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 برخی این تفکر را دارند که باید 
رئیس جمهور را سرکوب کرد

صفحه 2

اروپا در حال دادن تنفس 
مصنوعی به برجام است

صفحه 2

روحانی از کابینه سوال کند 
چرا تا امروز سکوت کردند

صفحه 2

دولت از ظرفیت سپاه در خدمت 
رساني به مردم استفاده کند

صفحه 2

باروری ابرها را 
کارشناسی تر، بررسی کنیم

با  جلساتی  در  گذشته  سال  ماه  دی 
این  استان  ای  منطقه  آب  مسئوالن 
نکته مطرح شد که چون طرح بارور 
سازی ابرها باید از تابستان شروع و مواد 
اولیه از روسیه تهیه شود تا در زمستان 
بارورسازی  امسال  کرد،  کاری  بتوان 
ابرها نداریم. نمایندگان ما در مجلس 
نیز با اینکه پیگیر این موضوع بودند اما 
بازهم خبری مبنی بر بارورسازی ابرها 
داده نشد و در زمستان شاهد بارندگی 
کمتری نسبت به آنچه انتظار می رفت 
بودیم.به تازگی خبری در رسانه های 
کشوری منتشر شد ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4110

4آیت ا... فردوسی پور، سیاستمدار و روحانی برجسته انقالبی7 ضرورت ایجاد سبد اشتغال روستایی 7هماهنگی الزم برای مقابله با قاچاق کاال در کشور وجود ندارد

خام فروشی ممنوع؛ حتی یک گرم
    صفحه 7

عکس: شریف

“خراسان جنوبی” در عزای صادق آل محمد)ع( 
غرق در ماتم شد /7
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رونمایی از اولین تمبر یادبود بیمه اجتماعی 
کشاورزان ، روستائیان و عشایر /8

  گره “چینی” بر دستان هنرمند زنان روستایی 
 

 از اساسی ترین عوامل توسعه جامعه روستایی، نقش و وجود زنانی می باشد که در تولید و چرخه 
اقتصادی بسیار چشمگیرتر از زمان گذشته نمود پیدا کرده اند...)ادامه در صفحه 3(
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تاکید استاندار بر فرآوری مواد معدنی:

 مراسم اختتامیه 22مین سفر خیر خواهانه گروه فوق تخصصی جراحی پالستیک و ترمیمی/ 8

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. 
اداره کل گمرکات خراسان جنوبی

عرضه مستقیم کولر آبی 

100 درصد گالوانیزه با کلید محافظ جان
مجهز به موتور هوشمند دوخازنه

بین مدرس 27و 29 - 32420499

خانواده محترم حاجی زاده
سالگرد عروج

 شاردوان پوریا حاجی زاده
 را حضورتان تسلیت عرض نموده ،علو درجات برای آن روانشاد و صبر و اجر شما را از 

خداوند منان مسئلت دارم همدردی مرا پذیرا باشید.

محمدرضا حمیدزاده - راننده اتوبوس

مرکز توزیع تخم مرغ تولیدی 
شهرستان بیرجند نیازمند  یک  مدیر 
فروش مرد ، با سابقه کاری و روابط 

عمومی باال ، با حقوق و مزایای کافی 
می باشد.  

ساعت حضور: 7/30 الی 12/30
 32225132

آدرس: 
خیابان جمهوری ، جمهوری 19

دنیای با او بودن به ما نیاموخت که بی او چه کنیم، اما وفایش به ما آموخت که محبت های 
بی منت و بی صدای او را که جاودانه در جان زندگی مان سبز است، فراموش نکنیم

اما باز هم او بود که این بار با رفتنش همه بستگان، دوستان و آشنایان را دور ما جمع کرد.
 همه به وسعت قلب هایتان آمدید و در مراسم خاکسپاری، سوم و هفتم 

محـمدرـضازاده 
روانـشاد  حاج 

با قطره اشکی، ارسال متن تسلیت یا نثار تاج گل، قلب های مهربان تان
 را بر روی اندوه مان گشودید

محبت و صفایتان را ارج می نهیم و نیکوترین دعاهای خود را نثارتان می کنیم
 و آرزومندیم زنجیر عشق و محبت یاران، هرگز از هم نگسلد.

از طرف خانواده حاج محمد رضازاده

برنامه مالقات مردمی

جناب آقـای درویشی  مدیرکل محترم تامین اجتماعی خراسان جنوبی
دوشنبه هر هفته از ساعت 8 الی 12 صبح

مکان: بلوار پیامبر اعظم)ص(، سایت اداری، اداره کل تامین اجتماعی خراسان جنوبی

روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی خراسان جنوبی

حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
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امام صادق علیه  السالم فرمودند :
یَعیُش النّاُس بِاِْحسانِِهْم اَْکثََر مِّما یَعیشوَن بِاَْعماِرِهْم َو یَموتون بُِذنوبِِهْم اَْکثََر مِّما یَموتوَن بِآجالِِهْم

مردم، بیشتر از آن که با عمر خود زندگی کنند، با احسان و نیكوکاری خود زندگی می  کنند و بیشتر 
از آن که با اجل خود بمیرند، بر اثر گناهان خود می  میرند.

)دعوات الراوندی: ص 291، ح 33(
 

سفر خیرخواهانه گروه فوق تخصصی جراحی پالستیک و ترمیمی به استان 
عکس: جواد رضایی

سفر  از  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  خبری  نشست  در  گذشته  روز  رضایی-  جواد 
خیرخواهانه گروه فوق تخصصی جراحی پالستیک و ترمیمی به استان خبر داده شد.

دکتر قائمی بیان کرد: با تالش های صورت گرفته،خوشبختانه رضایت این گروه برای انجام کارهای 
خیرخواهانه در مناطق محروم و آسیب پذیر استان جلب شده است که امیدواریم نقطه شروعی 
برای ورود دیگر متخصصان و جراحان به استان باشد. وی ادامه داد: جلسات متعددی در یک سال 
گذشته توسط حوزه های معاونت درمان، توسعه، امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شده 
است و همچنین هماهنگی های الزم با حضور استانداری و فرمانداری صورت گرفته است که اکنون 

به نتیجه رسیده است.
150 نفر کاندیدای عمل جراحی خواهند بود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین با بیان اینکه 1200 بیمار در سامانه برای دریافت 
خدمات درمانی ثبت نام کرده اند، افزود: این افراد از سراسر استان و همچنین خارج از استان 
هستند که  150 نفر کاندیدای عمل جراحی خواهند بود. دکتر قائمی ادامه داد: اعضای این 
گروه 34 نفر که شامل، فوق تخصص جراحی پالستیک، ارتوپد، متخصص بی هوشی و کارشناس 
 اتاق عمل هستند که با همکاری نیروهای اتاق عمل بیمارستان های امام رضا )ع( و بیمارستان 
ولی عصر )عج( در مدت حضورشان به بیماران خدمات خواهند داد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند با بیان اینکه به طور کلی 120-150 عمل جراحی در این حوزه انجام خواهد شد، تصریح 
کرد: بیمارستان رازی از تاریخ 12 تا 16 تیر به طور تمام وقت در اختیار این گروه قرار خواهد گرفت 
و عمل جراحی دیگری انجام نخواهد شد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیز با اشاره به فعالیت 
این گروه در زمینه های درمان بیماران دچار عارضه های مادرزادی سر و صورت بیان کرد: این سفر 
بیست و دومین سفر این گروه به مناطق محروم می باشد که با هدف خیرخواهانه صورت می گیرد.

پیش بینی سرویس ایاب و ذهاب و محل اسکان برای بیماران
دکتر دهقانی ادامه داد: با هماهنگی همه دستگاه ها در استان اقدامات خوبی در زمینه اطالع 
رسانی به مردم انجام شده است تا شناسایی بیماران به صورت کامل صورت بگیرد و همچنین 
برای درمان هیچ هزینه ای از بیماران دریافت نشود. وی با اشاره به اینکه اطالعات افراد بیمار که 

در سامانه »مرهم« ثبت نام  کرده اند در اختیار این گروه قرار دارد، افزود: بیمارانی که نیاز به عمل 
جراحی داشته اند، با توجه به این اطالعات شناسایی شده اند و برای روز اول و دوم حضور این 
گروه در نوبت جراحی قرار گرفته اند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: با هماهنگی 
های صورت گرفته با فرماندارهای هر منطقه سرویس ایاب و ذهاب برای بیمارانی که دارای وسیله 
نقلیه نیستند، پیش بینی شده است. همچنین با کمک بسیج جامعه پزشکی و سایر دستگاه ها 
اقداماتی برای اسکان بیماران نیز انجام شده است که می توان مدرسه تقوا واقع در خیابان توحید 
با ظرفیت 60 نفر، دانشگاه فرهنگیان با ظرفیت 80 نفر، مهمانسرای استانداری با ظرفیت 50 نفر، 
درمانگاه موسسه حضرت علی اکبر)ع( با ظرفیت 50 نفر و مهمانسراهای ارتش و سپاه را نیز نام 
برد. همچنین کمیته امداد نیز اسکان بیماران تحت پوشش را تقبل کرده است. دکتر دهقانی افزود: 
مشکل اصلی افرادی که ناهنجاری در سر و گردن دارند، هزینه های باالی جراحی است که بعضی 
افراد قادر به پرداخت آن نیستند، ولی بعد از عمل هزینه های زیادی برای بیمار وجود نخواهد 

داشت. 
7 اتاق عمل در اختیار این گروه قرار خواهد گرفت

شده  تشکیل  رازی  بیمارستان  در  کارشناسی  های  تیم  کرد:  بیان  رازی  بیمارستان  سرپرست 
است و فرآیندهای الزم برای پذیرش بیماران صورت گرفته است، ورودی بیماران از ضلع جنوبی 
بیمارستان خواهد بود و پذیرش اولیه و غربالگری بیماران توسط این گروه و بعد از آن نیز پذیرش 
نهایی، بستری و درمان صورت خواهد گرفت. دکتر وجدان ادامه داد: 7 اتاق عمل در اختیار این 
گروه قرار خواهد گرفت، در این مدت ساعت کاری نخواهیم داشت و بخش های ما برای پذیرش 
بیماران آمادگی کامل دارند. همچنین مشکل نیروی انسانی وجود ندارد که امیدواریم به طور 
شایسته به این بیماران خدمت رسانی شود. معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
نیز حضور این گروه داوطلب را در استان موثر دانست و بیان کرد: با برنامه ریزی هایی که صورت 
گرفته است، تا پایان سال، شاهد حضور گروه های داوطلب دیگر در استان خواهیم بود. حسینی 
افزود: با کمک دانشگاه علوم پزشکی تعداد 30 پروژه در استان در حال انجام است که تعداد زیادی 
از آن مراکز جامع سالمت است و تا پایان سال 80 درصد از پروژه ها به بهره برداری خواهد رسید.

در نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان شد:

عالقه مندان می توانند با توجه به شرایط ذیل جهت ثبت نام اقدام کنند
تاریخ دوره نوزدهم تا بیست و هفتم تیر از ساعت  8/30 تا 14

این دوره مجموعه ای از 9 مبحث آموزشی است 
 که هر روز به یکی از این مباحث پرداخته خواهد شد.

* مراحل رشد  * رفتار با کودک  * بازی  * هنر * رویکردهای آموزشی 
* قصه گویی  * حقوق کودک و...

عالقه مندان جهت ثبت نام با ما تماس بگیرند  32233701

انجمن دوستدار کودک وخانواده 
خراسان جنوبی

 دوره جدید تربیت مربی کودک 
را برگزار می کند 

دوره رتبیت مربی کودک

مقطع تحصیلیرشته و گرایش )با آزمون(کد رشته

کارشناسی ارشدحقوق جزا و جرم شناسی 20805

کارشناسی ارشدحقوق خصوصی20807

کارشناسی ارشدحقوق ثبت اسناد و امالک20835

کارشناسی ارشدفقه و حقوق جزا20837

کارشناسی ارشدحقوق مالی - اقتصادی20840

کارشناسی ارشدفقه و حقوق خصوصی20450

الهیات و معارف اسالمی- 20407
فقه و مبانی حقوق اسالمی

کارشناسی ارشد

مدرسی معارف اسالمی - 20462
اخالق اسالمی

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسالمی - 20432
فلسفه و حکمت  اسالمی

کارشناسی ارشد

21254 - بازرگانی  مدیریت 
بازاریابی

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی- طراحی 21041
سازمان های دولتی

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی - بودجه و 21050
مالیه عمومی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی21215

کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی20701

کارشناسی ارشدروانشناسی تربیتی20702

کارشناسی ارشدروانشناسی شخصیت20703

استثنایی )عقب 20611 کودکان 
ماندگان ذهنی(

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلیرشته و گرایش ) با آزمون(کد رشته

آموزش و بهسازی منابع 21293
انسانی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدحسابداری21301

کارشناسی ارشدمدیریت مالی21245

مدیریت ورزشی - مدیریت 21421
بازاریابی در ورزش

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی21422

ورزشی- 21441 مدیریت 
و  اماکن  مدیریت 

تاسیسات ورزشی

کارشناسی ارشد

21442 - ورزشی  مدیریت 
فراغت  اوقات  مدیریت 

ورزش های تفریحی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدروانشناسی ورزشی21447 

کارشناسی ارشدجامعه شناسی ورزشی21420

کارشناسی ارشدتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی20912

کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی20101

زبان و ادبیات فارسی - ادبیات 20108
تطبیقی )فارسی- عربی(

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساخت60228

کارشناسی ارشدپژوهش هنر60115

کارشناسی ارشدمهندسی معماری 60202

کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم افزار41002

41044 - کامپیوتر  مهندسی 
هوش مصنوعی و رباتیکز

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطالعات 41024
- تجارت الکترونیک

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی -40214
 صنایع غذایی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمهندسی عمران- سازه40471

70404 - عمران  مهندسی 
مهندسی راه و ترابری

کارشناسی ارشد

40669 - مکانیک  مهندسی 
ساخت و تولید

کارشناسی ارشد

40672 - مکاترونیک  مهندسی 
اتوماتیک و کنترل تولید

کارشناسی ارشد

مکاترونیک- 40674 مهندسی 
انسان- ارتباطات جنبی 

ماشین- کامپیوتر

کارشناسی ارشد

مکاترونیک 40673 مهندسی 
و  ها  ربات  طراحی   -
سیستم های کامپیوتری

کارشناسی ارشد

پزشکی- 40111 مهندسی 
بیوالکتریک

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمهندسی برق - قدرت40123

کارشناسی ارشدمهندسی برق- کنترل40151

شبکه 40076  - برق  مهندسی 
های مخابراتی

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلیرشته و گرایش ) با آزمون(کد رشته

مخابرات 40077 برق-  مهندسی 
امن و رمز نگاری

کارشناسی ارشد

مهندسی برق - مخابرات 40078
میدان و موج

کارشناسی ارشد

سامانه 40079 برق-  مهندسی 
های برقی حمل و نقل

کارشناسی ارشد

برنامه 40080  - برق  مهندسی 
ریزی و مدیریت سیستم 

های انرژی الکتریکی

کارشناسی ارشد

مهندسی برق -40081
 سیستم های قدرت

کارشناسی ارشد

الکترونیک 40083 برق-  مهندسی 
قدرت و ماشین های الکتریکی

کارشناسی ارشد

مهندسی برق - 40084
مخابرات سیستم

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمهندسی برق - مخابرات نوری40196

50340 - کشاورزی  مهندسی 
ترویج  و آموزش کشاورزی

کارشناسی ارشد

50361 - کشاورزی  مهندسی 
توسعه روستایی

کارشناسی ارشد

50117 - کشاورزی  مهندسی 
توسعه روستایی- توسعه 

کشاورزی

کارشناسی ارشد

50116 - کشاورزی  مهندسی 
توسعه روستایی -
 توسعه اقتصادی

کارشناسی ارشد

50215 - کشاورزی  مهندسی 
توسعه روستایی - توسعه 

اجتماعی

کارشناسی ارشد

کشاورزی 50216 مهندسی 
 - روستایی  توسعه   -

مدیریت توسعه

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی- زراعت50350

کشاورزی- 50616 مهندسی 
شناسایی و مبارزه با 

علف های هرز

کارشناسی ارشد

50118 - کشاورزی  مهندسی 
علوم دامی- تغذیه دام

کارشناسی ارشد

صنایع 50415 مهندسی  و  علوم 
غذایی- صنایع غذایی

کارشناسی ارشد

صنایع 50418 مهندسی  و  علوم 
فناوری  زیست  غذایی- 

مواد غذایی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدآمار اقتصادی و اجتماعی30804

کارشناسی ارشدآمار ریاضی30803

کارشناسی ارشدریاضی- ریاضیات مالی30130

30106 - کاربردی  ریاضی 
تحقیق در عملیات

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدریاضی کاربردی - آنالیز عددی30115

کارشناسی ارشدریاضی - جبر30112

کارشناسی ارشدریاضی - آنالیز30113

و 30114 هندسه    - ریاضی 
توپولوژی

کارشناسی ارشد

زمان انتخاب رشته به زودی اعالم می گردد 

داوطلبان عزیز کارشناسی ارشد که مجاز به انتخاب رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی شده اند جهت 
ثبت نام و انتخاب رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی www.azmoon.org  مراجعه نمایند 

عناوین رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند به شرح جدول  ذیل می باشد 

دانشگـاه آزاد اسالمـی بیرجنـد

 علوم انسانی * معماری و هنر * فنی و مهندسی * علوم پایه
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خروج 3 میلیون و 500 هزار سکه از کشور

جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد گفت: در 2 ماه گذشته سه میلیون و 500 هزار سکه از کشور جمع آوری شده و به سلیمانیه 
 عراق ارسال شد. وی با بیان اینکه سعودی ها برای جنگ اقتصادی علیه ایران در سلیمانیه عراق قرارگاه زدند، افزود: سعودی ها

 13 نفر را مامور کردند که در بازار تهران هر چه سکه و دالر آوردند، خریداری کنند. 

 باروری ابرها را کارشناسی تر 
بررسی کنیم

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... نمایندگان ما در مجلس 

بازهم  اما  بودند  موضوع  این  پیگیر  اینکه  با  نیز 
در  و  نشد  داده  ابرها  بارورسازی  بر  مبنی  خبری 
آنچه  به  نسبت  کمتری  بارندگی  شاهد  زمستان 

انتظار می رفت بودیم.
منتشر  کشوری  های  رسانه  در  خبری  تازگی  به 
شد مبنی بر اینکه سپاه بارورسازی ابرها را در چند 
استان کشور در ابتدای سال انجام داده است. این 
موضوع واکنش های بسیاری داشت خصوصا این 
سوال که آیا باران های زیاد ابتدای سال در استان 
یا  است  بوده  ابرها  بارورسازی  طرح  مشمول  نیز 
از  بین  دراین  مطرح شد.  اذحان عمومی  در  خیر 
گوشه کنار خبرهایی مبنی بر صحت این موضوع 
که  است  نیز شنیده شده  استان  در  آن  اجرای  و 
باید منتظر پاسخ رسمی از مراجع مربوطه باشیم.

اما در این بین ذکر نکاتی الزم است؛ ابتدا اینکه 
مسئوالن آب و نمایندگان استان برای جلوگیری 
پیگیر  اکنون  هم  از  زمستان،  در  مشکالت  از 
وکاررا  باشند  ابرها  بارورسازی  برای  ریزی  برنامه 
بارورسازی  هرحال  به  نیندازند.  آخر  لحظات  به 
ایجاد  باعث  خود،  مثبت  برتاثیرات  عالوه  ها  ابر 
هرچند  شود.  می  نیز  کشاورزان  و  مردم  در  امید 
از  این نکته را هم درنظر گرفت که چگونه  باید 
از  نیز منتفع شویم و  بارش ها در زمین  افزایش 
افزایش بارش ها بیشترین سود را ببریم و از زیان 
های احتمالی با افزایش آمادگی مردم و دستگاه 
ابرها چون ظاهرا  بارورسازی  ها جلوگیری کنیم. 
کامال کنترل شده نیست،ممکن است آسیب های 
بسیار بیشتری تا سود داشته وهمین نیاز به امادگی 
از  نگهداری  بسترهای  ایجاد  کند.  می  بیشتر  را 
تواند  می  هم  که  است  موضوعی  هم  باران  آب 
بگیرد و هم منبعی  را  جلوی سیالب و خسارات 
تامین چندماهه آب در منطقه شود. صرف  برای 
افزایش بارش ها وقتی برنامه ریزی برای استفاده و 
مدیریت آن برروی زمین وجود نداشته باشد،  فایده 
های  بارش  دلیل  به  برآن   عالوه  و  نداشته  ای 
شدید از ابرهای بارور شده، خسارت های بسیاری 

نیز وارد می شود. 
امیدواریم مسئوالن برنامه ریزی های الزم برای 
اجرای بارورسازی ابرها در طی سال جاری انجام 
مختلف  مناطق  در  نیز  را  الزم  تمهیدات  و  داده 
استان هم برای جلوگیری از خسارت های احتمالی 
و هم مدیریت روان آبها آب  انجام دهند. استان 
ما وقت زیادی برای آزمون و خطا ندارد و هر روز 
ارزشمند است و هر قطره آب  نیزحکم طال را دارد.

تعرفه آب و برق دستگاه های اجرایی 
در تابستان تغییر کرد

ساعات  برق  تعرفه  محاسبه  نحوه  وزیران  هیئت 
الگوی  تعیین  و  اجرایی  دستگاه های  بار  اوج 
مصرف برق خانگی در ماه های گرم سال را تعیین 
 2۸ جلسه  در  شده  اتخاذ  تصمیمات  پیرو  کرد. 
به  و  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  ماه  خرداد 
اقتصاد  ابالغی  منظور تحقق اهداف سیاست های 
وزارت  انرژی،  مصرف  الگوی  اصالح  و  مقاومتی 
نیرو با توجه به شرایط بحرانی و نیاز به مدیریت 
اوج  بی رویه مصارف  رشد  از  جلوگیری  و  مصرف 
جهت  را  پیشنهادی  سال،  گرم  ایام  در  برق  بار 
ارائه کرد که در جلسه  تصویب در هیئت وزیران 
10 تیرماه هیئت وزیران مورد تصویب قرار گرفت.

آغاز به کار سامانه اشتغال

وزیر تعاون از آغاز به کار سامانه اشتغال )شناسنامه 
کار( به منظور افزایش امنیت شغلی کارگران خبر 
داد. علی ربیعی افزود: این سامانه به افزایش امنیت 
شغلی کارگران می افزاید، زیرا پیش از این نگرانی 
نمی  ثبت  که  قراردادهایی  مورد  در  بسیاری  های 
شد و ضایع شدن حقوق فردی وجود داشت. وی با 
پرداختن به موضوعات تکریم ارباب رجوع و شفاف 
سازی قراردادهای کاری و رسیدگی به افراد دهک 
های پایین جامعه، ابعاد گوناگون سامانه اشتغال را 
معرفی کرد و ادامه داد: سامانه اشتغال، امکان برنامه 
ریزی برای افراد بیکار را فراهم می کند. ربیعی گفت: 
در این سامانه همه اعترافات و مراحل رسیدگی به 
بنگاه  شناسایی  شد.  خواهد  بررسی  و  ثبت  آنها 
های مشکل دار از دیگر امکانات این سامانه است. 
نحوه  آنها،  بندی  دسته  سخت،  مشاغل  شناسایی 
قراردادهای بیمه ای و شناسایی بنگاه های مشکل 
این  امکانات  از دیگر  آنها  برنامه ریزی برای  دار و 
سامانه است. کارگران از این پس می توانند شناسنامه 
کاری داشته باشند. پیش بینی ما این است که باید 
حدود دو میلیون بنگاه را در این سامانه ثبت کنیم.

حباب ۱50 هزار تومانی سکه ترکید

به دلیل  آرای گفت: افت قیمت ها  محمد کشتی 
بازی  سفته  و  بازی  بورس  وکاهش  بازار  تحوالت 
همین  به  اگر  و  داریم  باثباتی  بازار  فعال  داد.  رخ 
به  قیمت ها  که  می رسد  نظر  به  رود  پیش  منوال 
همین شکل باقی خواهد ماند. کشتی آرای در پاسخ 
به این پرسش که  آیا نرخ طال و سکه نزولی خواهد 
شد، گفت: پیش بینی  اینکه قیمت سکه به چه نرخی 
می رسد، مشخص نیست اما در حال حاضر با توجه 
بازار ارز و سکه در کشور  به شرایط موجود وثبات 
به نظر می رسد از افزایش قیمت ها خبری نیست. 
به  توجه  با  بود  شده  ایجاد  حبابی که  افزود:  وی 
کاهش هیجانات در حال کاهش است و در چند روز 
گذشته حدودا 150 هزار تومان از حباب سکه ترکید.

با بسته شدن تنگه هرمز قیمت نفت 
به 250 دالر می رسد

 آرتم آوینوف تحلیلگر ارشد موسسه »تله ترید« روسیه 
 گفت: اگر تنگه هرمز بسته شود، قیمت نفت به بشکه ای

 250 دالر افزایش می یابد. والدیمیر رویانکوفسکی 
تحلیلگر سرمایه گذاری موسسه »گلوبال اف ایکس« 
نیز گفت: حداقل ظرفیت حمل و نقل اعالم شده 
تنگه هرمز روزانه حدود 14 تانکر معادل 17 میلیون 
بشکه نفت یا حدود نیمی از صادرات نفت خام جهان 
تقاضا  و  عرضه  قانون  شود،  متوقف  اگر  که  است 
ای 160 دالر  تا بشکه  و  برابر  دو  به  را  قیمت ها 
می رساند. اگر این گذرگاه آبی یک یا دو ماه بسته 
شود، امکان دارد تاجران نفتی نگران شوند و تمامی 
قراردادهای آتی موجود را خریداری کنند که قیمت 
ها را به بیش از بشکه ای 250 دالر افزایش می دهد. 

سرمقاله

سردار اسماعیل کوثری، جانشین قرارگاه ثارا... )ع( سپاه پاسدارانحسین کنعانی مقدم، دبیرکل حزب سبز 

اروپا در حال دادن تنفس مصنوعی به برجام است

امنیت ملی گفت:  پیشه رئیس کمیسیون  فالحت 
وزارت خارجه قرار است گزارش خود در مورد برجام 
را ارائه کند. مجلس دو موضوع را بررسی می کند. ابتدا  
ضربه ای که از ناحیه خروج آمریکا از برجام وارد شده 
و این که  آیا برجام به عنوان رژیم بین المللی می تواند 
منافع ایران را تامین کند یا خیر. موضوع دوم میزان اثربخشی بسته پیشنهادی 
اتحادیه اروپا در دادن تنفس مصنوعی به برجام است که از سوی آمریکا مورد 
ضربه قرار گرفته است، اینکه اصال می توان به برجام اروپایی ها اعتماد کرد یا خیر.

مستشاران ایران به حضور خود در سوریه ادامه می دهند

امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای 
کند  رژیم صهیونیستی تالش می  اسالمی گفت: 
بر سوریه پس از داعش سیطره پیدا کند اما نیروی 
مقاومت و مستشاران نظامی جمهوری اسالمی ایران 
همچنان به حضور خود در کنار سوریه برای مقابله با 
تروریسم ادامه خواهند داد. مردم سوریه اجازه نخواهند داد که این کشور بار دیگر 
به جوالنگاه تروریست های صهیونیسم تبدیل شود. جمهوری اسالمی ایران 

همچنان حمایت قاطع خود را از مقاومت ادامه می دهد

تهدید رئیس جمهور درباره صادرات نفت توخالی نیست

سعدا... زارعی تحلیلگر سیاسی گفت: رئیس جمهور 
سخنانی راهبردی در سوئیس مطرح کرد که نیاز 
بود کسی که می تواند آن تهدیدات را عملی کند 
از او پشتیبانی کند، بنابراین سردار سلیمانی برای 
خنثی سازی توطئه دشمن در یک نامه حساب شده 
از سخنان روحانی حمایت و تشکر کرد و این پیام به دنیا ارسال شد که 
تهدیدات رئیس جمهور درباره صادرات نفت توخالی نیست و از سوی کسانی 

که در منطقه کارهای بزرگی انجام داده اند پشتیبانی می شود.

بازرسی آژانس از دانشگاه موجب وهن دانش شد

مجتبی زارعی رئیس سازمان بسیج اساتید گفت: اقدام 
آژانس در بازرسی از دانشگاه ایرانی به ما می آموزد 
باید حفاظت از دانشمندان ایرانی را به خاطر فروش 
اطالعات آژانس به گروه های تروریستی و آدمکش را 
افزایش دهیم. سیاستگذاری علم در تمدن غربی کاماًل 
روندی ایدئولوژیک داشته و ادعای بی طرفی علم، ادعایی واهی و تخّیلی در بین 
جریان شبه روشنفکری وطنی است زیرا این بازرسی ضمن بی احترامی به کرامت 
دانشمندان و استادان دانشگاه موجب وهن ساحت علم و نوعی آپارتاید علمی است.

برخی وزرا چند بار استعفا دادنداما روحانی نمی پذیرد

قدرت ا... علیخانی فعال سیاسی گفت: هستند وزرایی 
که فعالند و طبق شنیده ها حتی در جلسات هیئت 
دولت جدی برخورد می کنند. االن ترمیم کابینه دو 
جهت دارد، یک جهت افرادی که خوب عمل نکردند و 
باید بروند و یکی جهت وزرایی که ظاهرا بنا به دالیل 
کاری یا اختالف نظر با بخش دیگر در کابینه، نمی خواهند بمانند. چون وزرایی 
را سراغ دارم که چندین بار استعفا داده اند، اما رئیس جمهور نمی پذیرد. چه 

اشکالی دارد که اگر نمی خواهد بماند، برود و کس دیگری بیاید.

روحانی از کابینه سوال کند چرا تا امروز سکوت کردند

 ناصر ایمانی، فعال سیاسی  درباره لزوم شکسته شدن 
سکوت وزرای کابینه دولت، گفت: وزرا نباید سکوت 
کنند و رئیس جمهور باید از کابینه خود سوال کند که 
چرا آنها تا امروز سکوت کردند؟ شاید وزرا حرفی برای 
گفتن ندارند یا شاید اگر حرفی بزنند، بیشتر مورد انتقاد 
قرار گیرند و به همین دلیل باشد که سکوت کردند. امروز وضع به جایی رسیده 
که اگر برخی مقامات درباره موضوعات مختلف حرف بزنند، باعث تمسخر 
بیشتر می شوند. مانند رئیس کل بانک مرکزی که دیگر نمی تواند حرفی بزند.

حسین کنعانی مقدم دبیرکل حزب 
رقابت  مسئله  متاسفانه  گفت:  سبز 
های سیاسی بعد از انتخابات همچنان 
فکر  امروز  و  دارد  ادامه  کشور   در 

می کنند رئیس جمهور رقیب سیاسی 
یک جناح خاص است که باید او را 
سرکوب کرد یا به مقابله با او برخاست 
که این یک تفکر استراتژیک نیست 
است که  مانده  تفکری عقب  بلکه 
برخی در سیاست از آن استفاده می 

این  دیگر  نکته  داد:  ادامه  او  کنند. 
خواهند  می  جناح  دو  هر  که  است 
دولت را به دالیل متفاوت ناکارآمد 
جلوه دهند. به نظر می رسد بخشی 

آن  دنبال  به  تندرو  اصولگرایان  از 
هستند که دولت را با چالش هایی رو 
به رو کنند که هم مالحظات سیاسی 
مردم در آن وجود دارد و هم اینکه 
دولت ناچار به ترک مسئولیت شود. از 
سوی دیگر برخی از اطرافیان رئیس 

جمهور شاید چندان بدشان نمی آید 
که شرایط به صورتی پیش برود که 
مردم به خیابان ها بیایند و در این 
صورت با بحرانی جلوه دادن شرایط 
یک قطعنامه 59۸ دیگری را به کشور 
تحمیل کنند. هر دو این رفتارها اشتباه 
است و هر دو رویکرد تیشه به ریشه 
فقط  رفتارها  این  است.  زدن  نظام 
می  کشور  از  خارج  به  را  پیام  یک 
رساند و آن این است که دول دیگر 
می توانند از این فرصت برای فشار 
بیشتر بر ایران استفاده کنند. کنعانی 
حساب  تسویه  تبعات  درباره  مقدم 
های سیاسی گفت: مهمترین تبعات 
آن این است که مردم دیگر اعتماد 
به هیچ دولتی نمی کنند چراکه هر 
دولتی که روی کار آمد برچسب دزد 
این موضوع  و  زدند  آن  به  خائن  و 
سرمایه  مهمترین  به  اول  درجه  در 
ما یعنی اعتماد ملی ضربه می زند.

جانشین  کوثری  اسماعیل  سردار 
قرارگاه ثارا...)ع( سپاه با اشاره به بهره 
ستاره  پاالیشگاه  دوم  فاز  از  برداری 
خلیج فارس و طرح آب رسانی غدیر 
به شهرهای آبادان و خرمشهر، گفت: 
به  خدمت  اساس  بر  سپاه  تشکیل 
مردم، حفظ ارزش ها و دستاوردهای 
انقالب اسالمی و ایستادگی در مقابل 
زورگویان و  زیاده خواهان انجام شده 
است. وی افزود: طرح های اخیر که 
افتتاح شد مواردی از صدها و شاید 
هزاران موردی است که سپاه تا به 
بی  و  آبادانی  و  عمران  برای  امروز 
نیازی کشور از بیگانگان اقدام کرده 
است و افتتاح آنها ثابت کرد که سپاه 
اهل حرف و قول هایی که عملی 
بودن آنها در هاله ای از ابهام باشد، 
نیست. وی خدمت به مردم و صداقت 
در عمل را یکی از وظایف مهم سپاه 
عنوان و گفت: در قانون اساسی به 

نیروهای  که  شده  مشخص  دقت 
مسلح خصوصا سپاه، با مجوز فرمانده 
معظم کل قوا در جهت کمک به دولت 
ها و خصوصا دولت جمهوری اسالمی 

همیشه  سپاه  کند.  عمل  تواند  می 
آمادگی خود را برای کمک به دولت 
ها اعالم کرده است اما این دولت ها 
و مسئولین اجرایی هستند که باید به 
بهترین نحو از ظرفیت سپاه در جهت 
پیشرفت  و  مردم  به  رسانی  خدمت 

تاکید  کوثری  کنند.  استفاده  کشور 
کرد: سپاه هیچگاه مشکلی در راستای 
همکاری با دولت ها نداشته و همواره 
این  اما  است  رسانی  خدمت  آماده 

خواسته باید از طرف مجریان باشد. 
وی با تاکید بر اینکه انجام کارهای 
انقالب  نیروهای  توان  در  بزرگ 
انجام  ظرفیت  سپاه  گفت:  است، 
کارهایی به مراتب بزرگ تر از آنچه 
دارد. را  آن هستیم  امروز شاهد  که 

 برخی این تفکر عقب مانده را دارند که باید رئیس جمهور 
را سرکوب کرد

دولت باید از ظرفیت سپاه در جهت خدمت رساني 
به مردم استفاده کند

تغییر نحوه محاسبه کارمزد جایگاه داران سوخت

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران از تغییر نحوه محاسبه 
 کارمزد جایگاه داران سوخت خبر داد و گفت: با شیوه جدید جایگاه داران 
حق العمل خود را هنگام عرضه فرآورده به صورت مستقیم از مردم دریافت 
می کنند. موسوی خواه با اعالم این خبر افزود: از این پس کارمزد جایگاه 
داران به صورت حق العمل محاسبه شده و جایگاه داران می توانند حق 
العمل خود را به صورت مستقیم از مصرف کنندگان دریافت کنند. وی با بیان 
اینکه سالیان طوالنی شرکت پخش فرآورده های نفتی درگیر پرداخت کارمزد 
به جایگاه داران بود گفت: با تالش های وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه 
امسال در آیین نامه تبصره 14 قانون بودجه مصوبه ای گنجانده شد که بر 
اساس آن از این پس شاهد پرداخت حق العمل به جایگاه داران خواهیم بود. 
موسوی خواه در توضیح بیشتر این مسئله گفت: در حال حاضر بیش از سه 
هزار و 600 جایگاه سوخت در کشور فعال است که تاکنون کارمزد آنها با توجه 
به مبادی تامین سوخت، پراکندگی جغرافیایی و سطح جایگاه محاسبه و 
پرداخت می شد که این مسئله چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر عملیات 
حسابداری وقت و انرژی بسیاری از ما می گرفت. مدیرعامل شرکت پخش 
فرآورده های نفتی ایران افزود: اما با شیوه جدید جایگاه داران حق العمل 
خود را هنگام عرضه فرآورده به صورت مستقیم از مردم دریافت می کنند.

شرایط جدید معافیت مالیاتی اعالم شد

دارایی  ارزیابی  تجدید  بخشنامه  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس 
شرکت ها برای سال 97 و شرایط برخورداری از نرخ صفر مالیاتی را ابالغ 
کرد. تقوی نژاد بخشنامه تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها را در اجرای بند )ز( 
تبصره 10 قانون بودجه 97 ابالغ کرد. این بخشنامه، با توجه به سواالت و 
ابهامات مطرح شده راجع به انطباق حکم موضوع بند )ز( تبصره 10 بودجه 
97 کل کشور با حکم تبصره یک ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و 
آیین نامه اجرایی آن ابالغ شده است. در صورت عدم تطابق پایان سال مالی 
شرکت با پایان سال شمسی )مالیاتی( صورت های مالی شرکتی که پایان 
دوره مالی آنها طی سال 1396 باشد و طی دوره مالی مذکور مشمول ماده 
141 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 
شده باشد، چنانچه با انتقال مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش 
 141 ماده  شمول  از   1397 سال  در  منتهی  مالی  دوره  طی  در  سرمایه 
الیحه قانونی مذکور خارج شود مشمول برخورداری از نرخ صفر موضوع 
بند )ز( تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور خواهد 
بود. سایر شرایط مقرر در آئین نامه اجرایی موضوع تبصره )1( ماده 149 
قانون مالیات های مستقیم در خصوص تجدید ارزیابی بجز مواردی که با 
انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه موضوعیت نخواهد داشت جاری است.

افزایش کمک هزینه سفر بازنشستگان 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش کمک هزینه سفر از 660 
به 740 هزار تومان برای هر بازنشسته و یک نفر همراه خبر داد و گفت: 
پیش بینی می کنیم امسال 200 هزار بازنشسته در برنامه های گردشگری و 
سیاحتی شرکت کنند. تقی زاده، به اعالم برنامه های سفر بازنشستگان پرداخت 
و گفت: از جمله فعالیت های فرهنگی که با رویکرد افزایش نشاط اجتماعی و 
غنی سازی اوقات فراغت بازنشستگان طراحی شده سفرهای زیارتی و سیاحتی 
است. وی افزود: در سال گذشته بیش از 106 هزار بازنشسته به مراکز زیارتی 
و سیاحتی رفتند و پیش بینی می کنیم این عدد در سال جاری به 200 هزار 
نفر برسد. مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری ضمن اعالم این که کمک 
هزینه سفر به ازای هر بازنشسته و یک نفر همراه از 660 هزار تومان به 
740 هزار تومان افزایش یافته است گفت: برای عتبات عالیات نیز پیش بینی 
می شود در سال جاری 10 هزار اعزام داشته باشیم. در سال گذشته بیش از 
۸ هزار نفر به کربال اعزام شدند. وی همچنین به گسترش خانه های امید 
اشاره کرد و افزود: تاکنون 43 خانه امید در 23 استان تاسیس شده است. 
توسط  زمین  واگذاری  با  امید  خانه های  دولت  هیئت  مصوبات  اساس  بر 
شهرداری های استان ها و توسط صندوق بازنشستگی کشوری احداث می شود 
برای آن دسته از استان هایی که خانه امید ندارند در صدد توسعه هستیم.

مرکز تخصصی 

اظهارنامه های مالیات 

امالک اجاره ای 

شرکت های حقوقی 

معامالت فصلی

 سریع، دقیق و تضمینی 

در دفتر پیشخوان 

دولت - چمنی 

ضمنا مالکین محترم 

خودروها قبض 

پرداخت عوارض 

شهرداری را رایگان 

دریافت نمایید.

کلیه امور بورس

 انجام می شود.

از 7/30  تا 10 شب

 دایر است
پاسداران- روبروی شعبه تامین 

اجتماعی ابتدای باهنر غربی 

 دفتر پیشخوان دولت - چمنی       

 32423242

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139760308002000115 - 1397/04/07 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 محمدعلی سوداگر فرزند شریف به شماره شناسنامه 
66 صادره از قاین به شماره ملی 0889032149 در ششدانگ یکباب منزل قدیمی به مساحت 
302/76 مترمربع در قسمتی از پالک 181- اصلی و 1242- اصلی بخش 11 قاین واقع در کوچه 
میثم خریداری از خانم سکینه عباس زاده )بابت مهریه( و وراث آقای عبداله سوداگر احدی از 
ورثه مالک رسمی آقای محمدرضا سوداگر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی 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: ۱397/04/۱9 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱397/05/04
علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس 
شناسه ملی: ۱۰۸6۱۷۸۸۱۸۳     شماره ثبت : ۳    سرمایه ثبتی: 6۲۹۲۲۱۲۵۰۰ ریال

به استناد صورتجلسه مورخ 97/4/4 هیئت مدیره در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان دعوت می شود در جلسه ای که راس ساعت  
6 و نیم )شش و نیم( بعدازظهر روز چهارشنبه 97/4/27 بعد از اتمام مجمع عمومی عادی سالیانه در محل 
سالن اجتماعات دبیرستان شبانه روزي رسول اکرم )ص( واقع در فاز 2 کوی امیرالمومنین )ع( تشکیل خواهد 
شد حضور بهم رسانند و یا وکالی خود را از بین اعضا معرفی نمایند. )حداکثر 3 رای وکالتی( برابر ماده 28 
اساسنامه که اصل نمایندگی تام االختیار ر جهت اعضایی که نمی توانند در تاریخ مذکور در جلسه حضور یابند، 
ضروری است. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست شخصا به همراه نماینده خود به دفتر این شرکت 
تعاونی مراجعه نموده با ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی وکیل و موکل فرم وکالتنامه را تکمیل نماید. برگ 
وکالت نمایندگی تام االختیار به انضمام کپی شناسنامه و کارت ملی جهت شرکت در مجمع عمومی حداکثر 

24 ساعت قبل از برگزاری مجمع در اختیار موکل قرار خواهد گرفت.
دستور کار جلسه :

1- تغییر ماده 6 اساسنامه مبنی بر اصالح آدرس شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس 2- تغییر بند ب ماده 
12مبنی بر عضویت کارکنان شاغل در فروشگاه با موافقت هیئت مدیره شرکت تعاونی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس

شهـرام  مداحـی
0915  363  3647  

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

اجرایی   964200 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
پرداخت  به  فرزند رمضان محکوم  اسفهرود  خانم صدیقه اصغری 
خانم  لها  محکوم  آقای  حق  در  ریال   193/666/014 مبلغ 
مبلغ  و  صادقی  صادق  محمد  آقای  وکالت  با   ... و  احمدی  نادره 
9/214/472 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال 
بدهی محکوم علیه یک باب منزل تحت پالک 429 فرعی از 271 
اصلی بخش 2 بیرجند به مساحت 66/77 مترمربع )شصت و شش 
متر و هفتاد و هفت دسیمتر مربع( واقع در بیرجند، خیابان ظفر، 
پالک 20، طبقه همکف )که حسب نظر کارشناس ملک مذکور در 
قسمت پیلوت قرار دارد و دو خوابه می باشد. کف سرامیک، فاقد 
کولر دارای انشعابات آب و برق و گاز و دارای کاربری مسکونی می 
باشد( که به مبلغ 534/160/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار 
است از طریق مزایده در تاریخ 97/05/02 از ساعت 10 الی 10/30 
صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
به  و  ارزیابی شده شروع  بهای  از  پایه  برسد که قیمت  به فروش 
شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.  
10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت ثمن 
معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان 
طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف 
بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورده و در جریان 
انتقال به عهده  قیمت تک تک وسایل قرار گیرند. هزینه نقل و 
خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به 

آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 

مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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حسینی-  از اساسی ترین عوامل توسعه جامعه روستایی، 
نقش و وجود زنانی می باشد که در تولید و چرخه اقتصادی 
بسیار چشمگیرتر از زمان گذشته نمود پیدا کرده اند. زنان 
با تمام رنج ها و سختی ها  روستایی خراسان جنوبی نیز 
از جمله خشکسالی 19 ساله و نبود صنعتی پایدار، در مسیر 
تولید سهم مشخصی از درآمد را تعریف کردند.  صندوق های 
خرد زنان روستایی یکی از طرح هایی است که به فعالیت 
های بانوان روستایی جهت و هدف داده است. اما این بین 
همیشه مشکالتی برای فروش محصوالت آنان وجود داشته 
که با وجود مطرح شدن های چندین باره، باز هم گرهی از 

مشکالت آنان باز نشده است.
بخش  برتر  تولیدکنندگان  از  قدردانی   جلسه  حاشیه  در 
کشاورزی، میزهایی از محصوالت بانوان درمیان، سرایان 
و خوسف به چشم می خورد، اما آن طور که باید و شاید 

کسی به سمت این میزها نمی رفت.

آفت دالل ها ، موجب بی انگیزگی شده است

توسعه  از  حمایت  های  صندوق  مسئول  اکبری  خانم 
بیان  با  درمیان  شهرستان  روستایی  زنان  های  فعالیت 
نمایشگاه ها و عمده  از طریق  این که بیشتر فروش ما 
فروشی است ، اظهار کرد: خشکسالی های اخیر موجب 
شده حضور دالل ها پررنگ تر شود. وی با اشاره به این 
که دالل پولش نقدتر است و بیشتر اوقات کشاورز مجبور 
می شود میوه را سر درخت به وی بفروشد، اضافه کرد: 
 کشاورزان در روستاها بابت این موضوع بی انگیزه شده اند.
اکبری به مشکالت فروش محصوالت نیز اشاره کرد و 
بازاریابی قوی برای محصوالت  باید یک شرکت  افزود: 
این خانم ها پای کار بیاید، محصوالت را بگیرد و برند 
برساند. فروش  به  زنان  خرد  های  صندوق  برای   کلی 
به گفته وی ، می توان در نمایشگاه ها شرکت کرد اما 
هزینه های رفت و آمد و اجاره غرفه، باال بوده و بسیاری 

از خانم های روستایی توان آن را ندارند.

خانم ها برای بسته بندی نیاز به آموزش دارند

خانم “یل” مسئول صندوق زنان سرایان هم از 410 خانم 
عضو در این صندوق با سرمایه 700 میلیون تومانی سخن 
است  قرار  و  دارد  افزود: سرایان 10 صندوق خرد  و  گفت 
سرمایه آن به 970 میلیون تومان با 450 عضو افزایش یابد. 
وی به برخی فعالیت های خانم های سرایان از جمله پرورش 
بافت عروسک و پرورش زنبور  قارچ خوراکی، قلم کاری، 
 اشاره کرد و یادآور شد: استقبال خانم ها بسیار باال بوده است ،
به حدی که در برخی روستاها مجبور شدیم دو صندوق به 

جهت کم نشدن از کیفیت کار راه اندازی کنیم.
“یل” نیز مشکل این خانم ها را بازار فروش محصوالت 
اعالم کرد و ادامه داد: خانم ها برای بسته بندی نیاز به 
توانستیم در  تا جایی که می  این حال  با  آموزش دارند، 
نمایشگاه های ملی، استانی و شهرستانی شرکت کردیم 

تا خانم ها با نقاط ضعف کارهایشان آشنا شوند.
فروش  بخش  در  تهرانی  شرکت  یک  با  مذاکره  از  وی 
تولیدات گیاهان دارویی این خانم ها خبر داد و خاطرنشان 
مستقیم  و  مناسب  قیمتی  با  را  داروها  این شرکت  کرد: 
ها  دالل  گونه  این  حذف  باعث  و  کند  می   خریداری 
می شوند. به گفته وی عمده گیاه دارویی منطقه سرایان، 

بومادران، زیره، بنه و آویشن کوهی است.

استقبال باالی خانم ها باعث شد به فکر
 افزایش صندوق ها باشیم

سعیدی مسئول صندوق شهرستان خوسف هم در گفتگو 
با ما، به 392 سهام دار در قالب 14 صندوق خرد در این 
شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون نزدیک به 390 
میلیون تومان تسهیالت به خانم ها پرداخت شده است. 
شده  باعث  ها  خانم  باالی  استقبال  که  این  بیان  با  وی 
فروش  کرد:  اضافه  باشیم،  ها  صندوق  افزایش  فکر  به 
بدون  عرضه  جهت  بهداشتی  کد  نداشتن  و  محصوالت 
مشکل محصوالت در نماشگاه ها از عمده مشکالت ما 
است. وی خواستار حضور سرمایه گذاری در عرصه فروش 
امکان  حتی  این شهرستان  کرد:  بیان  و  شد  محصوالت 
صادر کردن گوشت شترمرغ به سایر استان ها را هم دارد.

بازاری که هنوز برای مردم ناشناخته است!

مصطفائی مسئول صندوق شهرستان بیرجند نیز با انتقاد 
از کم لطفی ها در حمایت از محصوالت بانوان روستایی 
بیان کرد: اتحادیه تعاونی روستایی بازارچه ای در طالقانی 
11 برای فروش محصوالت خانگی بانوان برپا کرده و کار 
بسیار خوبی است اما از هر 10 نفر مردم شهر که بپرسید 
9 نفر آدرس آن را نمی دانند، حتی نمی دانند چنین جایی 
در شهر وجود دارد! وی با اشاره به این که پنجشنبه ها 
بازاری برای فروش محصوالت خانم های روستایی برپا 
می شود، ادامه داد: کاش از این قبیل بازارهای دائمی و 

مشخص در تمام شهرستان ها برپا شود.
مصطفائی با این پیشنهاد که شهرداری یکی دو غرفه از 
بازار روزها را در اختیار این خانم ها قرار دهد، یادآور شد: 

اکنون غرفه هایی خالی در این بازارها به چشم می خورد 
که می توان حداقل چند ماهی به این خانم ها داد.

وی از محصوالت بسیار خوب خانم های شهرستان بیرجند 
سخن گفت و ادامه داد: در روستای “دل آباد” خانمی 50 
تا 60 لیتر انواع عرقیجات را تولید می کند اما متاسفانه به 
ایشان پروانه بهداشتی داده نشده تا بتواند در مغازه ها به 
فروش برساند. مسئول صندوق شهرستان بیرجند به خانمی 
اشاره کرد که به عنوان اولین بانو در کشور، کار پرورش زالو 
را در روستا انجام می دهد اما معطل تسهیالت مانده و تازه 

پرونده وی به جریان افتاده است.

تابلوهای چینی به جای هنر دست خانم ها

و  ها  جشن  در  که  این  از  انتقاد  با  همچنین  مصطفائی 
مراسم می توان از کارهای تابلوفرش خانم های روستایی 
آن هم با کیفیت باال و قیمت مناسب استفاده کرد، افزود: 
چین  ساخت  یا  استان  از  خارج  کارهای  از  هم  باز  اما 
استفاده می شود. وی همچنین از تالش های یک خانم 
در روستای “شکرآب” برای راه اندازی اقامتگاه بومگردی 
خبر داد و خواستار کمک های مالی مسئوالن برای راه 
اندازی هر چه سریع تر آن شد. به گفته وی این منطقه 
جاذبه های گردشگری کافی برای نگهداشت گردشگر به 

مدت حداقل دو شب را دارد.
مسئول صندوق شهرستان بیرجند ، دیگر مشکل بانوان 
روستایی شهرستان را شرایط سخت دریافت تسهیالت 
به  را  ها  خانم  های  طرح  گفت:  و  کرد  اعالم  بانکی 
دریافت  به  موفق  آن جا  در  اما  کنیم  معرفی می  بانک 

تسهیالت نمی شوند. 

طرح بازار صنایع دستی و مشاغل خانگی
 در پارک جنگلی

شهرداری  مشاغل شهری  سازمان  عامل  مدیر  خسروی 
تخصیص  امکان  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  بیرجند 
غرفه به خانم ها در بازار روزها وجود دارد یا خیر، بیان 
و  سازمان  این  نظارت  تحت  روز  بازار  های  غرفه  کرد: 
اختیار  در  مزایده  طریق  از  فقط  مالی،  نامه  آیین  طبق 
این  هدف  که  این  بر  تاکید  با  وی  شود.  می  گذاشته 

سازمان ساماندهی مشاغل بوده و خود نیز به دنبال ایجاد 
اضافه  هستیم،  خانگی  محصوالت  فروش  برای  مکانی 
کرد: طرحی برای احداث بازارچه صنایع دستی و مشاغل 
خانگی در پارک جنگلی در حال بررسی است و در صورت 

احداث فقط به این مشاغل واگذار خواهد شد.
خانم میرزایی مسئول امور زنان روستایی و عشایری اداره 
استان  در  که  این  بیان  با  استان،  کشاورزی  جهاد  کل 
داد:  ادامه  است،  شده  برپا  خرد  اعتبارات  صندوق   170
کارکرد این صندوق ها وام دهی به زنان روستایی برای 
در  وی  گفته  به  است.  خانگی  کارهای  و  کسب  برپایی 
همین راستا دفتر فعالیت های زنان روستایی و عشایری 
تربیت  طرح  بار  اولین  برای  کشاورزی،  جهاد  وزارت  در 
مربی کسب و کار برای کسب آمادگی ورود به بازار با یک 
 سری نگرش ها را پایلوت در 5 استان اجرا کرده است، 

وخراسان جنوبی نیز یکی از این استان ها است. 
که  این  بیان  با  عشایری  و  روستایی  زنان  امور  مسئول 
مشاور طرح کارآفرینی قرار است پیگیر برندی برای فروش 
محصوالت خانگی باشد، خاطرنشان کرد: محصوالت را به 
کارگاه یا واحد دارای مجوز برده و با بسته بندی و برند، 
طرح  این  کنند،  می  اقدام  صادرات  حتی  و  فروش  برای 

اکنون در مرحله مطالعه است.

آموزش حدود 40 نفر
در طرح تقویت مربی کسب و کار

این  آمیز  موفقیت  اجرای  از  امیدواری  ابراز  با  میرزایی 
طرح، بیان کرد: قصد داریم تمام تولیدات زنان روستایی 
استان را پشتیبانی کنیم. وی از آموزش حدود 40 نفر طی 
9 روز در ده شهرستان استان در قالب طرح تقویت مربی 
کسب و کار نیز خبر داد و گفت: این افراد در روستاهای  
داد.  خواهند  آموزش  را  روستایی  های  خانم  گوناگون 
زنان  بازارچه  به  عشایری  و  روستایی  زنان  امور  مسئول 
در طالقانی 11 نیز اشاره کرد و افزود: اگر مانند این قبیل 
بازارچه ها در تمام شهرهای استان داشته باشیم، بخش 

بیشتر مشکل فروش حل می شود.
میرزایی همچنین با اشاره به این که خانم های روستایی 
مجبورند برخی محصوالتی که ممکن است با گذر زمان 
خراب شوند را به دالل ها با قیمت های پایین بفروشند، ادامه 

داد: خشکسالی های چندین ساله توان کشاورزان را پایین 
آورده و موجب شده حضور دالالن بیشتر شود.

قیمت برخی تولیدات
خانم های روستایی باال است

وی به کمبود نقدینگی برخی صندوق ها نیز اشاره و اضافه 
کرد: ارگان هایی که می توانند با نرخ کم و مدت بازپرداخت 
باال تسهیالت به خانم های روستایی بدهند قدم جلو بگذارند. 
زنان  امور  مرکزی  دفتر  نامه  تفاهم  از  میرزایی همچنین 
روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی با بانک توسعه 
تعاون و استانداری خراسان جنوبی برای تخصیص اعتبار 
به صندوق های این استان خبر داد و گفت: اعتبارات به 
و  کار  و  از کسب  برای حمایت  و  الحسنه  صورت قرض 

مشاغل خانگی پرداخت خواهد شد.
وی همچنین از حمایت های این سازمان از محصوالت زنان 
روستایی سخن گفت و بیان کرد: در همایش هایی که داریم 
برای پذیرایی و حتی هدیه از محصوالت و تولیدات خانم های 
روستایی شهرستان های گوناگون استان استفاده می کنیم.

 این خانم ها “گنج های پنهان” هستند

صبح یکشنبه گردهمایی مسئوالن صندوق های خرد زنان 
روستایی در شهرستان ها، تعاونی ها و تعدادی از خانم های 
روستایی فعال در این عرصه در سازمان جهاد کشاورزی 
اطالعاتی   ، “عالی”  دکتر  همایش  این  در  شد.  برگزار 
درباره سالمت غذایی و روانی محصوالت و تولیدات زنان 
روستایی ارائه داد و به گفته خانم ها انگیزه شان برای کار 
کارشناسان  از  یکی  سخنرانی  این  از  پس  شد.  دوچندان 
معاونت غذا و دارو نیز به شرح مسائل بهداشتی برای احداث 
یک کارگاه پرداخت و توضیحاتی درباره نحوه اخذ مجوز به 

خانم های حاضر در جلسه داد.

مراحل طوالنی اخذ مجوز بهداشتی ، باالتر
 از توان یک خانم روستایی است

 23 به  نزدیک  که  مود  زنان  تعاونی  مسئول  پور  همت 
دارد،  خانگی  مشاغل  حوزه  در  فعاالنه  کار  سابقه  سال 

مراحل  و  طوالنی  پروسه  کرد:  بیان  همایش  حاشیه  در 
کار متعدد برای اخذ مجوز بهداشتی ، باالتر از توان مالی 
یک خانم روستایی است و خیلی  ها به همین واسطه از 

کار منصرف شدند.
را برای یکی  وی اضافه کرد: زمانی کلوچه پزی سنتی 
از خانم های روستا راه اندازی کردیم و از آن جایی که 
این خانم بسیار منظم و دقیق و به دنبال گرفتن کارت 
تندرستی برای محصوالت خود بود، به معاونت غذا و دارو 
مراجعه کرد، اما از ایشان خواستند تا تمام اتاق را تغییر 
داده و امکاناتی اضافه کند که برای خانمی که تازه کار را 
شروع کرده ، همسرش نیز بیکار است و از طرفی مستاجر 

می باشد واقعا امکان پذیر نبود.

وام های صندوق های خرد جوابگوی هزینه ها 
برای گرفتن مجوز نیست

از اهمیت  با اشاره به این که تولید غذای سالم  همت پور 
کسی  اگر  معتقدم  کرد:  خاطرنشان  است،  برخوردار  باالیی 
بهداشت  که  ای  آشپرخانه  همان  در  باشد،  سالم  و  مقید 
به  سالم  محصولی  توان  می  کند،  می  رد  مجوز  برای 
نیز  روستا  گران  تسهیل  از  خود  که  وی  داد.    مشتری 
می باشد، ادامه داد: می دانم که روستاهای کوچک نمی توانند 
از پس امکاناتی که برای مجوز می خواهند بربیایند، مگر این 

که چند نفر با همدیگر سرمایه بگذارند.
مسئول صندوق خرد زنان روستایی مود همچنین به تقاضای 
خانم ها برای وام هایی با مبالغ باالتر مانند 3 میلیون تومان نیز 
اشاره کرد و افزود: وقتی این تقاضا را به مسئوالن باالدستی می 
رسانیم، می گویند اگر وام با مبلغ باال می خواهند به بانک ها 
مراجعه کنند و در صندوق خرد فقط وام های خرد می توان داد، در 
 نتیجه این صندوق نمی تواند جوابگوی هزینه های آزمایشگاه ،

تجهیزات و ... برای گرفتن مجوز باشد.
همت پور با بیان این که سال های اول برای پیدا کردن 
همیشه  شد:  یادآور  داشتم،  مشکل  خیلی  فروش  بازار 
با  کند،  معرفی  را  آن  باید  کیفیت محصول  بودم  معتقد 
این  اما  اکنون  کردم  پیدا  را  خودم  بازار  فراوان  سختی 
مشکل مرتفع شده است. به گفته وی محصوالت ما در 
هر  به  و  دارد  خصوصی  مشتری  حتی  دیگر  شهرهای 

طریقی به دست شان می رسانیم.

چرا “ گنج های پنهان”  استان دیده نمی شوند؟

  گره “چینی” بر دستان هنرمند زنان روستایی

درخشش گروه موسیقی قاین در جشنواره منطقه ای کویرنشینان یزد
صداوسیما-گروه موسیقی نغمه ریز از شهرستان قاین در دومین جشنواره منطقه ای کویرنشینان یزد مقام دوم را کسب کرد. معاون امور هنری و سینمایی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: در این جشنواره، 12 گروه سنتی و ٨ گروه پاپ در بخش استانی و پنج گروه در بخش منطقه ای رقابت کردند که 
باید گروه موسیقی نغمه ریز به سرپرستی محمد فلکی به نمایندگی از استان خراسان جنوبی توانست در گروه نواری شاخه موسیقی ایرانی مقام دوم را کسب کند. که  دختران   ... دولتی  نمونه  مدرسه  سالم 

بدهد  آموزان  دانش  به  بیشتر  و  بهتر  امکانات 
درخواست شهریه  350  هزار تومانی کرده است 
که اگر چک ها شو نیارید  ثبت نام  نمی کنیم  به 

کی بگوییم این دردها رو
915...297

خراسان  سیما  و  صدا  سازمان  توجه   قابل  سالم 
جنوبی. علت و انگیزه شما چیست که حاضر نیستید 
از مشکالت چندین ساله خیابان فهمیده 15 گزارش 
تهیه نمایید و به عرض نهادهای ذیربط برسانیدکه 
برداشته  فوق  مشکالت  در خصوص  قدمی  شاید 

شد؟ لطفا پاسخ دهید 
915...233

طرح تقسیم استان خراسان چه سودی برای مردم 
شهرستان بیرجند داشت جز گرانی و نبود اشتغال و 

خیلی از مسائل دیگر؟؟؟
915...021
شهرداری بیرجند با رسیدگی بیشتر به روشنایی و 
آزادی و نصب  پارک  و  پارک جنگلی  نورپردازی 
لوازم بازی پلی اتیلن از شلوغی و فشار ترافیک بر 
پارک های توحید و آزادگان کم کنید. چه لزومی 

دارد همه امکانات در یک جاتجمیع شود؟
915...254

باسالم خدمت شهردار محترم .اهالی سایت اداری 
منتظر تصمیم جنابعالی جهت ساختن یک پارک 

مقابل مسجد حضرت ابوالفضل )ع( هستند.
915...765
روستای  درمیان  محترم  فرماندار  خدمت  سالم 
نوغاب بخش مرکزی شهرستان درمیان جمعیت 
ساکن آن از شهر قهستان و شهرگزیک و با شهر 
ما  تقاضای  است  سطح  یک  در  مسینا  طبس 
شهروندان این روستای پر جمعیت از حضرتعالی 
برای  شهرستان  تامین  شورای  در  است  این 
نقطه  این  در  کالنتری  یا  و  انتظامی  پاسگاه 

پرجمعیت اقدام و تدبیری بیندیشید
915...46٨
شهرداری بیرجند و اداره راه شهرسازی با تسطیح 
اراضی خاکی و نخاله های ساختمانی دو طرف 
جاده در ورودی های شهر می توانند این منظره 

زشت را بهبود بخشند
915...254

هر شب تا ساعت 1شب تعداد دختر بچه متکدی 
در محل چهار راه دوم رحیم آباد و در مسیر حرکت 
سرعت  ساعت  اون  در  معموال  که  هایی  ماشین 
باالیی دارند مشغول بازی کردن هستند چرا نیروی 
انتظامی یا هر سازمان مسئول کاری نمی کند حتما 
باید مثل شهرهای بزرگ اتفاقی بیفتد آوای عزیز 
که همیشه پیام رسان درد و دل های مردم بودی 

اینم به گوش مسؤالنش برسان.   
915...٨3٨

با سالم.استاندار محترم، فرماندار محترم، بخشدار 
مرکزی  بخش  شورای  محترم  ریاست  محترم، 
راه،  پلیس  شهرسازی،  و  راه  مدیرکل  بیرجند 
همه  دستگرد،  دهیاری  دستگرد،  اسالمی  شورای 
نمایندگی  تقاطع  مربوطه  محترم  مسئوالن  شما 
آقای یوسفی جاده مرک به دستگرد خیابان حافظ 
این  شما  عالی  بسیار  پروژه  اجرای  از  تشکر  اول 
مشخص  عالئم  و  روشنایی  نبود  بخاطر  تقاطع 
بسیارخطرناک و حادثه خیز شده لطفا قبل از هر 
کنید  تأمین  را  قسمت  این  روشنایی  الاقل  اتفاق 
تا شاهد پرپر شدن خانواده هایی در اینجا نشویم 
چون باتوجه به منطقه ویژه محل تردد ماشین های 
ترانزیتی هست اصال شب دید ندارد و فوق العاده 

خطرناک است.خواهشا پیگیری  نمایید.
999..٨27

آیا تعطیلی بیمارستان امام رضا )ع( و انتقال آن 
به رازی موجب ترافیک در غفاری و شلوغی آن 
این  گنجایش  غفاری  آیا  شد؟  نخواهد  منطقه 

حجم تردد و جای پارک دارد؟
937..٨97

سالم. هنوز سال تحصیلی شروع نشده مدرسه ... 
طلب شهریه می کند چه خوب است با این وضع بد 
اقتصادی کمی مراعات مردم را می کردند شما را به 

خدا پیگیری کنید
915..761

کسی از مسئوالن تو این شهر نیست که جلوی 
 12 شرافت  ساکنین  ما  بخدا  بگیرد.  را  ناعدالتی 
بنیاد  مهر  مسکن  پروژه  ساکنین  بقیه  مثل  هم 
شهید، همه هزینه ها رو پرداخت کردیم. ما هم 
در  و  کشی  جدول  ها  کوچه  همه  چرا  انسانیم 
دست آسفالت هست ولی شرافت 12هنوز جدول 
یعنی  نیست!؟  انصافی  بی  این  نشده!  کشی هم 
بعد این همه سال ما باید زندگیمون پر خاک و 
کنند؟!  نمی  نظارت  باشه؟! چرا مسئوالن  جونور 

گناه ما چیست؟ به خدا واگذارتون می کنیم.
915..597

چه لزومی دارد بیمارستانی که در قلب شهر به درستی 
در حال سرویس دهی به همه مردم استان است به 
دالیل نامعلوم تعطیل و بار ترافیکی و درمانی را در 
نقطه دیگر که از نظر درمانی اشباع است منتقل کنند؟
915..501

جوابیه شهرداری بیرجند

*در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما در تاریخ 
97/3/31 بنا بر اعالم  واحد اجرائیات شهرداری در 
خیابان  دستفروشان  کامل  آوری  جمع  خصوص 
استحضار  به  سرپوش(  )بازار  اسالمی  جمهوری 
به  نسبت  قانون  اساس  بر  شهرداری  رساند:  می 

ساماندهی کامل دستفروشان اقدام خواهد کرد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

نت
نتر

ز ای
ها ا

س 
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 واکنش مجری شبکه خبر به چادر پوشیدن در تلویزیون 
زهرا خلیلی، گوینده شبکه خبر گفت: شبکه های سیما را ببینید؛ تعداد مجری هایی که چادر ندارند بیشتر از چادری هاست. چادر هیچ وقت 
در صدا و سیما اجباری نبوده و حتی چادر پوشیدن یک مزیت برای رشد بیشتر هم به حساب نمی آید. اصواًل این پوشش با ارزش تر از 
آن است که اجبار شود؛ چادری بودن و چادری ماندن تنها یک اعتقاد قوی می طلبد.
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2000 شهید استان

شهید حسن شاد نوش

و  والیت  مورد  در  شهید  نامه  وصیت  از  بخشی 
رهبری: هرگز امام را تنها نگذارید ، هرگز جبهه 
را خالی نکنید و همیشه در صحنه باشید ، پیرو خط 

امام عزیز باشید که پیروزی نزدیک است.
کنگره ملی 2000 شهید خراسان جنوبی

پذیرش مستقیم دکترای تخصصی 
طب سنتی ایرانی

معاون آموزشی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی گفت: دانشکده طب سنتی 
در نظر دارد برای دومین سال متوالی در قالب آیین 
نامه مصوب MD-PhD اقدام به پذیرش دانشجو 
در دوره تخصصی طب سنتی از میان دانشجویان 
برتر دوره اینترنی رشته پزشکی نماید. وی از جمله 
امتیازات این دوره ها را ورود مستقیم و بدون آزمون 
دانشجویان از مرحله انترنی به این دوره، اعطای دو 
دانشنامه MD و Ph.D در پایان دوره، حذف بخش 
های مینور و کاهش دوره پزشکی عمومی و معاف 
نامه دوره پزشکی عمومی ذکر کرد. پایان  ارائه  از 

پالستیک زیستی از کاه ساخته شد

محققان شکل جدیدی از پالستیک زیستی ساخته اند 
که به راحتی تجزیه می شود. این پالستیک از کاه 
برای  نزدیک  آینده  در  ماده  این  می شود.  ساخته 
پالستیکی  دیگر  بسته بندی های  و  بطری ها  تولید 
برای اصالح  نوین  به کار می رود. محققان روشی 
تبدیل  فرآیند  تا  یافته اند  میکروب  یک  ژن های 
این  بخشند.  را سرعت  زیستی  پالستیک  به   گیاه 
نوع پالستیک در طبیعت به راحتی تجزیه می شود.

ربات هوشمند نابینا از هر مانعی 
عبور می کند

نام  به  رباتی  تولید  از  تی  آی  ام  دانشگاه  محققان 
ها  سگ  به  شبیه  ظاهری  که  اند  داده  خبر  چیتا 
دارد و می تواند از پله ها باال برود، بر روی سطوح 
را  رو  به خوبی مسیر پیش  ناهموار حرکت کند و 
ببیند. ربات یاد شده فاقد هرگونه ابزار برای مشاهده 
محیط اطراف است. این ربات ۴۱ کیلوگرمی برای 
و  داخلی  حسگرهای  از  اطراف  محیط  مشاهده 
یابی  الگوریتم هایی استفاده می کند که موقعیت 
مکانی آن بدون امکان دیدن را تسهیل می کند.

پور فرزند غالمعلی  مرحوم اسماعیل فردوسی 
در محله  دوم شهریور ۱۳۱۷ هجری شمسی 
خراسان  استان  در  واقع  فردوس  سردشت  

جنوبی در خانواده ای فقیر متولد شد. 
پایان رساند.  به  زادگاهش  در  را  ابتدایی خود  تحصیالت 
به  قزوینی  مجتبی  شیخ  حاج  آیت ا...  مرحوم  تشویق  با 
حوزه  در  را  مقدمات  او  آورد.  روی  دینی  علوم  تحصیل 
ادامه تحصیل در  پایان رساند و برای  به  علمیه فردوس 
سال ۱۳۳۲ هجری شمسی به مشهد رفت. او در مشهد در 
مدرسه نواب  و در محضر حجت االسالم سید احمد مدرس 
یزدی تلمذ کرد و پس از آن سطح عالی از محضر مرحوم 
آیت ا... حاج شیخ هاشم قزوینی تحصیل کرد. او فلسفه و 
معارف عقلی همچون شرح اشارات ابوعلی سینا و شرح 
منظومه مالهادی سبزواری و مشاعر و عرشیه مالصدرا 
را در محضر حاج شیخ مجتبی قزوینی فرا گرفت. پس از 
اتمام دوره سطح موفق شد به مدت ۸ سال در درس خارج 
فقه و اصول آیت ا... شیخ حسین وحید خراسانی شرکت 
کرده و بهره فراوان برد. از این زمان به بعد او برای تبلیغ 
به نقاط مختلف کشور مسافرت کرد و فعالیت سیاسی خود 
را آغاز نمود؛ چنان که در محرم سال ۱۳۸۴ هجری قمری 
در عباس آباد مازندران به دلیل سخنرانی علیه رژیم شاه 
تحت تعقیب ساواک قرار گرفت. پس از تبعید حضرت امام 
خمینی )ره( به نجف، فردوسی پور نیز در سال ۱۳۴۶ به 
طور مخفیانه به همراه خانواده  اش از ایران خارج شد و به 
عراق رفت. او یازده سال در عراق در خدمت حضرت امام 
و عضو دفتر ایشان بود و در این مدت او در درس خارج 
مکاسب امام خمینی )ره( و در درس خارج اصول آیت ا... 
العظمی خویی )ره( به مدت سه سال و در درس اصول 
آیت  ا... وحید خراسانی به مدت چهار سال بهره برد. هم 
چنین او در درس خارج حضرات آیات میرزا باقر زنجانی 
و حاج علی سیستانی شرکت کرده و استفاده فراوان برد. 
پس از فشار دولت بعثی عراق بر حضرت امام و تصمیم 
امام )ره( مبنی بر ترک عراق و عزیمت به کویت، فردوسی 
پور مأمور تهیه گذرنامه گردید. او نیز ضمن تماس با شهید 
محمد منتظری در کویت و حاج سید احمد مهری فرزند 
آیت ا...حاج سیدعباس مهری نماینده امام درکویت، موفق 
به تهیه گذرنامه گردید. فردوسی پور در معیت امام راهی 
کویت شد و قبل از ورود امام، او به کویت رفت تا زمینه 
استقبال امام را فراهم کند؛ اما دولت کویت با اقامت امام 
در کویت موافقت نکرد و امام دوباره به عراق برگشته و این 
بار عازم فرانسه شدند. فردوسی پور با موافقت حضرت امام 
به همراه ایشان و تنی چند از روحانیان عازم پاریس شد. در 
پاریس او عضو هسته مرکزی تشکیالت روحانیون مبارز 

در خارج از کشور بود و در خدمت حضرت امام هماهنگ 
کننده مالقات  ها و کارهای اجرایی شان بود و اگر چه امام 
رسما فاقد دفتر رسمی و سخنگو بودند ولی فردوسی پور به 
نوعی مسئولیت دفتر ایشان را بر عهده داشت. او تمام مدت 
اقامت امام در نوفل لوشاتو در خدمت ایشان بود و پس از 
نیز در معیت  او  به کشور  بر مراجعت  امام مبنی  تصمیم 
ایشان به کشور بازگشت و به خیل عظیم مردم پیوست. 
دفتر حضرت  او مدتی مسئولیت  انقالب  پیروزی  از  پس 
امام را در تهران عهده دار بود و مدتی هم عضو دفتر ایشان 
در قم و تهران بود. پس از مدتی در ۸ مهر ۱۳۵۸ به فرمان 
حضرت امام به سمت قاضی شرع در دادگاه های انقالب 

مشهد منصوب شد. حکم حضرت امام بدین شرح است: 
حاج  آقای  االسالم  مستطاب حجت  جناب  تعالی؛  بسمه 
وسیله  بدین  افاضاته؛  دامت  پور  فردوسی  اسماعیل  شیخ 
انقالب  دادگاه های  در  شرع  قاضی  سمت  به  جنابعالی 
اسالمی مشهد مقدس منصوب می شوید که در دادگاه های 
مزبور حضور به هم رسانده و به پرونده ها رسیدگی نموده 
و با توجه به فرمان عفو مورخ نیمه شعبان ۹۹ احکام را 
از خدای  نمایید.  اجرا  انور  موازین شرع  بر طبق  و  صادر 
 تعالی موفقیت جنابعالی را خواستارم. به تاریخ ۸ ذیقعده ۹۹؛ 

روح ا...الموسوی الخمینی.
فردوسی پور هم چنین مسئولیت حساب صد )۱۰۰( امام 
در بنیاد مسکن انقالب اسالمی قم و نمایندگی حضرت 
و  گلپایگانی  ا...  آیت  اراکی،  ا...  آیت  خمینی،  امام  آیات 
آیت ا... خامنه ای در امور حسبیه را بر عهده داشت. او در 
۱۳۵۸/۵/۱۳ ریاست دادگاه های انقالب اسالمی شهرستان 
های طبس و فردوس در استان خراسان را عهده دار شد 
و پس از آن که مدتی به فرمان امام ریاست دادگاه های 
انقالب خراسان را بر عهده داشت در تاریخ ۱۳۶۳/۳/7 به 
عنوان نماینده مردم فردوس و طبس به مجلس شورای 
اسالمی راه یافت و طی سال های ۶۳ تا 7۱ نماینده دوره 
دوم و سوم مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی بود. در 
این مدت او نمایندگی مجلس شورای اسالمی در شورای 
سرپرستی صدا و سیما را در سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶بر 
عهده داشت. همچنین او عضو کمیسیون تحقیق، اصل 
نود و کمیسیون امور حقوقی و قضایی در مجلس شورای 
اسالمی بود. از دیگر مسئولیت های او می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
۱ - معاونت دادگستری کل تهران از تاریخ۱۳7۶ 

۲ - دادستان انتظامی قضات از تاریخ ۱۳7۲ 
۳ - ریاست کل دیوان عدالت اداری از تاریخ ۱۳7۲

۴ - نمایندگی مجلس خبرگان رهبری دوره اول و دوم از 
استان خراسان 

۵ - عضویت در هیئت تحقیق مجلس خبرگان رهبری 
۶ - نماینده ولی فقیه در دانشگاه تربیت مدرس 

7 - مشاور عالی رییس قوه قضاییه 
۸ - عضویت در کمیسیون آیین نامه مجلس خبرگان 

۹ - عضویت در شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر 
کشور در دو دوره از تاریخ ۱۳7۱/۱۲/۲۲

رضا  حضرت  جهانی  کنگره  دبیر  پور  فردوسی  همچنین 
)علیه السالم( و نماینده ولی فقیه در فردوس و امام جمعه 
آنجا بود.۴ او در سال ۱۳7۰ با حکم مقام معظم رهبری 
آیت ا... خامنه ای به عضویت شورای سیاستگذاری ائمه 

جمعه در آمد. 
مرحوم فردوسی پور از اعضای مرکزیت حزب جمهوری 
که  بود  بهشتی  شهید  وثوق  مورد  دوستان  و  اسالمی 
به همین  مجروح شد.  این حزب  دفتر  انفجار  جریان  در 
دلیل از او به عنوان شهید زنده انقالب نام برده می شد. 
خاک  با  را  شهر  آن  که  طبس  گر  ویران  زلزله  از  پس 
یکسان کرد او از طرف مجلس شورای اسالمی مسؤول 
او  گزارش  که  بازسازی شهر طبس شد  روند  از  بازرسی 
وزیر مسکن و شهرسازی  استیضاح  به  به مجلس منجر 
به  اسالمی  انقالب  از  پس  وزیر  استیضاح  اولین  گردید. 
عدم رأی اعتماد مجلس منتهی شد. او رئیس بزرگداشت 
این  مجروحین  و  بازماندگان  از  و  تیر  هفتم  شهدای 
اقدامات عمرانی  ترین  از مهم  به شمار می رفت.  حادثه 
امام  فرهنگی  مجتمع  ساختمان  احداث  به  توان  می  او 
علمیه،  مدرسه  قدس،  مصالی  شامل  )ره(  خمینی 
 مسجد حضرت ابوالفضل )علیه السالم(، منزل امام )ره(، 
پیگیری احداث کتابخانه عمومی، تأمین آب آشامیدنی و 

بهداشتی برای منطقه اشاره کرد. 

اسماعیل فردوسی پور در آخرین انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری به نمایندگی مردم خراسان انتخاب شد و در تاریخ 
گفت.  وداع  را  فانی  دار  بیماری  علت  به   ۱۳۸۵/۱۱/۲۶
مجموعه  ایران؛  تا  ایران  از  خورشید‹‹  با  ››همگام  کتاب 
خاطرات ایشان از زمان عزیمت او به نجف و همراهی امام 
تا پیروزی انقالب می باشد که به قلم خود ایشان و پس از 
کسب اجازه از محضر مرحوم حاج احمد آقا خمینی نگارش 
شده و به همت مجتمع فرهنگی ، اجتماعی امام خمینی 
)ره( فردوس، در بهمن ۱۳7۲ در ۵۵۳ صفحه منتشر و در 
اختیار پژوهشگران تاریخ انقالب اسالمی قرار گرفته است.
حضرت آیت ا... خامنه ای به مناسبت درگذشت وی پیامی 

بدین شرح صادر کردند: بسم ا... الرحمن الرحیم 
در گذشت تاثرانگیز روحانی خدمتگزار و با اخالص مرحوم 
حجت االسالم آقای حاج شیخ اسماعیل فردوسی پور را به 
خاندان مکرم و ارادتمندان و دوستان آن مرحوم مخصوصا 
فردوس  مومن  اهالی  ویژه  به  و  خراسان  شریف  مردم 
دوران  بیشتر  بزرگوار  عالم  این  می کنم.  عرض  تسلیت 
اسالمی  نظام جمهوری  و  اسالم  به  به خدمت  را  حیات 
گذرانید. همراهی خالصانه  ایشان با امام عزیز در نجف و 
دوران هجرت و پس از آن، خدمات قضایی در مشهد و 
از  اسالمی  و مجلس شورای  خبرگان  مجلس  نمایندگی 
از  ناشی  جانبازی  است.  ایشان  زندگی  پرافتخار  قطعات 
این  است که فضایل  دیگری  نقطه   نیز  تیر  فاجعه  هفتم 
متعال  خداوند  از  می سازد.  مشخص  را  ارزشمند  روحانی 
رحمت و مغفرت برای ایشان، صبر و اجر برای بازماندگان 
و خانواده  محترمشان مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای 

آیت ا... اسماعیل فردوسی پور، سیاستمدار و روحانی برجسته انقالبی
عالیه پیشه ور

با مشاهیر استان خراسان جنوبی
سینما و تلویزیون

کارگردان فیلم »بیست و یک روز 
بعد« سریال می سازد

سریال »از سرنوشت« به کارگردانی سیدمحمدرضا 
محمدرضا  سید  شد.  خواهد  تولید  خردمندان 
خردمندان که پیشتر فیلم سینمایی »بیست و یک 
روز بعد« را کارگردانی کرده بود، این روزها مشغول 
مطالعه متن سریال »از سرنوشت« به تهیه کنندگی 
به  این سریال  اکبر تحویلیان است. نگارش  علی 
پایان رسیده و به احتمال فراوان تا یک ماه دیگر 

وارد مرحله پیش تولید خواهد شد. 

سومین فیلم یک میلیارد دالری 
سینمای جهان معرفی شد

فرعی  نام  با  ژوراسیک”  “دنیای  سینمایی  فیلم 
میلیارد دالر  توانست مرز یک  پادشاهی”  “سقوط 
سر  پشت  را  جهان  سینماهای  در  کلی  فروش 
گذاشته و سومین فیلمی باشد که در سال ۲۰۱۸ 
این مبلغ را ثبت می کند. فیلم سینمایی “دنیای 
ژوراسیک ۲” به کارگردانی “خوان آنتونیو بایونا” در 
نخستین هفته از اکران خود در سینماهای هالیوود با 
فروشی معادل ۱۵۰ میلیون دالر صدرنشین باکس 
آفیس شد. دنیای ژوراسیک ۲ در ژانر علمی تخیلی 
و اکشن ادامه فیلم دنیای ژوراسیک می باشد و در 
های  فیلم  مجموعه  از  قسمت  پنجمین  مجموع 

پارک ژوراسیک محسوب می شود.

ادامه ساخت فیلم »آبتین« 
در کره جنوبی انجام می شود

ساخت  وضع  آخرین  بیان  به  اسکویی  نوری  علی 
»آبتین« پرداخت. این کارگردان سینما گفت: با هدف 
تولید این اثر، مدیر هنری، کارگردان و کارگردان فنی 
سفری یک ماهه به ایران داشتند و پیشرفت خوبی به 
دنبال این سفر حاصل شد و هم اکنون مابقی کار ها 
در کره پیگیری می شود. فکر می کنم فیلمبرداری این 
فیلم تا چند ماه دیگر ادامه داشته باشد؛ چون بخش 
آن  و فضاسازی مجازی  است  انیمیشن  آن  اعظم 
زمان بر خواهد بود. »آبتین« داستان عاشقانه یک 
شاهزاده ایرانی و پرنسس کره ای را روایت می کند.

سام قریبیان »دختر خداحافظی« 
را در پرتغال می سازد

سام قریبیان جدیدترین فیلم خود با عنوان »دختر 
خداحافظی« را در پرتغال می سازد. 7۰ درصد از 
شهر   ۲ در  و  پرتغال  کشور  در  فیلم  فیلمبرداری 
لیسبون و پورتو به اتمام رسیده و ۳۰ درصد باقی 
مانده فیلم قرار است در خلیج فارس و شهر شارجه 
با سرمایه خارجی  فیلم که  این  فیلمبرداری شود. 
ساخته می شود، محصول مشترک پرتغال، ایران و 
کره جنوبی و اقتباسی آزاد از داستان مشهور نیل 

سایمون نمایشنامه نویس معروف است.

به نظر می رسد این روزها قوی و هیکلی بودن 
در همه جای دنیا فراگیر شده است. بعد از آن 
که سجاد غریبی یکی از هم وطنان مان به 
خاطر ظاهر عجیبش به هالک ایرانی شهرت 
به  پاکستانی  هالک  زمزمه  بار  این  یافت، 
 گوش می رسد. »ارباب خضر« را بدون شک 
می توان قوی ترین فرد پاکستان دانست. این 
فرد غول پیکر، ۴۳۵ کیلوگرم وزن دارد و ادعا 
ماهیچه  خاطر  به  میزان  این  بیشتر  کند  می 
های خالص است. این فرد ۲۵ ساله به عنوان 
قدرتمندترین مرد کشورش شناخته می شود. 
مردم به آن لقب هالک و »توده باور نکردنی« 
داده اند. ارباب خضر ۱۹۱ سانتیمتر قد دارد و 
او به  نیز به ۴۳۵ کیلوگرم می رسد.  او  وزن 
سختی تمرین می کند تا بتواند به یک وزنه 
بردار حرفه ای تبدیل شود. وی برای آن که 
بتواند انرژی و قدرتش را حفظ نماید، هر روز 
مقدار زیادی غذا می خورد. خضر تنها برای 
 صبحانه ۳۶ عدد تخم مرغ استفاده می کند.

۳ کیلوگرم گوشت و ۵ لیتر شیر در روز را هم 
به آن اضافه کنید. در مجموع می توان گفت 
انرژی  کالری  هزار   ۱۰ روزانه  وی  بدن  که 

دریافت می کند.

مرد عجیب پاکستانی که همه 
جهان را شگفت زده کرد

به  چین  که  کرد  تأکید  ایندیپندنت  روزنامه 
دنیا  در  موجود  های  االغ  همه  خرید  دنبال 
خاطرنشان  انگلیسی  روزنامه  این  است! 
فروش  آفریقایی  کشورهای  از  بعضی  کرد: 
اقدام  این  کرده اند.  ممنوع  را  چین  به  االغ 
افزایش  درخصوص  نیجریه  گزارش  از  پس 
کشورهای  به  االغ  صادرات  برابری   ۳
گرفته  صورت  گذشته،  سال  در  آسیایی 
صادرات  راستا  همین  در  بورکینافاسو  است. 
است.  کرده  متوقف  چین  به  را  االغ  پوست 
ماده ای االغ  پوست  از  که  می شود   گفته 

 به نام ejiao به دست می آید که از آن برای 
ساخت داروهای سنتی چینی و درمان بعضی 
بهبود گردش  یا  و  مانند سرگیجه  بیماری ها 

خون استفاده می شود. 
برابری   ۳ افزایش  به  اشاره  با  روزنامه  این 
بهای هر رأس االغ، از رونق گرفتن تجارت 
این جانور خبر داد و به نقل از یک مسئول 
کشور  این  که  کرد  خاطرنشان  نیجریه ای 
امسال 7۰ هزار رأس االغ به خارج صادر کرده 
که این رقم سال گذشته ۲7 هزار رأس بود، و 
این امر می تواند باعث نابودی این جانور در 

نیجریه شود.

کشور چین تمام خرهای 
دنیا را می خرد

کشورشان  به  ایران  از  افغان ها  مهاجرت   سیل 
و  دالر  قیمت  رفتن  باال  و  شده  شروع  هاست  مدت 
در  ماندن  از  را  آن ها  ارز،  بازار  پی  در  پی  شوک های 

ایران منصرف کرده است.
نصیرا... ۶ سال پیش تک و تنها به ایران آمده است. او 
می گوید: »دو سال است که سر ساختمان کار می کنم. 
دستمزدم را ماهانه گرفته ام، اما حاال دیگر کار کردن 

در ایران نمی صرفد.
ما برای خانواده های مان پول می فرستیم، اگر قرار باشد 
غذای  هم  روز  هر  و  بکنیم  نتوانیم  هم  را  کار  همین 

حاضری بخوریم، چه فایده ای دارد؟ 
تومان  میلیون  یک  ما  به  کنیم  کار  اینجا  ماه  یک  ما 
می دهند که می شود هشت هزارتا افغانی. با این پول 

حتی نمی شود یک ماه در افغانستان زندگی کرد«
دیگر  و  »می رویم  می گوید:  بلند  صدای  با  نصیرا... 

کن،  خداحافظی  دیوار ها  و  در  این  از  گردیم.  برنمی 
خداحافظ تهران«.

این روز ها بازار مهاجرت افغان ها به دوبی و ترکیه داغ 

برای شان همان قدر کعبه موعود  استانبول  است. حال 
است که ۲۰ سال پیش ایران بود. 

را می شمرد  ایرانی  پول  تومان چک  میلیون   ۶ عارف 

ساعت  قرارشان  می دهد؛  مشهد  اتوبوس  راننده  به  و 
نفری  سه  است.  ترکیه  سمت  به  ترمینال  از  شب   ۹
گذرنامه هم ندارند، اما انگار مشکلی برای آن نیست. 
شان  کرایه  روی  تومان  هزار   ۲۰۰ نفری  باید  فقط 

بگذارند تا از مرز ردشان کنند!
مقصد  به  که  تعاونی ای  هفت  میان  در  ترمینال  در 
تایباد مسافر دارند، ۱۰ تا ۱۵ اتوبوس روانه مرز ایران 
و افغانستان می شوند که درصد زیادی از آن ها افغان ها 
می گوید:  اتوبوس ها  این  از  یکی  راننده  رضا  هستند. 

»االن سیل مهاجرت شان کم شده. 
برمی  هم  عده ای  و  دوبی  و  ترکیه  می روند  عده ای 
گردند افغانستان«. کارگرانی که در حفر چاه های ایران 

کار می کنند، همگی افغان هستند. 
عبدا... سرکارگرشان هم افغان است و می گوید: »من 
کار  برای  اینجا  موقع  آن  و  آمدم  ایران  به   77 سال 
ایران  ریال  حاال  اما  بود.  بهشت  افغان ها  ما  کردن 
ضرر  مدت  این  در  بچه ها  همه  و  شده  کم  ارزشش 

کرده اند. 
باید کم کم برویم ترکیه. آنجا به ما احترام می گذارند. 
حتی مردم و خیابان هایش هم شادتر از ایران است. ما 

به ترکیه می رویم و شما هم به اروپا بروید«.

آغاز سیل مهاجرت افغانستانی ها از ایران

دیگر ایران برای ما نمی صرفد

عکس: آرشیو

عنوان  به  مدت هاست  استقالل  اسبق  مربی  و  بازیکن 
ترکیه  آالنیای  در  ساختمانی  شرکت  یک  مدیرعامل 

زندگی و کار می کند.
با فرا رسیدن تعطیالت ترکیه، آتیال حجازی برای دیدن 
خانواده به تهران بازگشته است. گفت وگویی با آتیال انجام 

شده که می خوانید.
کسب و کار چطور است؟ متاسفانه خیلی خوب شده 

است!
چرا متاسفانه؟ من ایرانی هستم و از اینکه می بینم ارز 
زیادی از مملکت خودم خارج می شود خوشحال نیستم. تا 
دالر زیر ۴هزار تومان بود شرکت من مشتری ایرانی کم 
داشت، ولی با افزایش چشمگیر دالر و یورو مشتری های 

ایرانی شرکت چندده برابر شده است.
طبیعی نیست که! چه بگویم! به نظر من پولدار های 
ایران عاشق گرانی هستند. اگر امروز اعالم شود سکه 
طال شده ۸۰۰ هزار تومان بازار کساد می شود، اما اگر 
تومان  میلیون   ۴ شده  سکه  کنید  شایعه  حاال  همین 

کیلوکیلو می خرند و انبار می کنند. در جام جهانی بیشترین 
تماشاگران متعلق به ایران بودند. البته چند هزار ایرانی 
هم از کشور های دیگر رفته بودند برای گردش نه دیدن 
و  سرگرمی  برای  بهانه ای  شده  فوتبال  واقع  در  بازی! 
شادی! بعد از باخت تیم ملی برابر اسپانیا ویدئو هایی را 
دیدم که مردم توی خیابان مشغول پایکوبی هستند. مگر 
باختن خوشحالی دارد؟ مثل این می ماند که عزیز خانواده 
در ۱۲۱ سالگی فوت کند، جای مجلس ختم، مجلس 
شادی بگیرند و بگویند، چون ۱۲۱ سال عمر کرد باید 
برایش شادی انجام داد. فوتبال هم یک بهانه است تا 

در فضایی آزاد مردم ساعتی را به خوشی سپری کنند.
شما می گویی بیشترین تماشاگر را در روسیه داشتیم، اما 

آن ها حتی یک درصد جمعیت کشور هم نمی شوند.
هستند  گرانی  عاشق  پول دار ها  گفتم  دلیل  همین  به 
تهیه  را  منزل  اجاره  نمی توانند  مردم  از  خیلی  وگرنه 
که  دارد  وجود  آپارتمان  ده ها  تهران  همین  در  کنند. 
اجاره ماهانه اش باالی ۲۰ میلیون تومان است و مستاجر 

پول دار راحت دارد اجاره می دهد، چون بلد است با سرمایه 
چند میلیاردی اش ماهی ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون کاسبی کند و 
پولش را بابت خرید خانه نخواباند. سفر به روسیه که زیر 
۳۰ میلیون تومان خرج ندارد. بیشتر مشکالت اقتصادی 
زیر سر همین پول دارهاست که شبانه روز تالش می کنند 
قیمت ها را باالتر ببرند و پول و سرمایه شان را افزایش 
دهند. در یک سری جا ها دولت کم کاری کرده، اما مثاًل 
 ۶ می شود  میلیونی   ۲ کانکس  و  می آید  زلزله  وقتی 
باز دولت مقصر است؟ در اجتماع قشر کارمند  میلیون 
و حقوق بگیر فشار اقتصادی را بهتر لمس می کنند، چون 
کاسب با هر عطسه ای قیمت جنس خودش را افزایش 
می دهد. اگر دولت اجازه ندهد قیمت جنس باال برود، 
افتضاح می شود. شنیدن یکسری  کیفیت و کمیت آن 
حرف ها واقعاً تاسف برانگیز است، قیمت کاهو باال رفته، 
سوال می کنی می گویند چون دالر باال رفته، آخر قیمت 
دالر چه ارتباطی به کاهو دارد؟ در واقع “از ماست که بر 

ماست” دقیقاً به خودمان تعلق داشته و دارد.

پولدار های ایران عاشق گرانی هستند

علمی و فناوری
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می گویند قلب هر کس به اندازه  مشت بسته
 اوست، اما من قلب هایی را دیده ام 
 که به اندازه دنیایی از “محبت” عمیقند

اگر چیزی را با تمام وجود می خواهید، در راه بدست 
آوردنش تسلیم نشوید. شاید صبر کردن دشوار باشد 

اما یقینا حسرت خوردن از آن هم بدتر است.

از چرخ به هر گونه همی دار امید
وز گردش روزگار می لرز چو بید
گفتی که پس از سیاه رنگی نبود

پس موی سیاه من چرا گشت سفید

قطره های کوچک آب اقیانوِس بزرگ را می سازند ! 
دانه های کوچک شن ساحِل زیبا را لحظه هاِی کوتاه ، 

شاید بی ارزش به نظر برسند اما زندگی را می سازند

رعنا: نگاه یه زن، حواس جمع ترین مردا رو هم 
حواس پرت میکنه.کاوه: همه اینقدر احمق نیستن. 

رعنا: آدما احمق تر از اونین که تو
 فکرشو میکنی.»جیب بر خیابان جنوبی«

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیات روز  

پس او را تكذيب كردند و عذاب روز ابر ]آتشبار[ آنان را فرو گرفت به راستى 
آن عذاب روزى هولناك بود. سوره الشعرا/ آيه 189

حدیث روز  

ســه چیز از حقیقت  هاى ايمان است: انفاق كردن در حال تنگدستى، انصاف به خرج دادن با مردم و دانش بخشى به 
جوينده دانش. پیامبر اكرم حضرت محمد )ص(

سبک زندگی

پنج اصل مجاب سازي
شجاعت بهایي است که زندگي آن را براي اعطاي صلح 
مي طلبد. آیا حاضري براي خواسته هاي خودت لب باز کني؟ 
داشتن صرفا یک مورد معتبر کافي نیست. باید اول دل و 
جرات حرف زدن داشته باشي، بعد نظریه ات را ایراد کني، 
آن هم به موقع و با احساس و ماهرانه، تا شنونده تحریک 
شود به تو جواب مثبت دهد.ژوزف وود کراچ، مقاله نویس 
از  گربه ها  مي رسد  نظر  ”به  است:  داشته  اظهار  آمریکایي 
اصولي پیروي مي کنند که ظاهرا ضرري ندارد. آن ها آن چه 
را مي خواهند، تقاضا مي کنند.” اگر این براي گربه ها کارآیي 

دارد، حتما براي شما هم کارآیي دارد.
شلي،  دوست ورزشکار من که به عنوان منشي در دفتري 
حقوقي در واشنگتن کار مي کند، هر روز ظهر به مدت یک 
ساعت در مسیري همجوار با اسموینسونین مي دود. او عاشق 
بیرون رفتن و ورزش است، اما دلش نمي آید بدون این که 
بپوشد.  را  کارش  سر  لباس هاي  همان  دوباره  کند،  حمام 
روزي به سراغ همکارانش رفت و پیشنهاد کرد همان طور 
که مردها رختکن دارند، براي زنان هم رختکن هایي درست 
شود. آنان صریحا تقاضاي او را رد کردند و استنادشان این 
بود که گران تمام مي شود، جا ندارند و شلي به من زنگ زد 
و تقاضاي کمک کرد. اولین کاري که کردم این بود که براي 
پیگیري رویایش از او تمجید کردم. سپس پیشنهاد دادم با به 
کارگیري پنج اصل مجاب سازي، رویاي خود را تحقق بخشد 

و سرنوشت خود را شکل دهد.

1- با توقعات مثبت به وضعيت نزديك شو
ممکن است تصور کني این پیشنهاد تا حدي مشخص است، 
همان طور که یک نفر هم در یکي از همایش ها به این مساله 
اشاره کرد و گفت: ”این امري منطقي است. خودمان این را 
او به حرف پدرم اشاره کردم و گفتم:  مي دانیم.“ در جواب 
”صرفا براي این که چیزي منطقي است، به این معنا نیست 
که متداول است.“آیا تا به حال براي طرح یک مساله به سراغ 
کسي رفته اي در حالي که داري فکر مي کني: ”این وقت تلف 
کردن است. هرگز این را  تایید نمي کند.“ اگر تو اعتقاد نداشته 
باشي که پیشنهادت شانس موفقیت دارد،  دیگران چطور ممکن 
است اعتقاد داشته باشند؟ زماني آیزنهاور گفت: ”آدم هاي بدبین 
هرگز در هیچ جنگي برنده نمي شوند.“ خوش بینانه حرفت را 
بزن. من مي دانم که ارزشمند است. در این صورت مي تواني 

دل و جرات داشته باشي که کسي را مجاب کني.
2- پيش بيني كن و دليل مخالفت را بر زبان بياور.
سعي کن بفهمي چرا ممکن است روي تو را زمین بزنند. 
سپس خودت قبل از آنان علت را بیان کن. اگر تو نظریاتت 
را با مورد اعتراض و مخالفت آنان شروع نکني، حتي به 
حرفت گوش هم نمي کنند. منتظر نوبت خود براي حرف 
زدن مي مانند تا بگویند چرا توصیه ات عملي نیست. اگر 
پیش بیني کرده باشي که ممکن است علت مخالفت آنان 
کسر بودجه باشد، فکر کن کلماتي که مي خواهي بعدا بر 
بگویید  است  باشد: ”ممکن  است چه  بهتر  بیاوري،  زبان 

بودجه کافي ندارید، اما اگر ده دقیقه به حرف من گوش 
بدهید، مي توانم بگویم چطور مي توانیم مبلغ هزینه شده را 

در سه هفته اول پس انداز کنیم.“
3- نظريه ات را شماره گذاري و مستند كن

مي گفت:  همیشه  دبیرستان  در  من  سخنوري  هنر  مربي 
”مهارت و کارداني شما از طریق شیوه تفکرتان مورد قضاوت 
قرار مي گیرد. تو ممکن است در مورد موضوعي که آن را 
ارایه مي دهي بسیار پرآوازه باشي، اما اگر بحث و استداللت 
از روي نظم و ترتیب نباشد،  شنوندگان نتیجه گیري مي کنند 
که تو نمي داني راجع به چه صحبت مي کني.راحت ترین و 
سریع ترین راه براي قانونمند بودن نظریه تو، شماره گذاري 
آن است. مثال مي گویید سه دلیل وجود دارد که چرا این مورد 
ارزش دارد: ”اول این که، دوم آن که ... و ...“ شماره گذاري 
نه  به نظر برسد،  باعث مي شود مطالب گفته شده واقعي 
این که به منزله عقیده اي باشد که تحمیل کننده است. از این 
گذشته، شنوندگان موردي را که با نظام و ساختاري مشخص 

بیان شده است، بهتر مي فهمند و آن را به خاطر مي سپارند.
دنبال  پیام  ارسال  براي  راه  مهم ترین  گرفته ام  یاد  من 
کني  بیان  را  خودت  نظریه  که:  الگوست  این  کردن 
دارند.  را  مضاعف  کار  حکم  مثال ها  بزني.  مثال  و 
به  به مطالب مربوط است،  را که  شنوندگان، مثال هایي 
خاطر مي سپارند. مثال ها مي توانند اثبات کنند که آن چه 

را پیشنهاد مي کني، مفید است.

زبان  به  و  بگير  نظر  در  را  آنان  نيازهاي   -4
خودشان با آن ها حرف بزن

از به کار بردن کلمه ”من“ خودداري کن، مانند: ”به نظر من، 
رختکن خیلي به درد کارمندها مي خورد.“ مردم بابت استدالل 
تو کاري انجام نمي دهند. آنان براي خاطر خودشان کاري را 
انجام مي دهند. پل هارلن کولینز در زمینه ارتباط والد و فرزند 
یکي دو پیشنهاد خوب و مفید ارایه داده و گفته است: ”بهترین 
روش براي واداشتن نوجوان به پارو کردن برف هاي راه ورودي 
خانه و ... این است که اجازه بدهید از ماشین استفاده کند.“ و 
”اگر مي خواهید طریق شمردن را به بچه یاد دهید، به او پول 
توجیبي بدهید.“ سعي کن بفهمي طرح تو چگونه به نفع او تمام 

مي شود و سپس آن فایده را به نظر او برسان.
5- آنان را تحريك كن پيشنهاد تو را امتحان كنند

رالف والدو امرسون متوجه شده بود که: ”آگاهي از این که چطور 
باید پیشنهاد داد، خود هنري قابل یادگیري است.“ این مساله 
در مورد مجاب کردن هم صدق مي کند. اگر بخواهي مردم 
را متقاعد کني که متوجه حکمت استدالل تو بشوند، ممکن 
است روي تو را زمین بزنند، چون هیچ کس دوست ندارد دلیل 
و برهان به زور از گلویش پایین برود. هدف این است که با 
سواالت و حرف هایت آنان را هم به طور فعاالنه درگیر کني تا 
متوجه منظور تو بشوند.به محض این که بتوانند طرح را مجسم 
کنند، از حالت بي اعتنایي و حال و هواي مقاومت بیرون مي آیند 
و نظریه تو را به عنوان معامله اي انجام شدني در نظر مي آورند.
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  سر كار درباره اين موضوعات صحبت نکنيد

قادر  برخوردارند،  باالیی  از هوش هیجانی  افرادی که 
 به خواندن افکار و احساسات دیگران هستند؛ از این رو 
می دانند در محل کار چه چیزهایی را باید و نباید در 
مورد خودشان افشا کنند. در ادامه لیستی از موارد اشتباه 
های رایجی بیان شده که مردم در محیط کار و درباره 
آنها صحبت می کنند و همین صحبت ها شغل شان را 

به مسیر اشتباهی هدایت می کند.
اینکه از شغل شان بیزارند: قطعا آنچه که همه در محل 
 کار از آن بیزارند و ترجیح می دهند آخرین چیزی باشد که
می شنوند این است که کسی از اینکه تا چه اندازه از 
کارش بیزار است شکایت کند. با این کار برچسب های 
مختلفی به خود می چسبانید؛ از اینکه فرد منفی نگری 

هستید گرفته تا اینکه اصال روحیه کار تیمی ندارید.
اینکه فکر می کنند کسی بی کفایت است: در هر محل 
کاری همیشه افرادی هستند که بی کفایتند و خوشبختانه 
همه می دانند کدامیک از پرسنل اینگونه اند. اگر قدرت 
این را ندارید که به همکارتان کمک کنید که در کارش 
عملکرد بهتری داشته باشد یا اگر در جایگاهی نیستید که 
بتوانید او را اخراج کنید، پس دیگر هیچ ارتباطی به شما 
ندارد که بی استعدادی یا عدم مهارت کسی را جار بزنید.
اینکه چقدر حقوق می گیرند: پدر و مادرها شاید دوست 
داشته باشند بشنوند که درآمد ماهیانه فرزندشان چقدر 
موجب  تنها  کار  در محل  موضوع  این  بیان  اما  است 
بدبینی دیگران می شود. توزیع حقوق همیشه عادالنه 
نیست. اینکه بخواهید میزان حقوق خود را بازگو کنید، 
در واقع معیار مستقیمی به همکاران تان می دهید که 

خودشان را با شما مقایسه کنند.

گلدسته و فلك اثر جالل آل احمد

یا  ریزه هر روزی پیچی  بعد، اصغر  به  از آن روز  و   ...
میخی یا آچاری می آورد و عصرها با هم که از مدرسه 
در می آمدیم، می رفتیم سراغ قفل و به نوبت یکی مان 
اول داالن مسجد کشیک می داد و دیگری به قفل ور 
می رفت؛ ولی فایده نداشت . نه زورمان می رسید قفل را 
بشکنیم و نه خدا را خوش می آمد . قفل در پلکان هم 
مثل خود در پلکان بود؛ یا اصال مثل خود در مسجد . باید 

یک جوری بازش می کردیم .
بدی دیگرش این بود که سال پیش خانه مان را خراب 
از سید نصرالدین اسباب کشی کرده  کرده بودند و ما 
را  جدید  ی  محله  این  نه  من  و  آباد  ملک  به  بودیم 
می شناختم و نه همبازی بچه هایش بودم . خانه مان هم 
آن قدر کوچک بود، پنج تا که می شمردی از این سرش 
می رسیدی به آن سر . از آن روزی که مادرم صبح زود 
بیدارمان کرد و یکی یکی بشقاب مسی گود عدس پلو 
داد دست من و خواهر کوچکم و دختر عمویم و دنبال 
کاری روانه مان کرد و آمدیم به این خانه . اصال شاید به 
علت همین خانه ی کوچک بود که مرا گذاشتند مدرسه . 
محضر بابام را که بسته بودند . روضه خوانی هفتگی هم 

که خلوت شده بود.
ادامه دارد...
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 

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

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه
                                  تگزاس            خجالت نکشتلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

16:1520شروع سانس

عصبانی نیستم
1821:30شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

تخریب و بازسازی ساختمان
09302761630 -09155626033

تعویض روکش دسته دو با نوتهـران روکـش

خیابان قدس، نبش قدس غربی 5، حدفاصل میدان قدس و چهار راه عدل  09159659102

پخش روکش صندلی انواع خودرو داخلی ، خارجی و کلیه تزئینات خودرو
روکش ، کف پوش ، لوکس

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

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

کناف و ... با قیمت مناسب          
09156633230- برگی

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، سیمان، 

شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690 
05632228718 

آژانس آرامش پیمای سعادت 
به چند راننده بازنشسته با ماشین 
به صورت تمام وقت نیازمند است. 

آدرس: نبش مفتح 25
09150850547

32405080 
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

زمینی به مساحت 25 متر مربع 
)4×6( واقع در خراشاد کنار 

شرانه آب محله بوستان که صدای 
آبشار نیاگارا را در بردارد، با سند 

ثبتی، متری یک میلیون تومان
 021- 33072387

09191010495 

 زمینی واقع در خراشاد مجاور 
قلعه باستانی ، به مساحت 1800 

متر مربع، با سند ثبتی و تایید 
مدارک آن توسط اداره منابع 

طبیعی در محوطه ای دنج و باصفا 
و خصوصی با چشم انداز زیبای 

روستا به قیمت فروش زمین های 
مسکونی از طرف بنیاد مسکن 

شهرستان بیرجند
 021- 33072387

09191010495 

به یک کارمند بازنشسته 
جهت همکاری با مشاور امالک 
نیازمندیم. 09301501544

به شاطر زن جهت پخت نان  تنوری 
نیازمندیم.  09016967988

به یک نیروی حسابدار )خانم( 
با سابقه کار باالی 5 سال 

و شرایط سنی زیر 35 سال 
نیازمندیم.

32236076 - قربانی   
09362798285- میرزایی

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

به نیروی آشپز و کمک آشپز جهت کار در 
رستوران واقع در انتهای معلم نیازمندیم.

09120840193

به تعدادی نیروی نیمه ماهر 
برقکار در بیرجند نیازمندیم.

09910343275
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غذاهایی که خطر اختالل روده ای 
را افزایش می دهد

بیماری التهاب روده یک اختالل روده ای است 
دستگاه  در  مدت  طوالنی  التهاب  موجب  که 
ماده  یک  »بیسفنول«  شود.  می  گوارشی 
شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز است که 
 در محصوالت مصرفی نظیر بطری های آب، 

یافت می  نوشیدنی  و  قوطی های ذخیره غذا 
شود و در مراحل اصلی رشد تاثیر می گذارند. 
موجب تشدید  قرارگیری در معرض بیسفنول 
عالئم بیماری و افزایش ریسک مرگ و میر می 
شود. بیسفنول می تواند تاثیر منفی بر متابولیسم 
اسیدآمینه میکروبی روده داشته باشد، به طوری 
که منجر به التهاب روده می شود. بیسفنول می 
تواند از قوطی به داخل ماده خوراکی رسوخ کند.

برای کاهش وزن قبل از غذا 
این نوشیدنی را بخورید

نوشیدن 16 یا 500 میلی لیتر آب قبل از شروع 
وعده های اصلی غذا، به کاهش وزن در افراد 
چاق کمک می کند. محققان برای اثبات این 
تحت  را  چاق  داوطلبان  از  نفر   85 ها،  یافته 
بررسی قرار دادند و از 41 نفر از آنها خواسته شد 

نیم ساعت قبل از غذا 500 میلی لیتر آب بنوشند 
البته نوشیدنی های گازدار و شیرین از این مطالعه 
حذف شده بود. پس از 12 هفته، گروهی که قبل 
از وعده های غذایی آب دریافته کرده بودند، به 
طور متوسط 1 و نیم کیلو بیش از سایرین وزن 
از دست دادند. نوشیدن یک فنجان آب و 3 بار 
از وعده های غذایی اصلی،  در روز یعنی قبل 
است. موثر  بسیار  چاق  افراد  وزن  کاهش  در 

روغن طبیعی برای متعادل کردن 
هورمون های بدن

روغن گل سرخ به دلیل توانایی آن در تقویت 
استفاده  بدن،  سالم  های  هورمون  حمایت  و 
بهبود  در  همچنین  سرخ  گل  روغن  می شود. 
تنظیم  طریق  از  دارد.  بسزا  تاثیری  نیز  مزاج 
انتقال دهنده های عصبی در مغز، روغن  تولید 

را  استرس  و  کرده  تقویت  را  مزاج  سرخ  گل 
کاهش می دهد. همچنین روغن آویشن توانایی 
 متعادل کردن سطوح پروژسترون در بدن را دارد. 
ترشح  آویشن  روغن  اینکه  الخصوص  علی 
بیشتر  می کند.  تحریک  را  پروژسترون 
با  که  دارند  پایین  پروژسترون  سطح  افراد 
عملکرد  اختالل  ناباروری،  چون  شرایطی 
است. ارتباط  در  افسردگی  و  جنسی 

چرا لوبیا جایگزین خوبی برای 
گوشت است

  
سیری  احساس  همان  گوشت  همانند  لوبیا 
گویند  می  کارشناسان  اما  کند  می  ایجاد  را 
مزایای آن از گوشت قرمز بسیار بیشتر است. 
مانند گوشت قرمز، لوبیا نیز سرشار از پروتئین 
است و می تواند احساس پری به همراه داشته 

باشد. لوبیا سرشار از فیبر است که با کند کردن 
می  اشتها  سرکوب  به  کمک  هضم  فرآیند 
در  مهمی  نقش  نیز  آن  در  موجود  فیبر  کند. 
کنترل سطح قند خون ایفا می کند. از طرف 
دیگر مصرف منظم گوشت می تواند عوارض 
جانبی خاص خود را داشته باشد. خوردن منظم 
گوشت قرمز فرآوری شده مثل سوسیس  خطر 
ابتال به بیماری های قلبی را افزایش می دهد.

خاصیت انجیر تازه ، انجیر خشک 
و برگ آن

انجیر یکی از میوه های پرخاصیت است که هم می 
توان از شکل تازه، خشک شده و برگ آن استفاده 
کرد. فیبر موجود در انجیر به کاهش وزن کمک کرده 
و اغلب مصرف آن به افراد چاق توصیه می شود. 
با این حال کالری باالی این میوه می تواند باعث 

افزایش وزن شود، به ویژه زمانی که با شیر مصرف 
می شود. خوردن مقدار کمی انجیر برای دریافت 
مواد مغذی ضروری کافیست.  وجود فیبر زیاد در 
انجیر به عملکرد سالم و منظم روده کمک کرده و 
از یبوست پیشگیری می کند. فیبر به افزایش حجم 
و حرکات روده کمک می کند، بنابراین نه تنها از 
بروز یبوست پیشگیری می کند، بلکه در رفع اسهال 
و حرکات نامنظم و ناسالم روده هم موثر است.

یادداشت

یادداشت

مدال برنز ورزشکار استان در مسابقات دارت 
قهرمانی کشور

شیما کیانوش دارتر بیرجندی مدال برنز مسابقات آزاد دارت قهرمانی 
کشور را از آن خود کرد. این مسابقات در 2 بخش بانوان و آقایان با شرکت 

130 دارتر به مدت 2 روز در تبریز برگزار شد.

»خدمتی« در ترکیب تیم ملی تیراندازی 
برای رقابت در بازی های آسیایی جاکارتا

افراد شرکت کننده در بازی های آسیایی جاکارتا با اعالم کادر فنی تیم 
ملی تیراندازی مشخص و معرفی شدند. در رشته تفنگ بانوان نجمه خدمتی 
از استان خراسان جنوبی، الهه احمدی، مه لقا جام بزرگ و آرمینا صادقیان در 
ترکیب ملی ایران در این دوره از بازی ها رقابت می کنند. بر اساس برنامه 
زمان بندی شده ملی پوشان کشورمان 23 مرداد تهران را به مقصد پالمبانگ، 
ترک خواهند کرد تا از 27 مرداد به مصاف حریفان آسیایی خود بروند. تیم 
اعزامی کشورمان پس از پایان این بازی ها، از پالمبانگ راهی کره جنوبی 

خواهد شد تا از 9 شهریور نیز برای کسب سهمیه المپیک صف آرایی کند.

اولین برد نماینده استان در مسابقات فوتسال 
لیگ مناطق کشور

تیم نخل طالیی طبس نماینده خراسان جنوبی در اولین دیدار خود در 
لیگ مناطق فوتسال نوجوانان موفق شد تیم تربیت مشهد را با نتیجه 3 بر 2 
شکست دهد.  در این دیدار سید جالل حسینی، امیرحسین قاسمی و محمد 
صادق قادری برای نخل طالیی گلزنی کردند. این مسابقات در گروه یک با 
شرکت 5 تیم به صورت دوره ای به میزبانی شهر زابل درحال برگزاری است.

موفقیت مربیان بیرجندی، در کالس مربیگری
 بین المللی دو ومیدانی

مرجان مردانی و صابر صادقی مربیان اعزامی استان، کالس مربیگری 
سطح یک بین المللی دو و میدانی را به موفقیت به پایان رسانند. این 
دوره به مدت 2 هفته با شرکت 24 نفر از سراسر کشور به مدرسی دکتر 
پژمان معتمدی )مدرس بین المللی ایران( و سوبرامانیام مدرس بین المللی 
این  پایان  در  برگزار شد.  تهران  انقالب  مالزیایی در مجموعه ورزشی 

کالس ها 8 نفر در آزمون قبول شدند و به مرحله بعدی راه پیدا کردند.

کشتی گیر فرنگی استان در اردوی تیم ملی

تیم ملی  اردوی  استان در  فاروجی کشتی گیر فرنگی کار  فراز  جواد 
بزرگساالن، خود را برای مسابقات آسیایی جاکارتا اندونزی آماده می کند. 
این کشتی گیر فرنگی کار با وزن 55 کیلوگرم به همراه 3 کشتی گیر 
دیگر، در اردوی تیم ملی بزرگساالن، خود را برای مسابقات آسیایی آماده 
می کنند. این اردو تا 26 تیر در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می  شود.

ورزش استان

کاریکاتور - تنگه هرمز گلوگاه نفت جهان * اثر: سعید صادقی  داده نما

یکی از شایع ترین علل درد شکم پرخوری و سریع غذا خوردن است. 
هنگامی که غذا را خیلی سریع می خورید، نمی توانید غذا را درست 
بجوید که در نتیجه منجر به دل درد خواهد شد. یکی دیگر از دالیل 
درد معده مصرف خوراکی های خاصی است که بدن به اشتباه به عنوان 
عامل مضر شناسایی کرده و علیه آن آنتی بادی ترشح می کند.آلرژی 
غذایی که باعث دل درد می شود معموال به علت مصرف این خوراکی 
ها به وجود می آید: شیر، ماهی و صدف، سویا، تخم مرغ، گندم، آجیل 

درختی و بادام زمینی. اگر سیستم گوارش نتواند غذایی خاص را هضم 
کند، درد شدیدی بعد از مصرف آن حس می کنید. بسیاری از افراد 
مشکل عدم تحمل الکتوز دارند، بنابراین در صورت مصرف لبنیات یا 
خوراکی های حاوی لبنیات دچار ناراحتی گوارشی می شوند. بیماری 
سلیاک پاسخ غیرطبیعی سیستم ایمنی بدن به گلوتن )پروتئین موجود 
در گندم و جو( است. به دالیل غیر طبیعی سیستم ایمنی بدن پاسخی 
سمی به حضور گلوتن داده که باعث ایجاد آسیب به روده کوچک در 

نتیجه درد شکم، نفخ، یبوست یا اسهال مداوم، استفراغ، کاهش وزن، 
مدفوع چرب و کم رنگ می شود.  ضمن این که باعث ایجاد عالئمی 
در سایر نقاط بدن مانند کم خونی کمبود آهن، خستگی، سفتی و درد 
مفاصل، ناباروری، تشنج، ضعف، استخوان های ضعیف و شکننده، سوزن 
سوزن شدن و بی حسی دست و پا می شود. درد باالی شکم ممکن 
است به علت ریفالکس اسیدی معده باشد که به علت ضعیف شدن 
اسفنکتر معده، اسید معده وارد مری شده و موجب التهاب مری می شود. 

علت درد باالی شکم بعد از غذا خوردن چیست

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     
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مرکـز آبزیـان تابـع
توزیع کننده ماهی قزل آال )هر هفته شنبه و سه شنبه در سطح استان(

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

آدرس : بین معلم 14 و 16   تلفن: 32204185

قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولین بار در استان 

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

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

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

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته نیازمندانی که از شدت 
نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. 
 تعداد خانواده های تحت حمایت: ۵۰۰ خانواده شهری، ۱۳۹۰ خانواده روستایی، ۱۶۳ نفر یتیم نیازمند
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اینکه  بیان  با  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر 
باید به جای خدمات رایگان به سمت پزشک 
خانواده برویم چرا که این امر منجر به عدالت 
اجتماعی می شود، گفت: سیستم های بیمه ای 
باید پزشک خانواده را حمایت کنند. به گزارش 
شورای  اعضای  با  دیدار  در  فیروزی  تسنیم، 
تأمین  سازمان  کرد:  اظهار  دیهوک  شهر 

بخش  در  مجدد  مهندسی  یک  اجتماعی 
درمان خود در حال انجام دارد.وی با اشاره به 
اینکه امید است سیستم درمان در سطح یک 
این  در  برود،افزود:  خانواده  پزشک  به سمت 
صورت تفاوت ها و تبعیضات مناطق محروم 
اجتماعی  تامین  درمان  می شود.مدیر  رفع 
ستاد  به  جنوبی  ازخراسان  کرد: طرحی  بیان 

بر  داده است مبنی  پیشنهاد  اجتماعی  تأمین 
اینکه به جای توسعه درمان ملکی به دنبال 
باشیم. فیروزی تصریح کرد:  پزشک خانواده 
سهولت  و  قراردادها  راستا  این  در  همچنین 
شکل  به  را  امکانات  و  کرده  ایجاد  هایی 
خاطرنشان  کنیم.وی  هزینه  خانواده  پزشک 
به سمت  باید  رایگان  به جای خدمات  کرد: 

پزشک خانواده برویم چرا که این امر منجر 
با  فیروزی  می شود.  اجتماعی  عدالت  به 
سوابق  به  خانواده  پزشک  اینکه  به  اشاره 
بیماران کامال مطلع است، یادآور شد: پزشک 
 خانواده باعث افزایش امید به زندگی می شود.
مدیر درمان تامین اجتماعی اظهار کرد: سیستم 
های بیمه ای باید پزشک خانواده را حمایت کنند.

گروه خبر-جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور 
بر ضرورت ایجاد سبد اشتغال روستایی تأکید کرد 
و گفت: با توجه به اینکه هیچ کدام از دستگاه های 
اجرایی توان ایجاد اشتغال پایدار روستایی را ندارند 
لذا باید یک سبد اشتغال روستایی ایجاد شود. 
هماهنگی،  ایجاد  استانی  کارگروه  در  زهرایی 
پشتیبانی و نظارت بر برنامه های بسیج سازندگی، 
اظهار کرد: شرایط سیاسی و اقتصادی خاصی 
بر کشور حاکم شده که دلیل عمده آن تغییرات 
محیطی، گسترده و پویا است. وی با تأکید بر اینکه 
نباید در سازمان برنامه و بودجه برای پروژه های 
غیرضروری اعتبار بگذاریم، بیان کرد: اگر این اتفاق 

نیفتد ضربه های مهلکی خواهیم خورد. 
زهرایی، آب و اشتغال را از اولویت های سازمان 
ذکر کرد. وی با تأکید بر اینکه سازمان مدیریت 
برنامه و بودجه باید مبحث آب را جزو اولویت های 
خراسان جنوبی لحاظ کند، بیان کرد: باید در این 
راستا دستگاه های اجرایی از بخشی نگری فاصله 

و از منافع خود به نفع آب بگذرند.

دوری از مرکز و نبود مشوق 
عامل عدم رغبت سرمایه گذاران

و  نسبی  مزیت  اینکه  از  گالیه  با  زهرایی 
در خراسان جنوبی  برای سرمایه گذاری  رقابتی 
وجود ندارد، تبیین کرد: دوری از مرکز و نبود 
مشوق های سرمایه گذاری سبب شده که کمتر 
سرمایه گذاران رغبت به سرمایه گذاری در این 
منطقه نداشته باشند.وی به تشریح مفهوم آب در  
منطقه کویری استان پرداخت و گفت:  آب یعنی 
هر آن چیزی که روستاییان به آن نیاز دارند تا در 

روستاها بمانند و مهاجرت انجام نپذیرد.

فعالیت 900 هزار نفر در تابستان 
در قالب گروه های جهادی 

جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور از وجود 

هشت هزار و 900 گروه جهادی در سطح کشور 
خبر داد و با بیان اینکه از این تعداد  800 گروه 
جهادی ویژه هستند، افزود: در تابستان امسال 900 
هزار نفر در قالب گروه های جهادی فعال می شوند.

عبور از شرایط سخت کنونی 
به همدلی نیاز دارد

نیز  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
و  امروز تالش، همدلی  این جلسه گفت:  در 
همراهی باید بیشتر از قبل باشد که این احساس 
هنوز به خوبی دیده نمی شود و برای عبور از 
داریم.  همدلی  به  نیاز  کنونی  سخت  شرایط 
استان  بسیج سازندگی  در  کرد:  اظهار  علوی 
شده  ارائه  ها  دهستان  شناخت  برای  طرحی 
که بسیار عالی است و به دفتر امور روستایی 
و شوراهای اسالمی استانداری خراسان جنوبی 
اعالم کردیم که معیار برای طرح های توسعه 
تصریح  باشد. وی  ساختار  این  باید  روستایی 
کرد: دستگاه هایی مثل بنیاد مسکن انقالب 
با  که  کشاورزی  جهاد  سازمان  و  اسالمی 
روستاها سر وکار دارند در این خصوص برنامه 
داشته باشند و تجربه نشان داده که هر جا مردم 
پای کار بودند و نیت ها خالصانه و برای خدا 

بوده برکات آن دیده می شود.
علوی مقدم گفت: فرمانداران و مدیران دستگاه 
جهادی  اردوهای  در  مربوطه  اجرایی  های 
شرکت کنند تا ضمن آشنایی با فعالیت گروه 
آمدگویی  خوش  و  نزدیک  از  جهادی  های 
نهادهای  آنها، مردم هم متوجه شوند که  به 
حاکمیتی در کنار آنها حضور دارند. وی اظهار 
حرکت  این  به  اجرایی  های  دستگاه  کرد: 
های جهادی خیرخواهانه از طریق امکانات و 
تجهیزات خود کمک کنند و از برخی دستگاه 
های  دهستان  خصوص  در  داریم  انتظار  ها 
آن  برای  که  سازندگی  بسیج  سازمان  مرجع 

پروژه تعریف شده، ظرفیت های خود را ارائه 
دهند. وی گفت: انتظار از دانشگاه های استان 
این است که منتظر دستگاه اجرایی برای ارائه 
طرح نباشند و خودشان موضوع ها را پیگیری 
در  زیادی  مشکالت  افزود:  مقدم  کنند.علوی 
اگر  که  دارد  وجود  ها  دهیاری  و  شهرداری 
نخبگان دانشگاهی پای کار باشند و پژوهش 
انجام دهند از بستر آن مطالعات دقیق و مستند، 

مشکالت آنها رفع می شود.

۱۵ میلیارد تومان تفاهم نامه 
محرومیت زدایی دراستان امضا شد

مسئول بسیج سازندگی همچنین در این کارگروه 
گفت: ۱۵ میلیارد تومان تفاهم نامه محرومیت زدایی 
طی سال مالی 9۶ در استان امضا شد.  هنری بیان 
کرد: محرومیت زدایی از طریق اجرای پروژه های 
کوچک و زودبازده یکی از سیاست های بسیج 
سازندگی است.وی با اشاره به اعتبارات دولتی 
سال مالی 9۶ بیان کرد: از این محل ۱۶ پروژه 
با اعتبار مصوب دو میلیارد و ۱00 میلیون تومان 
در قالب موافقت نامه مبادله شد.هنری با اشاره به 
فعالیت های قرارگاه محرومیت زدایی سپاه استان 
بیان کرد: این قرارگاه با همکاری مردم و خیران 

پروژه هایی با محور محرومیت زدایی در مناطق 
محروم اجرایی می کند. وی کرد: تاکنون ۵0 پروژه 
با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۵00 میلیون تومان 
اجرایی شده است.وی با بیان اینکه ۵0 درصد از 
این اعتبارات سهم قرارگاه است، افزود: ۵0 درصد 
مشارکت های  محل  از  اعتبارات  این  از  دیگر 

مردمی و خیران تأمین می شود.

بهره برداری از ۶0 پروژه محرومیت زدایی
هنری بیان کرد: ۶0 پروژه محرومیت زدایی در 
تیر ماه جاری با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 
۲00 میلیون تومان به بهره برداری می رسد. وی 
با اشاره به قرارگاه پیشرفت و آبادانی بیان کرد: 
تفاهم نامه ای برای اجرای 8۲ پروژه با این قرارگاه 
امضا شده است. وی اعتبار این پروژه ها را پنج 
میلیارد و ۵00 میلیون تومان دانست و افزود: از 
این میزان دو میلیارد و ۷۵0 میلیون تومان سهم 
قرارگاه بوده است. هنری از پیشرفت 90 درصدی 
این پروژه ها خبر داد و اظهار کرد: امید است با اتمام 
کامل پروژه ها، تا یک ماه آینده به بهره برداری 
برسند.هنری با بیان اینکه چهار میلیارد تومان با 
آستان قدس رضوی تفاهم نامه داشته ایم، افزود: از 
این میزان دو میلیارد تومان سهم استان بوده که از 

این میزان ۴۲0 میلیون تومان محقق شده است.وی 
بیان کرد: یک میلیارد و ۵00 میلیون تومان در زمینه 
پروژه های منابع آبی تفاهم نامه داشته ایم که ۷۵0 

میلیون تومان سهم آستان قدس رضوی است.

پرداخت ۴ میلیارد تومان
 تسهیالت اشتغالزایی

بیان  اجرای طرح کرامت  به  اشاره  با  هنری 
کرد: این طرح توسط قرارگاه جواداالئمه )ع( 
با  اجرایی می شود.وی  در مناطق آسیب پذیر 
بیان اینکه چهار میلیارد تومان پروژه برای این 
قرارگاه تعریف شده است، افزود: از این میزان 
۵0 درصد سهم قرارگاه و مابقی سهم مردم 
و خیران است.هنری بیان کرد: کل تفاهم نامه 
تومان  میلیارد   ۱۵ به  قریب   ،9۶ مالی  سال 
بوده که تاکنون هشت میلیارد و ۷00 میلیون 

تومان محقق شده است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی نیز اظهار کرد: 
بخش  در  پروژه   ۴ تعداد  جنوبی  خراسان  در 
کتابخانه های عمومی استان در سه شهرستان 
از  اینکه  وجود  با  خوسف  و  بیرجند  نهبندان، 
پیشرفت فیزیکی باالی 90 درصد برخوردار است 

اما نیازمند ۱30 میلیون تومان اعتبار است.

گروه خبر-استاندار خراسان جنوبی بر توجه به 
معدن  بخش  در  کالن  های  گذاری  سرمایه 
استان تاکید کرد و گفت: نباید بگذاریم حتی یک 
گرم از تولیدات استان به صورت خام از استان 
شورای  جلسه  در  الشریعه  مروج  شود.  خارج 
در جلسات شورای  کرد:  اظهار  استان،  معادن 
معادن باید به جای دستورات متنوع که بحث 
و بررسی زیادی نیاز دارد، دستورکارهای کمتر با 
فایده و نتیجه مطلوب تری در نظر گرفته شود. 

شرط واگذاری معادن به سرمایه گذاران؛ 
فرآوری مواد معدنی در داخل استان

استاندار گفت: از آنجا که این استان دارای ظرفیت 
های معدنی زیادی است که بخشی از آن به 
لذا شرط واگذاری  صورت خام خارج می شود 
معادن به سرمایه گذاران، فرآوری مواد معدنی 
داخل استان است.وی افزود: تمامی شرایط الزم 
برای سرمایه گذاری در حوزه معادن استان فراهم 
است و در آمایش سرزمینی استان حداقل ۶00 
شیت )پهنه( توسط دانشگاه بیرجند در این زمینه 
استاندار گفت: همه مدعی  است.  تدوین شده 
هستیم باالترین ظرفیت استان معدن است لذا 
نقش نهادهای خصوصی )عمومی غیر دولتی 
یا کامال خصوصی( برای سرمایه گذاری در این 
حوزه باید ایجاد اشتغال پایدار و تغییر وضعیت 
اقتصادی و معیشتی مردم باشد.وی اظهار کرد: 
قرار است آثار ظرفیت های معدنی استان را در 
زندگی و وضع اقتصادی مردم مشاهده کرده و 
به جایی برسانیم که وقتی فردی اسم خراسان 

جنوبی را شنید یاد مزیت های معدنی آن بیفتد.

تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 
بهترین تجارت برای استان

وی با بیان اینکه تراش سنگ های قیمتی و نیمه 
قیمتی می تواند بهترین تجارت در استان باشد 
چراکه حمل و نقل آن آسان است، گفت: فناوری، 
ایجاد نقشه و مدل های شکیل و بازاریابی در 

حوزه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی فقط 
کار سرمایه گذاران است.مروج الشریعه عنوان 
کرد: اصل عدم خام فروشی باید به عنوان یک 
مشوق برای سرمایه گذاری حتما مد نظر قرار 
گیرد.وی ادامه داد: علیرغم وجود دانشگاه های 
بسیار خوب در استان اما هنوز کارگاه آموزش، 
ریل  بر  استان  در  نوآوری  و  فناوری  پژوهش، 
خود قرار نگرفته و در حد صفر است.استاندار 

اظهارکرد: اعتبارات پژوهشی به هیچ عنوان نباید 
در امور اضافه صرف شود.وی همچنین افزود: 
تکلیف سازمان زمین شناسی باید روشن شود.

مروج الشریعه با بیان اینکه تعیین تکلیف سرمایه 
گذاران در بخش معدن باید در دستور کار شورا 
باشد، افزود: اگر سرمایه گذاران بخش معدن به 
به اعتبارات فنی  از محل   نتایج خوبی برسند 

آن ها کمک خواهیم کرد.

بسته اقتصادی تعریف شود
نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای 
اسالمی هم گفت: بازاریابی و فروش سنگ های 
قیمتی و نیمه قیمتی از اهمیت زیادی برخوردار 
است و باید در این زمینه بسته اقتصادی تعریف 
برای  الزم  های  آموزش  افزود:  شود.فالحتی 

تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در دست 
انجام است اما درخصوص بازاریابی و فروش آن 
کم توجهی شده است.وی با بیان اینکه فروش 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به ثروتی برای 
استان تبدیل می شود، گفت: در شرایطی که به 
شدت با مشکل اشتغال مواجه ایم با این مهم 
حداقل چند صد شغل جدید در استان ایجاد خواهد 
شد.وی اظهار کرد: شرایط اقتصادی به گونه ای 

جلو می رود که توجه به معادن می توان گره 
گشای بسیاری از مشکالت استان باشد.فالحتی 
گفت: سنگ شجر بمرود زیرکوه بعد از چهار سال 
پیگیری همچنان به صورت فله و قاچاق برداشت 
و فروخته می شود و تا زمانی که بسته اقتصادی در 

این زمینه فراهم نشود، بی فایده است.

ظرفیت نمایندگان از بالقوه
 به بالفعل تبدیل شود

نهبندان و سربیشه در مجلس  نماینده مردم 
شورای اسالمی هم گفت: ظرفیت نمایندگان 
قوی است در صورتی که از بالقوه به بالفعل 
تبدیل شود. نظر افضلی بیان کرد: در تالشیم تا 
پاییز امسال اعضای کمیسیون صنایع و معادن 
معدنی  های  ظرفیت  تا  بیاوریم  استان  به  را 

استان مورد توجه واقع شود.

لزوم توجه جدی به بخش معدن
نماینده مردم سرایان، بشرویه، طبس و فردوس 
معدن  بخش  به  جدی  توجه  بر  مجلس  در 
این  مشکالت  گفت:  و  کرد  تاکید  استان  در 
بخش احصا و راهکارهای رفع آنها ارائه شود. 
امیرحسنخانی اظهار کرد:شورای معادن بر اساس 

هدف گذاری در برنامه ششم تشکیل شده است.

خرید ۵0 دستگاه تراش سنگ های قیمتی 
و نیمه قیمتی توسط آستان قدس رضوی

داوود شهرکی، رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان 
اینکه بخش معدن هزینه بر و با نتایج زمان 
بر است، اظهار کرد: تاکنون بالغ بر ۱0 میلیارد 
تومان اعتبار برای سرمایه گذاری اکتشاف در 
استان گذاشته شده است.وی با اشاره به اینکه 
در گذشته علیرغم وجود ظرفیت های بسیار 
خوب در استان اما کار اکتشافی سیستماتیک 
انجام نشده و تنها سطحی کار شده است، افزود: 

سرمایه گذاری در بخش معدن ریسک است.
منطقه  اکتشاف  اگر  اینکه  بیان  با  شهرکی 

دهسلم به نتیجه برسد به نقطه اقتصادی خوبی 
خواهیم رسید، عنوان کرد: سنگ های قیمتی 
و نیمه قیمتی نیز ظرفیت مهمی است که در  
این  از  باید  و  دارد  وجود  استان  بیشترمناطق 
ظرفیت نهایت استفاده را داشته باشیم. وی ادامه 
داد: آستان قدس رضوی قول مساعد خرید ۵0 
دستگاه تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 
به ارزش هر کدام یک میلیون تومان را برای 

تولیدکنندگان استان داده است.

۵0 نوع سنگ قیمتی و نیمه قیمتی در 
خراسان جنوبی شناسایی شد

رئیس اداره اکتشاف سازمان صنعت، معدن و 
تجارت نیز در این جلسه گفت: تا کنون ۵0 نوع 
سنگ قیمتی و نیمه قیمتی در خراسان جنوبی 
اینکه   بیان  با  سلیمانی  است.  شده  شناسایی 
میزان ذخیره این سنگ ها حدود دو میلیارد و 
۶00 میلیون تن برآورد شده است، افزود: طی 
سال گذشته سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی با صدور بیش از ۶۷ پروانه بهره 
برداری رتبه نخست کشوری در حوزه سنگ 

های قیمتی و نیمه قیمتی را کسب کرده است.

 ۱2 طرح اشتغال گوهرتراشی ثبت شد 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری نیز گفت: امسال ۱۲ طرح اشتغال 
در زمینه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به 
ارزش پنج میلیارد تومان در سامانه کارا ثبت 
بانک  به  و طرح ها مصوب و برای پرداخت 
شد:  یادآور  رمضانی  است.  شده  معرفی  ها 
پارسال ۲0 دوره تراش سنگ های قیمتی و 
نیمه قیمتی با حضور ۱۵0 نفر در استان برگزار 
و ۲0 مجوز مستقل در این زمینه صادر شد. 
وی از فعالیت چهار شرکت تعاونی در این زمینه 
خبر داد و گفت: همچنین پنج مرکز آموزشی 
در شهرستان های داری ظرفیت سنگ های 

قیمتی و نیمه قیمتی فعالیت دارد.

خام فروشی ممنوع؛ حتی یک گرم

تاکید استاندار بر فرآوری مواد معدنی:

جشن تولدی متفاوت برای یک شهید

تسنیم- به همت کانون فرهنگی روایت و همکاری خانواده شهید “غالمعلی تقوایی” مجلس بزم و شادی در پنجاهمین سالگرد تولد این شهید گرانقدر دوران دفاع مقدس در محل سنگر 
شهید تقوایی با حضور بیش از ۷0 نفر از اقوام و خویشان شهید، همسنگران و مردم شهیدپرور شهرستان فردوس برگزار شد. مسئول کانون فرهنگی روایت شهرستان فردوس در این 

مراسم معنوی اظهار کرد: تاکنون آنچه برای شهدا مجالس برگزار شده به بهانه سالگرد شهادت و یا سالگرد عملیات های گوناگون بوده است اما این جلسه به بهانه تولد شهید برگزار شد.

 سیستم های بیمه ای باید پزشک خانواده را حمایت کنند

 ضرورت ایجاد سبد اشتغال روستایی

درخواست كاهش مصرف برق

صداوسیما-شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 
از همه مردم و مشترکان استان خواست در مدیریت 
مصرف برق بیش از پیش توجه کنند. این شرکت اعالم 
کرد: با توجه به افزایش مستمر دما و پایداري هواي 
گرم درکشور، مصرف برق به گونه اي چشمگیر و کم 
سابقه در روزهاي اخیر افزایش یافته است.بي تردید در 
چنین شرایطي براي تامین برق پایدار، بیش از هر زمان 
دیگر به مدیریت مصرف برق نیازمند هستیم.از این رو 
از آحاد مردم در بخش  هاي مختلف خانگي، تجاري، 
تقاضا  تولیدي و صنعتي و کشاورزان   مجتمع هاي 
می شود با کاهش و مدیریت مصرف برق به ویژه 
در ساعت هاي اوج بار )۱۲ الي ۱۶ و ۲0 الي ۲3( به 
میزان تنها ۱0 درصد، کارکنان صنعت برق را در ارائه 
هرچه بیشتر خدمات و تأمین برق پایدار یاري کنند. 
وی افزود: با انجام توصیه هاي ذیل، رسیدن به کاهش 
۱0 درصدي به سادگي قابل دستیابي است. استفاده از 
کولرهاي آبي با دور کند در ساعت هاي اوج بار)پیک 
مصرف(، تنظیم ترموستات بین ۲3 تا ۲۵ درجه سانتي 
گراد در استفاده از کولرهاي گازي، پرهیز از استفاده 
همزمان از لوازم پرمصرف برقي مانند اتو، لباسشویي، 
ظرف شویي و جاروبرقي در هنگام استفاده از کولر یا 
وسایل سرمایشي در ساعت هاي اوج بار، استفاده از 
وسایل برقي یاد شده در روزهاي تعطیل یا ساعت هاي 
غیرپیک و خاموش کردن المپ هاي اضافي و استفاده 
از روشنایي طبیعي در روز از راهکارهاي ساده براي 

کاهش مصرف برق است.

“خراسان جنوبی” در عزای صادق آل 
محمد)ع( غرق در ماتم شد

در سالروز شهادت ششمین ستاره فروزان آسمان امامت 
استان خراسان جنوبی در غم  شهرهای  و والیت، 
عزای این سالله نبوی سوگوار و عزادار بود. به گزارش 
فروزان  ستاره  سالروز شهادت ششمین  در  تسنیم، 
امامت و والیت، شهرهای استان خراسان جنوبی با 
حرکت هیئت های عزاداری وسینه زنی غرق در عزا 
و سوگ و ماتم بود.مردم سوگوار استان  در شب  و روز 
شهادت رئیس مکتب جعفری امام صادق)ع( با حضور 
در مساجد و حسینیه ها این مصیبت عظما را به محضر 
امام زمان)عج( تسلیت گفته و بر سر و سینه زدند. مراسم 
 شهادت امام ششم شیعیان جهان در جای جای استان ،

تکایا، مساجد و مصلی های مختلف ، امامزادگان 
و  مردم  از  کثیری  جمع  حضور  با  و  )ع(  باقریه  

طالب علوم دینی برگزار شد.

۶7 واحد صنفی متخلف 
 در بیرجند پلمب شد

 رئیس اتاق اصناف گفت: ۶۷ واحد صنفی متخلف 
در بیرجند طی سه ماهه نخست سال جاری پلمب 
شد. علیزاده بیرجندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان 
اینکه در سه ماه نخست سال جاری ۶۷ واحد صنفی 
متخلف پلمب شده  است، گفت: از این تعداد ۵۱ مورد 
رفع تخلف شدند.وی با بیان اینکه اکثر این واحدها 
به دلیل نداشتن پروانه کسب پلمب شده اند، گفت: 
گران فروشی از دیگر موارد پلمب این واحدها بوده 
است. علیزاده بیرجندی از تشکیل ۱۱ پرونده تخلف 
خبر داد و گفت: همچنین طی سه ماهه نخست سال 
جاری ۴۱3 مورد اخطاریه صادر شده است.رئیس اتاق 
اصناف بیان کرد: ۱8 پرونده برای واحدهای صنفی 
متخلف تشکیل و منجر به رضایت شاکی شده است.

وی با بیان اینکه سه تیم دو نفره روزانه به طور مستمر 
بر بازار نظارت دارند، گفت: روزانه به طور متوسط ۴0 

بازرسی توسط  این افراد انجام می شود.

یک میلیارد و 275 میلیون تومان 
صرف آسفالت معابر شهر اسالمیه می شود

سربازی - شهردار باغشهر اسالمیه در گفت و گو با 
خبرنگار ما،  از زیرسازی، روکش و  آسفالت ۵۲ هزار 
مترمربع از معابر شهر اسالمیه خبر داد و افزود: از این 
مقدار ۱۶ هزار متر مربع شامل: آسفالت خیابان  شهید 
افرازنده، روکش بخشی از خیابان ۲۲ بهمن و قسمتی 
از بلوار امام رضا )ع( است که به اتمام رسیده است.
رضا مطلبی پور تصریح کرد: در حال حاضر قرار داد 
3۶ هزار مترمربع از معابر خیابان های شهید نیکودل، 
عالمه قزوینی، ۱۷ شهریور، بهار آزادی و شهیدان 
جوادی منعقد شده است. وی تاکید کرد: برای این 
مقدار زیرسازی، آسفالت و روکش آسفالت در مجموع 
یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان اعتبار هزینه شده 
است.شهردار اسالمیه اضافه کرد: مردم باید احساس 
مسئولیت کرده و مشکالت مختلف را به شهرداری 
منتقل کنند، زیرا تجربه ثابت کرده رفع چنین مشکالتی 
به هیچ عنوان مستلزم هزینه زیادی نیست، بلکه می 

توان با تعامل دستگاه های اجرایی آنها را مرتقع کرد.

 ایجاد سایت كارگاهی
 برای مشاغل خانگی در خوسف

گرفتن  صورت  در  گفت:  خوسف  فرماندار  ایسنا- 
فعاالن  فعالیت  برای  کارگاهی  سایت  توافقات، 
مشاغل خانگی در شهرستان خوسف ایجاد می شود. 
شفیعی،  در دیدار با رئیس جهاد دانشگاهی با اظهار 
رضایت از طرح الگوی نوین مشاغل خانگی، اظهار 
کرد: الزم است سایت کارگاهی برای مشاغل خانگی 
تاسیس شود تا افراد مشغول به کار در این حوزه در 
محلی ثابت به فعالیت بپردازند. وی با بیان اینکه 
فرمانداری خوسف حاضر است زمینی برای احداث 
این سایت در خوسف در نظر بگیرد، افزود: مشاغل 
خانگی ایده نو و فعالیت جدیدی است و باید بستری 
برای آن فراهم شود. رئیس جهاددانشگاهی نیزگفت: 
هشت استان در کشور برای ساخت مجتمع تحقیقات 
گیاهان دارویی از خراسان جنوبی الگوگیری کرده اند. 
صادقی اظهار کرد: مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی 
یکی از مهم ترین پروژه های استان است که ظرفیت 
برند شدن در استان را دارد. وی با اشاره به طرح 
ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی، تصریح 
کرد: در این طرح ۴3 شغل مزیت دار به تفکیک 

شهرستان ها شناسایی شده است.

آبرسانی سیار به ۶۶ روستای درمیان

مهر-فرماندار درمیان از آبرسانی سیار به ۶۶ روستای 
از  بازدید  در  زاده  بشیری  داد.  خبر  این شهرستان 
درمیان  شهرستان  مرکزی  بخش  روستای  شش 

اظهارکرد: خدمت به مردم به ویژه روستاییان که 
در نقاط مختلف استان از مرز گرفته تا کویر زندگی 
می کنند امری مهم است و ایجاد اشتغال برای این 
مردم از باالترین عبادات است. وی با بیان اینکه 
از دیگر عبادات  برداشتن سنگ جلوی پای مردم 
است، بیان کرد: مشکالت مردم این منطقه به دلیل 
خشکسالی های چندین ساله زیاد است و باید برای 
بیان کرد:  برداشت. وی  حل مشکالت مردم گام 
به زودی با بهره برداری از پروژه مجتمع خونیک 
سبکه  نعمت  از  نیز  اطراف  روستاهای  از  بسیاری 
شد.فرماندار  خواهند  مند  بهره  سراسری  آبرسانی 
 درمیان عنوان کرد: متاسفانه ۶۶ روستای شهرستان 
درمیان با تانکر آبرسانی می شود که نشان از بحران 
آب در این شهرستان دارد.بشیری زاده بیان کرد: برای 
ایجاد اشتغال در مناطق روستایی در مرحله اول فنی و 
حرفه ای و کمیته امداد دوره های آموزش رایگان در 
رشته های مختلف صنایع دستی را آموزش داده و برای 
 ایجاد مشاغل خانگی نیز تسهیالت قرض الحسنه 

به متقاضیان اعطا خواهد شد.

هماهنگی الزم برای مقابله با قاچاق كاال 
در كشور وجود ندارد

گروه خبر-نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه استفاده 
از کاالی قاچاق باید در نظر مردم قبیح باشد، گفت: 
هماهنگی الزم برای مبارزه با قاچاق کاال در کشور 
وجود ندارد. آیت ا... عبادی در دیدار با اعضای شورای 
هماهنگی مبارزه با کاالی قاچاق و ارز اظهار کرد: هر 
چند جلوگیری از قاچاق کاال امری امکان پذیر است اما 

رسیدن به این مهم بستگی به شناسایی علت های به 
وجود آمدن چنین پدیده ای دارد که یک کار همه جانبه 
می طلبد.عبادی ادامه داد: اینکه 30 درصد از قاچاق 
کاال از مبادی رسمی صورت می گیرد امری پذیرفته 
نیست و نشان از نبود امکانات الزم برای کنترل ورود 
و یا خروج کاال از کشور و یا سهل انگاری اشخاص در 
این موضوع مهم است. وی با اشاره به اینکه بیکاری و 
نبود اشتغال یکی از علل قاچاق کاال است، اظهار کرد: 
چگونه است که برای اختالس و حقوق های نجومی 
در کشور پول و سرمایه وجود دارد ولی وقتی سخن از 
سرمایه گذاری برای اشتغال زده می شود، اعتباری وجود 
ندارد. وی بیان کرد: دستگاه های اطالع رسان و رسانه ها 
نیز در حساس ترین ساعات شبانه روز باید نسبت به تأثیر 
خرید کاالی قاچاق به مردم هوشیاری الزم را بدهند 
و اگر این اقدام از گذشته های دور صورت می گرفت 
 اکنون استفاده از کاالی قاچاق در بین مردم قبیح بود. 
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: هماهنگی 
الزم در مقابله با قاچاق کاال وجود ندارد چرا که اگر در 
این زمینه انسجام وجود داشت، شاهد شرایط فعلی 
نمی بودیم. دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و 
نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال نیز در این دیدار گفت: در 
خراسان جنوبی تنها ۱0 درصد از کاالی قاچاق در سطح 
عرضه وجود دارد. حسنی مقدم اظهار کرد: با توجه به 
اقداماتی که چهار سال گذشته در حوزه مبارزه با قاچاق 
کاال صورت گرفته است، شاهد کاهش ۵0 درصدی 
به گونه ای  این کاهش  قاچاق در کشور هستیم که 
است که از قاچاق ۲۵ میلیارد دالری در سال 9۲ به 
قاچاق حدود ۱۲ میلیارد دالری رسیده ایم. وی افزود: 
وجود تقاضا برای قاچاق کاال در جامعه، قیمت پایین 
کاالهای  تولید  و  قاچاق، ضعف صنعت  کاالهای 
سودآور  و  مرزی  نقاط  در  جوانان  بیکاری  داخلی، 
بودن کاالی قاچاق و محرومیت استان های مرزی 

از مهم ترین دالیل قاچاق کاال در کشور است.

*چهار هزار غذای نذری همزمان با شب شهادت امام 
جعفر صادق)ع( در خضری دشت بیاض توزیع شد.

*مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: به لحاظ نیاز 
اصحاب فرهنگ و هنر دومین ِسن گردون کشور در 

تاالر عالمه فرزان بیرجند نصب می شود.
*اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان از 
آمادگی ۲۵ باب مجتمع خدماتی رفاهی استان جهت 

خدمات رسانی مطلوب به مسافرین تابستانی خبرداد.
*در راستای طرح پایش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
کارشناسان شبکه دامپزشکی قاین از واحدهای پرورش 

مرغ گوشتی بازدید و نمونه برداری کردند.
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 امام رضا علیه السالم فرمودند:
 تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا

  به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید
                                                     و به هم خشم   نگیرید. )بحاراالنوار،ج78،ص 347( 

رضایی- 14 تیر طی مراسمی از دهیاران همیار بیمه اجتماعی 
شهرستان بیرجند تجلیل شد. این مراسم با میزبانی کارگزار ویژه 
شهرستان )صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان 
بیرجند( در عمارت رحیم آباد و با حضور مسئوالن کشوری، استانی 

و همچنین تعدادی از هنرمندان ملی و استانی برگزار گردید.
حامد نخعی ، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
شهرستان بیرجند ضمن قدردانی از حضور و تعامل سازنده مسئوالن 
استانی و شهرستانی از تمامی دهیاران شهرستان خواست برای 
 معرفی این بیمه و مزایای آن در روستاهای شهرستان تالش نمایند. 
علی ناصری فرماندار شهرستان بیرجند ضمن گرامیداشت سالروز 
تاسیس نهاد دهیاری بر اهمیت و جایگاه نهاد دهیاری در روستاها 
تاکید نمود و به شرح تعامالت صورت گرفته بین دستگاه های 

اجرایی شهرستان با بیمه اجتماعی پرداخت.
 مسعود هنردوست نایب رئیس هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور و ابوالفضل فرج زاده مدیر صندوق بیمه 

اجتماعی در استان از حسن تعامالت و همکاری ارزنده فرماندار و  مدیرجهاد کشاورزی این شهرستان تقدیر و تشکر نمودند.
در این مراسم همچنین از اولین تمبر یادبود بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور توسط کارگزاری 60019 شهرستان بیرجند که با همکاری 
علی الهامی سرپرست اداره کل پست خراسان جنوبی و با حضور برخی از مسئوالن استانی از جمله: خانم عالیه خواجوی مدیرکل دفتر امور روستایی 
 و آقای مهدی اخالقی پور مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استانداری، به همراه آقای مالکی بخشدار بخش مرکزی بیرجند رونمایی شد.

رونمایی از اولین تمبر یادبود بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر
عکس: حسینایی

50 عمل جراحی لب و کام در یک روز در بیرجند
عکس: شریف

جواد رضایی - روز شنبه 16 مرداد، مراسم اختتامیه 22مین سفر 
با  خیرخواهانه گروه فوق تخصصی جراحی پالستیک و ترمیمی 
حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، استاندار و اعضای گروه 

مرهم برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: مجموعه علوم پزشکی 
در سال 1364 با 30 دانشجوی پرستاری و 50 دانشجوی پزشکی 
شروع به فعالیت کرد و در سال 1373 به دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند ارتقا یافت و در حال حاضر نیز با 9 دانشکده از جمله پزشکی،  
دندانپزشکی، پرستاری، مامایی، پیراپزشکی و بهداشت در مرکز استان 
و بقیه در سایر نقاط استان در حال فعالیت است. دکتر قائمی ادامه 
داد: هدف دانشگاه علوم پزشکی ارتقای کیفیت و بهره وری سالمت 
با تکیه بر آموزش است که با توجه به این مهم دانشگاه علوم پزشکی 
توانسته برای 3 سال متوالی جزو رتبه های ممتاز علمی در کشور 
باشد. وی با اشاره به اینکه در زمینه آموزش کارهای موثری انجام 
شده، بیان کرد: با توجه به اینکه 460 کیلومتر مرز مشترک با کشور 
افغانستان داریم در زمینه آموزش الکترونیک اقدامات بسیار خوبی 
صورت گرفته و بسیاری از عمل های جراحی پیچیده به صورت 
ویدئو کنفرانس به دانشجویان افغانستانی آموزش داده شده است. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین با اشاره به بهره برداری 
اورژانس در شهرستان  ایرانمهر، بهسازی  بیمارستان های رازی و 
بیرجند، قاین و فردوس، استقرار 2 اورژانس هوایی در استان، افتتاح 
مجتمع فرهنگی و رفاهی سالمت و راه اندازی مرکز ناباروری در 
استان، از رضایت وزارت بهداشت نسبت به عملکرد دانشگاه علوم 
پزشکی خبر داد و بیان کرد: در آینده نزدیک هشتمین سفر وزیر 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان انجام می شود.
گروه مرهم بزرگترین تیم جراحی در دنیا 

سرپرست گروه مرهم نیز در این جلسه بیان کرد: حضور گروه مرهم 
در استان خراسان جنوبی با دست به دست هم دادن و پیگیری 
های مجدانه مجموعه علوم پزشکی بیرجند صورت گرفته است. 
دکترکالنتر هرمزی ادامه داد: این گروه از سال 86 با 5 عضو تشکیل 
شده و اکنون با 60 نفر از بهترین جراحان پالستیک و ترمیمی، 
بزرگترین تیم جراحی در دنیا است که این موضوع نشان دهنده 
از  قدردانی  با  است. وی همچنین  به مردم  عالقه خدمت رسانی 
هماهنگی و توجه ویژه مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و 
همکاری با گروه مرهم بیان کرد: شرط حضور گروه مرهم در استان، 
ویزیت، بستری و اعمال جراحی رایگان تمام مراجعه کننده ها بوده و 
در این مدت 800 بیمار به صورت حضوری و 1200 بیمار به صورت 
الکترونیک ویزیت شده اند. سرپرست گروه مرهم تعداد کل اعمال 
جراحی را 136 عمل عنوان کرد و افزود: رکورد جهان با 50 عمل 
جراحی لب و کام در یک روز شکسته شد و این موفقیت نشان دهنده 
توانمندی و عملکرد بسیار خوب دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است. 
همچنین استاندار با قدردانی از زحمات گروه مرهم و عملکرد دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: این کار بزرگ که توسط این گروه 
صورت گرفته، بسیار ارزشمند و تاثیرگذار در فرهنگ جامعه است. 
مروج الشریعه با اشاره به رکورد 50 عمل جراحی لب و کام در یک 
روز توسط گروه مرهم، افزود:گروه مرهم با رویکرد خوب در انجام 
یک عمل خیرخواهانه پیشتاز شده که این عمل باعث احیای فرهنگ 

کمک به هم نوع خواهد شد.

در مراسم اختتامیه 22مین سفر خیر خواهانه گروه فوق تخصصی جراحی پالستیک و ترمیمی بیان شد:


