  یک  اداره  در 
آموزشی مدیریت موفقی داشته باشد. 

حیف شد که پنج سال کشور را براي تحقق آرزوهاي خام برجام 
معطل  نگه داشتیم

انتشار اطالعات ناقص از ندادن اطالعات بدتر است

احمد توکلی فعال سیاسی گفت: اهالی رسانه باید به 
گزارشات و اطالعات مربوط به کارکرد بخش های 
مختلف دسترسی داشته باشند و آن را با سخاوت در 
اختیار مردم قرار دهند. بدون شک، اطالعات ناقص 
به مردم دادن، از اطالعات ندادن بدتر است. در مورد 
افشای اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی، گزینشی عمل 
کردن و تنها افشای بخشی از اسامی دریافت کنندگان ارز، یک فاجعه است. 

جاری شدن آب در قنات روستای آویشکباغستان فردوس پدیده  ای شگفت انگیز و بی بدیل در دل کویرنشست معاون امور اقتصادی استانداری با امام جمعه قاین و ارائه گزارش اقتصادی 
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هيباضس.19/4/97لغايت15/4/97زٍلتهٌتربزضسايتهصوَضتواسحاغلًوايٌس.تاضيدتَظيعاسٌازضطوتزضهعايسُاظتاضيداىپيطرَ

بطثبتًاماظططيكساهاًِستازهيبايستپيطٌْازّايذَزضازضپاوتْايجساگاًِايالنٍهْطضسُلطاضزازٍُبِضطحشيلُهتماضياىهحتطمعالٍ
اضسالًوايٌس.بِزبيطذاًِهطوعي28/04/97پاياىٍلتازاضيتاضيدحساوثطتا
 تذكزات :

         يدٌ قاتل دريافت در كليٍ شعة تاوك َاي استان ي يا ياريس يجٍ وقد% كل قيمت پايٍ مسا5اصل ضماوتىامٍ تاوكي معادل ( پاكت الف -
) سيثا غير قاتل ترداشت تمركس يجًٌ سپردٌ ( تاوك ملي تىام ادارٌ كل راٌ  2173712100001) تا ارائٍ اصل فيش تاوكي ( تٍ حساب شمارٌ 

  يشُرسازي خراسان جىًتي.

-3فطمتىويلضسُضطايطذاظضطوتزضهعايسُ-2فطمتىويلضسُتماضايضطوتزضهعايسُبازضجهبلغپيطٌْازيبااهضاءهتماضي-1پاكت ب (-
گَاّيًوًَِاهضاءهسيطاىغاحب-6تػَيطآگْيضٍظًاهِضسويٍآگْيآذطييتغييطاتبطاياضراظحمَلي-4وپيضواًتٌاهِباًىييافيصٍاضيعي

 ّوِپاوتْاضازضلفافهٌاسبلطاضزازٍُهساضنضاباپستسفاضضيبِآزضساعالمضسُزضجسٍلشيلاضسالًوايٌس.ضاًعززفاتطاسٌازضسوياه
اظهَعسهمطضزضغسٍياغيطاظسپطزُّايهطرعضسُزضپاوتالف،هبْن،هرسٍشٍياتحَيلضسُزضذاضج5بِپيطٌْازاتفالسسپطزُ،ووتطاظ-2

 تطتيباثطزازًُرَاّسضس.

واضيجْت -3 ضٍظ ظطفهستزُ حساوثط هَظفٌس بطًسگاىهعايسُ ًمسيبِ ٍضْطساظيپطزاذتهبلغ ولضاُ ّايعولياتيازاضُ ّعيٌِ ٍ زضآهس ازاضُ
ًػطافاظبِهٌعلِازضهْلتهمطضهلهاذتبْاءذطاساىجٌَبيهطاجعًِوَزٍُاغلفيصپطزاذتيضابِاهَضهاليازاضُولتسلينًوايٌسعسمپطز

ٍهتماضيذطيستلميٍهَضزهعايسُبِبطًسگاىزٍمباضعايتهمطضاتهطبَطٍِاگصاضهيگطزز.وِزضايٌػَضتسپطزُتَزيعيبًِفعازاضُولضبط
 ّيچگًَِازعاييًرَاّسزاضت.

 وليِّعيٌِّايهتعلمِضاهلًملٍاًتمال،ّعيٌِآهازُساظيٍغيطُوالًبِعْسُبطًسُهعايسُهيباضس. -4

 زضهحلازاضُولاًجامذَاّسضس.01/05/97هَضخضٌبِزٍغبحضٍظ9ساعتباظگطاييپاواتضاس -5

ٌسحكضطوتوساًيوِهطوَلاليحِلاًًَيضاجعبِهٌعهساذلٍِظضاءًٍوايٌسگاىهجلسييٍواضهٌساىزٍلتزضهعاهالتزٍلتيٍوطَضيهيباض -6
 زضهعايسُضاًساضًس.


 ادارٌ ارتباطات ياطالع رساوي

 خزاسان جىًبيادارٌ كل راٌ ي شُزساسي 

 مساحت عزصٍ پالک ثبتي كاربزي
 )متزمزبع(

 قيمت پايٍ مشايدٌ 
بٍ اساء َز متز 

 ريالمزبع 

مبلغ قابل پزداخت 
درصد 5بابت 

 ضماوتىامٍ
 آدرس تحًيل   مدارک آدرس ملك

 مسكًوي
 

5812/5745/1 
 اصلي 

متر  70/203
 مرتع 

900.000  
 
 

9.166.500 
 ريال






 وُثىدان ، 
مسكه  2فاز 

 مُر

 ، تيرجىد
  تلًار شُيد آييىي

ميدان راٌ 
 ، يشُرسازي

ريتريي صدايسيما، 
كل را ٌ ي  ادارٌ
زي خراسان شُرسا

جىًتي ، ساختمان 
مركسي

دهه کرامت، والدت با سعادت امام هشتم علیه السالم، کریمه اهل بیت حضرت معصوهم را گرامی می داریم

بدین وسیله از جوانان و نوجوانان عزیز دعوت می شود

 دیدگاه ها و نظرات خود را درباره

  عفـاف و حجـاب
 که از تاریخ 97/4/16 تا 4/ 97/5 در این روزنامه 

در بخشی که به شما اختصاص می یابد، ارسال فرمایند.

سامانه پیامکی دبیرخانه مساجد 10008940561
دبیرخانه کانون های مساجد خراسان جنوبی

056 - 32454577 - 09303102285

خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی(
)حتی برای یک لباس(

ردب  ضدسرقت خالقی
عرضه کننده انواع درب های ساختمانی 

)داخلی، آپارتمانی، البی(

بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس 44
32462090 - 09153614899

روز
تحویـل بـه 

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس 

خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی 

می رسـانـد: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد:

  به همت خیرین عزیز 
با تامین سبد غذایی 
برای خانواده نیازمندان

 ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111
شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک
 قرض الحسنه مهر ایران:
6063737000007540


