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هم نگران تحریم وهم نگران 
ساده اندیشی ها  هستیم

صفحه 8

توسعه انقالب با ایستادگی مردم 
پای انقالب ممکن است

صفحه 8

موضع ما نسبت به دولت، 
حمایت با نقد مشفقانه است

صفحه 8

آمریکا امکان تحریم هاي
 فلج کننده را ندارد 

صفحه 8

 ده وجب آفتاب اضافه مانی!  

جناب کد خدای شهر چند روزیست افاضه 
فرموده اند که کاتبان و دیوانساالران و 
دبیران و قرطاس بازان،  روزی ده وجب 
آفتاب بیشتر  از روزهای  قبل در محل 
کار بمانند و به نحو مقتضی و احسن، از 
ابنیه و امکانات و شرایط،  آنچه هست، 
در راه خدمت شایسته و بایسته به مردم 
استفاده کنند. بر نیت خیر و شریف آن 
جناب، هیچ شبهه و منتی نیست که 
اگر اینچنین باشد، دیار شریف بیرجند 
نه جای ما، که نه جای از ما بهتران 
است؛ حقا که مستوجب عقوبت سخت 
خواهیم بود و آتش غضب و تبعیدی الی 
األبد به دیار دوغ آباد... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4112

7خدام رضوی به شهرستان ها سفر می کنند7شروع حذف نسخه های کاغذی پزشکی 4اخذ نمایندگی رسمی شرکت بین المللی هواپیمایی »ترکیش« 

عکس ها: توال

شهادت مامور نیروی انتظامی 
در درگیری با اشرار

خراسان جنوبی بار دیگر با خون مدافعان وطن عطر 
آگین شد. صبح دیروز، ماموران پاسگاه عملیاتی خور 
شهرستان خوسف با اطالع از حضور اشرار مسلح در 

حوزه کویری این شهرستان ... )ادامه در صفحه7(

  سفره بنفش بیرجندی ها 
در پایتخت ایران پهن می شود

فردا 22 تیر، 1200نفر از هم استانی ها درتاالر آبگیه 
بزرگترین گردهمایی  تا  آیند  تهران گرد هم می 
بیرجندی های مقیم تهران را در پایتخت رقم بزنند.

محمد نوخنجی رئیس انجمن  ...)ادامه در صفحه7(

نمایندگان طرح های اشتغالزا  
را پیگیری کنند

استاندار گفت: برای جذب منابع چهار طرح ملی 
اشتغالزای استان باید از توان نمایندگان مردم در 
مجلس شورای اسالمی استفاده و موضوع با جدیت 

تمام پیگیری شود.   ...)ادامه در صفحه7(

محبی سکان فرهنگ و هنر خراسان جنوبی را به نبی زاده سپرد

نبی زاده :  از صفا و صمیمیت جامعه فرهنگی  استان لذت بردم / محبی:  مردم خراسان جنوبی بزرگترین خوبی ها را در حق من انجام دادند / صفحه ۷

تکریم باشکوه خادم فرهنگ و هنر

مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی در نظر دارد: از طریق فراخوان عمومی 
پیمانکاری  خدمات  گران  مناقصه  شناسایی  به  نسبت  کیفی،  ارزیابی 
تولیدی  امور  انجام  ماهر جهت  نیمه  و  کارگر ساده  انسانی  نیروی  تامین 
تسمه کشی  قبیل سورت محصول،  از  فعالیت های خدماتی  و همچنین 
کلیه  لذا  نماید.  اقدام  بیرجند  واحد  محصوالت  های  پالت  استرچ  و 
کیفی  ارزیابی  اسناد  دریافت  جهت  توانند  می  شرایط  واجد  پیمانکاران 
  97/04/21 لغایت   97/04/16 تاریخ  از  اداری  ساعات  در  گران   مناقصه 
به آدرس بیرجند، شهرک صنعتی، بلوار تولید، تولید ۵، واحد بازرگانی مجتمع 
 کارخانجات هبلکس رضوی مراجعه نموده و یا جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره 322۵۵186- 0۵6 تماس حاصل فرمایند.

مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی

آگهـی ارزیابی کیـفی مناقصـه گران

جناب آقـای نبی زاده
مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

انتصاب جناب عالی با پیشینه و سوابق خدمت در حوزه فرهنگ و هنر را 
تبریک عرض نموده و از خدمات ارزنده

 جنـاب آقـای محبـی 
در دوران تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی می نماییم

خداوند به شما بزرگواران توفیق بیشتر در خدمت به مردم عنایت فرماید.

موسسـه خـوارزمی
جنـاب آقـای ناصـر نبـی زاده

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی
 که حاصل توانمندی ، تجربه و درایت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 و شایسته است از زحمات و تالش های ارزنده 

جنـاب آقـای محبـی
 در دوران تصدی مسئولیت  قدردانی نماییم 

توفیقات روز افزون شما بزرگواران را از خداوند متعال خواستاریم.

مدیرعامل و هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی

اطالعیــه 
 فراخوان شركت  در طرح انتخاب و معرفي مستمري بگيران

 نمونه  سازمان تامين اجتماعي خراسان جنوبي 

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

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

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

حداکثر تا پایان 25 تیرماه 1397  در این فراخوان عمومی ثبت نام نمایند. 
روابط عمومي اداره کل تامین اجتماعي خراسان جنوبي

شرکت در عرصه انتخابات
وظیفه سازماني و رسالت حرفه اي 

اعضاي محترم مي باشد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اجاره  غرفه های تجاری سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری

آدرساجاره پایه ماهیانه )ریال(مساحت حدودینام بازارردیف

حاشیه بلوار مسافر51/8011/500/000 متر مربعمیدان تره بار سابق1

حاشیه بلوار مسافر51/8012/000/000 متر مربعمیدان تره بار سابق 2

حاشیه بلوار مسافر51/8012/000/000 متر مربعمیدان تره بار سابق3

خیابان پرستار501/800/000 متر مربعولی عصر)عج(  )پرستار(4

 جهت تکمیل مدارک به سایت سازمان به نشانی
 www.mayadinbirjand.ir یا دفتر سازمان به آدرس 
قدس شرقی، پالک 13 مراجعه نمایید. تلفن: 32204۵27  
32204167  آخرین مهلت تحویل مدارک: ساعت 14/30 

روز سه شنبه مورخ 97/۵/2 )حراست سازمان(
کمیسیون مزایده: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 97/۵/3

 برگزار خواهد شد.

به مناسبت اولین  سالگرد 
درگذشت همسری مهربان، پدری دلسوز و برادری عزیز زنده یاد 

کربالیی محمدرضا  ابراهیمی مقدم )بازنشسته مخابرات( 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 97/4/21 از ساعت 17 الی 18 در محل 
مسجد امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم برگزار می گردد 

تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است.
خانواده های ابراهیمی مقدم و سایر بستگان

مجمع عمومی و پنجمین دوره انتخابات شورای این سازمان )نوبت دوم( روز جمعه 
97/4/22 از ساعت 9 الی 16 در محل نمازخانه سازمان جهاد کشاورزی استان واقع 
در بلوار شهدای عبادی برگزار خواهد شد. لذا از تمامی اعضای محترم که عضویت 
آنها تا تاریخ 96/12/29 معتبر می باشد، دعوت به عمل می آید با همراه داشتن کارت 

شناسایی، شخصا حضور بهم رسانند. 

کمیته اجرایی و هیئت نظارت پنجمین دوره انتخابات شورای 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع  طبیعی استان خراسان جنوبی

اطالعیه برگزاری مجمع عمومی و پنجمین دوره انتخابات
 شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 استان خراسان جنوبی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر عابدی
معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی ومنابع انسانی استانداری خراسان جنوبی

با کمال مسرت انتصاب ارزشمند که موید درایت،تجربه و توانمندی جناب عالی می باشد 
را صمیمانه تبریک عرض نموده،ضمن قدردانی از تالش های شایسته 

جناب آقای حسینی در دوران تصدی مسئولیت،سربلندی و توفیق روزافزون تان 
را از درگاه قادر سبحان آرزو دارم.

   سیدمحمدحسین زینلی
   مدیرعامل شرکت کویرتایر

یک سال از درگذشت همسر و پدری دلسوز 

شادروان کربالیی غالمرضا مزگی نژاد
گذشت. فقدان پدری که نامش ایستادگی، 

سخنش درستی و دیدگاهش خیرخواهی را به ما آموخت. 
روحش شاد و یاد و خاطرش همیشه جاودان باد

جنـاب آقـای نبـی زاده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی
انتصاب ارزشمند جناب عالی را صمیمانه تبریک عرض نموده 

و از تالش های خالصانه 

جنـاب آقـای محبـی
 در دوران تصدی مسئولیت تقدیر و تشکر می نماییم،

توفیق روز افزون تان را از درگاه خداوند بزرگ خواستاریم.
روزنامه آوای خراسان جنوبی
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هیچ شناور آمریکایی جرئت نزدیک شدن به آب های ایران را ندارد

مهدی محمدی، کارشناس سیاسی گفت: ترامپ می گوید در سال ۲۰۱۸ هیچ قایق ایرانی برای ناوهای آمریکایی 
در خلیج فارس مزاحمت ایجاد نکرده، منظورش این است که هیچ شناور آمریکایی جرئت نزدیک شدن به آب های 
سرزمینی ایران را نداشته است.

 ده وجب آفتاب اضافه مانی!   
*  هرم پور 

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... و به نحو مقتضی و احسن، 

راه  در  آنچه هست،  شرایط،  و  امکانات  و  ابنیه  از 
خدمت شایسته و بایسته به مردم استفاده کنند. بر 
نیت خیر و شریف آن جناب، هیچ شبهه و منتی 
نیست که اگر اینچنین باشد، دیار شریف بیرجند نه 
بهتران است؛ حقا که  ما  از  نه جای  ما، که  جای 
مستوجب عقوبت سخت خواهیم بود و آتش غضب 
و تبعیدی الی األبد به دیار دوغ آباد. اما از آنجا که 
خاطر مبارک شهروندان دلسوز و کاتبان مهرافروز 
بازان  قرطاس  و  الهجه  صریح  دیوانساالران  و 
قهار از همان روز ابالغ این تبلیغ که ۱6 تیر سنه 
۱397 شمسی بوده،  اندکی مکدر شده تا جاییکه 
اخبار مورد وثوق از فراوانی غیبت ها پشت آن مرِد 
مردان و زیادی ناسزاها و نفرین ها به دل و جان آن 
فرمانروای فرمانفرمایان حکایت ها دارد و از آنجا 
که ما می دانیم این غیبت کنندگان و ناسزاگویان 
و نفرین کنندگان، مشتی مردان و زنان بی تربیت و 
فاقد ادبند؛ برای دفاع از آن جاِن جانان و مبّرا کردن 
خود از جمع آن بی ادبان، توجه کثیر شهروندان و 
جمیع اِلتفات کنندگان به رزق و روزی معنوی در 
وقایع اتفاقیه و اخبار منتشره را به نکاتی به شرح ذیل 
الذکر جلب و دعوت می نماییم؛ به این امید که خداوند 
از سر تقصیرات همه ی آنان که مّد نظرند، بگذرد: 
افزایش  که  است  این  پندارشان  که  کسانی  اول( 
ساعات کار کاتبان و خادمان ملّت بر خالف قانون 
مصوب کار در دارالحکومه و ابالغیه های مصوب 
در مجلس الشورا و سازمان های عریض و طویل 
مربوطه است،  مشتی ابلهند و پندارشان با کردارشان 
سخت توفیر دارد. خادم ملت اگر خدمتگزار است، 
ده وجب آفتاب که سهل است، هفته ها باید سر 
در گریبان حل مشکالت مردم داشته باشد؛ حال 
یا نوعروسی که  باشد  تازه دامادی  اگر  آنکه حتی 
برای رفتن به بیت پا به پا کند یا چشم به راهی 
در منزل از اهل و عیال به انتظار داشته باشد. اصاًل 
باشد!  هم  مزدوج  و  بشود  ملت  خادم  بکند  غلط 
دویم( این چه مرض االمراضیست که وقتی کدخدای 
جوانمرد ما داوطلبانه داوطلب ده وجب آفتاب کار 
بیشتر از کاتبان خود در شهر می شود،  فی الفور او را 
کاسه ی داغ تر از آش بخوانند و مشتی خاک بر سر  
و روی آبرویش بپاشند؟! بسی افسوس و تعجب! آنان 
مشتی بی کار و بی عارند که مستوجب شدید ترین 
عذابها و بدترین عقابها، هم در دنیا و هم در آخرتند! 
تاکنون  استان  این  المداین  مدینه  تاریخ  در  سیم( 
هیچ فرمانروای فرمانفرمایی چنین به فکر مردم و 
کاتبان و دبیران و دیوانیان خویش نبوده و از آن 
فرمانروایی  مرکز  ثغور  و  حدود  پاسداشت  طرف 
شریف  کدام  است.  ندانسته  فرض  برخود  را  اش 
که  است  فتوت  با  مرد  پهلوان  این  جز  به  مردی 
»افزایش  که  دهد  در  داد سخن  بازار  و  کوچه  در 
کتابت  محل  در  کاتبان  ماندن  آفتاب  وجب  ده 
نباید  مردم،  کار  رجوع  و  رفع  و  فصل  و  حل  و 
 ... شود  المال  بیت  هزینه  رفتن  باال  ساز   سبب 

)ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله( و لیکن باید و الزم األجراست که در 

هزینه ها صرفه جویی گردد«. خدای عّز و جّل را 
فراوان تر از قبل شکر و سپاس که حکومت چنین 
کدخدایان هوشمند و هوشیار و عزیز و چنین ُدّران 
نایاب و گوهرهای نایافتی را بر ما و مردم این دیار 
ارزانی داشته و بَدا به حال آن مردم سایر شهرها و 
دیارات! که حاکمانی فرمانفرمایشان هستند که به 
جای افزایش ده وجب آفتاب کار دیوانساالری، نق 
می زنند که هوا گرم است و باالجبار باید از ساعات 
کار کم شود تا صرفه ای جسته شود و هزینه ای 
پایین بیاید.  حتم بر این دارم که کدخدای شهر ما به 
خوبی و نازی و مهربانی می داند که وقتی کاتبی ده 
وجب آفتاب در محل کارش بیشتر بماند، ده وجب 
از نور شمع و روشنایی، ده وجب از باد سرد و قوه 
تولید خنکی، ده کیسه زر از هزینه اضافه مانی های 
همیشگی )شرمم آمد از این سخن، بخوانید اضافه 
کاری( ده وجب از خوردن ها و آشامیدن ها و حرف 
گفتن ها و گپ زدن ها و سر در دجال زمانه )تلگراف 
و اینستاگراف( کردن ها، و ده وجب از تصرف در آب 
شهر برای تولید سرمای حجره ها و هزاران از این 
ده وجب ها کاسته خواهد شد؛  بماند که مشتی بی 
فکر شاید از آفتاب شهر تا به عصر، چرتی هم بر 
بالین مکتوباتشان بزنند. الحق و األنصاف خدایا تو 
را شکر که چنین نعمت حاکمان شهرنشین مطلوب 
العملی را نصیب ما فرمودی و چنان مقدر فرمودی 
که در زمان اینان در این دیار باشیم و از خود بپاشیم. 
چه کردیم که چنین مورد لطف و مهر تو گشته ایم، 
دانیم!؟ نمی  خود  خودت،  خداوندی  به  هم  هنوز 

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰93۰4943۸3۱ ارسال فرمایید(  

احتمال تغییر نرخ »سود بانکی«

نرخ  بازنگری  احتمال  از  بانک مرکزی  مقام  قائم 
سود سپرده ها خبر داد و گفت: با مطالعاتی که در 
جریان است نرخ های سود بانکی مورد بازنگری 
قرار خواهد گرفت. اکبر کمیجانی اظهار کرد: البته 
نرخ های  به خصوص  و  پولی  متغیرهای  بررسی 
اولویت های مطالعاتی و سیاست  از  سود همواره 
گذاری بانک مرکزی است و بنا به شرایط در این 

باره تصمیم گیری خواهد شد. 

واکنش رئیس اتاق اصناف 
به مرغ 9250 تومانی

فاضلی عضو ستاد تنظیم بازار در واکنش به قیمت 
اعالم شده مرغ )9۲5۰ تومانی( به نقل از تنظیم بازار 
اظهار کرد: چنین مصوبه ای از سوی ستاد تنظیم بازار 
وجود ندارد. ستاد تنظیم بازار هر مصوبه ای را که 
تنظیم کند به اتاق اصناف و برای خود من ارسال 

می کند اما چنین مصوبه ای وجود ندارد.

سرمقاله

امکان خرید ارز از صرافی ها در سامانه 
جامع تجارت فراهم شد

امکان خرید ارز به نرخ توافقی از صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی 
در سامانه جامع تجارت مهیا شده است. واردکنندگان گروه کاالیی سوم 
بانک  از  مجوز  دارای  صرافی های  از  تجارت  جامع  سامانه  در  می توانند 
مرکزی ارز به نرخ توافقی خریداری کنند. فرآیند خرید ارز در سامانه جامع 
سامانه  طریق  از  واردکنندگان  درخواست  است؛  گذشته  همچون  تجارت 
نیما برای صرافی های مجاز ارسال می شود و آنها می توانند پیشنهادهای 
خود را درخواست ثبت کنند، سپس واردکننده با انتخاب یکی از پیشنهادها 
فرآیند خرید ارز را طی می کند. تنها تفاوت در توافقی بودن نرخ ارز است. 
مراحلی  است  واردکنندگان الزم  تجارت،  جامع  سامانه  اطالعیه  براساس 
محل  از  ارز،  تأمین  محل  بانکی،  ارزی  عملیات  نوع  از  کنند:  طی  را 
صادرات تا مراجعه به بانک عامل و ثبت درخواست گواهی ثبت آماری.

شفافیت قراردادهای کار معطل یک تعرفه
 دو سه هزار تومانی

 ثبت نام در سامانه جامع کار که قرار بود بر اساس وعده ای که وزارت کار داده 
بود آغاز به کار کند، به تعویق افتاد؛ علت تعویق مشخص نبودن تعرفه ثبت 
نام عنوان شده اما وزیر کار پیش از این رقم تعرفه را اعالم کرده بود. ربیعی، 
وزیر تعاون از راه اندازی سامانه شناسنامه کار خبر داده بود. وی حتی نشانی 
این سایت را اعالم کرده و گفته بود کارگران می توانند با مراجعه به مراکز 
پیشخوان دولت در این سامانه ثبت نام کنند. آن چنان که وزیر کار اعالم 
کرده بود هزینه ثبت نام در این سامانه برای اولین بار حدود ۲۱۰۰ تومان 
و برای دفعات بعدی رایگان است. بعد از این اظهارات، بسیاری به سایت 
مراجعه کردند اما این سامانه در دسترس نبود. بعد از آن اسماعیل ظریفی 
آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون اعالم کرد کارگران 
می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان و دریافت کد کاربری وارد سامانه شوند.

زمزمه های بازگشت »کارت سوخت«
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از الزامی 
داد.  خبر  شخصی  سوخت  های  کارت  از  استفاده  شدن 
موسوی خواه افزود: کارت سوخت همیشه برقرار بوده است 
از کارت سوخت شخصی به  زودی در  و موضوع استفاده 

فراخوانی به مردم اعالم خواهد شد.
در  که  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
حاشیه رونمایی از نسل جدید کارتخوان های عرضه سوخت 
در جمع خبرنگاران سخن می گفت درباره این که آیا مردم 
باید در انتظار سهمیه بندی بنزین یا افزایش قیمت سوخت 
نمی کنم چنین موضوعی پیش  باشند، گفت: من تصور 
بیاید، اکنون ۱۱ سال از عمر تجهیزات پیشین می گذرد 
و قطعات سخت افزاری آن به هیچ عنوان پیدا نمی شود، 
بیش  بود.  گزاف  بسیار  آنها  نگهداشت  هزینه  همچنین 
را  تجهیزات  این  تا  آن هستیم  دنبال  است که  ماه  از 6 
روز آمد کنیم، به گونه ای که برای دولت بار مالی نداشته 

را  مصرف  مقدار  سوخت،  کارت  اینکه  بیان  با  وی  باشد. 
در کشور مدیریت می کند افزود: استفاده از کارت سوخت 
موضوعی است که در قانون توسعه حمل  ونقل عمومی 
کشور بر آن تاکید شده و در همه جایگاه ها، سوخت گیری 
الزاما با کارت سوخت انجام شود.این در حالی است  باید 
که استفاده از این کارت سوخت منجر به جمع آوری داده 
های مربوط به حوزه مصرف می شود که بر اساس این 
داده ها، می توان برای سیاست های کنترل مصرف برنامه 
ریزی کرد. همچنین کسانی که رمز کارت سوخت خود را 
فراموش کرده اند باید به مراکز نواحی شرکت پخش مراجعه 
را  شرایط  آینده  در  شاید  شود.  آزاد  برایشان  رمز  تا   کنند 
به گونه ای فراهم کنیم که در زمان نخستین سوخت گیری 
آزاد  کارت  صاحب  برای  رمز  شخصی،  سوخت  کارت  با 
شود. موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی گفت: این شرکت مجری قانون است و چیزی 

ابالغ نشده  این شرکت  به  بنزین  مبنی بر سهمیه بندی 
اشاره  با  نیز  خادمی  نیست.  مطرح  چیزی  چنین  و  است 
به امکان سهمیه بندی شدن بنزین، بیان کرد: در خصوص 
سهمیه بندی شدن بنزین تاکنون دولت تصمیمی نگرفته 
است اما این امکان وجود دارد تا این اتفاق بیفتد. در مجلس 
نهم دو نرخی بودن و استفاده از کارت های سوخت هوشمند 
به منظور شفاف سازی و جلوگیری از فساد مصوب شده بود 
اما وزیر نفت فعلی کار را به این شکل انجام نداد. وی در 
افزایش نرخ حامل های  نیز  ادامه گفت: در بودجه امسال 
انرژی و بنزین مطرح شده بود که مجلس با آن مخالفت 
کرد. با توجه به شرایطی که امروز ایجاد شده است و امکان 
دارد به سمت تحریم ها پیش برویم و شاهد مشکالتی در 
زمینه بنزین باشیم، امکان دارد دوباره به سمت سهمیه بندی 
اما امروز هیچ مشکل خاصی در این زمینه  بنزین برویم 

وجود ندارد و تصمیمی گرفته نشده است.

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی امالک اجاری
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: 
اظهارنامه  الکترونیکی  ارائه  آخرین مهلت  تیر،  یکم  و  سی 
اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری بابت عملکرد 

سال ۱396 است.
خرداد و تیر فصل محاسبه و پرداخت مالیات از سوی صاحبان 
کسب و کار به شمار می آید. اصناف، شرکت ها و اشخاص 
حقیقی و حقوقی باید در زمان تعیین شده، اطالعات فعالیت 
اقتصادی خود در یک سال گذشته را تکمیل و اظهارنامه 
مالیاتی را تسلیم کنند تا مشمول تخفیف ها و معافیت های 
مقرر در قانون مالیات های مستقیم شوند. معاون مالیات 
های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد: اشخاص 
حقوقی و صاحبان امالک اجاری باید اظهارنامه عملکرد سال 

۱396 و مالیات متعلق را از طریق سامانه عملیات الکترونیک 
سازمان امور مالیاتی کشور بپردازند. جنتی اضافه کرد: فقط با 
ارسال الکترونیکی اظهارنامه می توان از تسهیالت مالیاتی 
همچون معافیت ها به ویژه معافیت پایه، مشوق ها، نرخ صفر 
مالیاتی و سایر موارد مقرر در قانون بهره مند شد. وی یادآوری 
کرد: در صورت ارائه نکردن اظهارنامه در مهلت قانونی، مودیان 
مشمول جرائم غیرقابل بخشش مقرر در قانون مالیات های 
مستقیم می شوند. براساس آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 
 قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغل براساس شاخص

 ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به سه گروه 
تقسیم می شوند. گروه نخست افرادی اند که مجموع مبلغ 
فروش کاال و خدمات سال پیش یا ۱۰ برابر درآمد مشمول 

مالیات قطعی شده )پیش از کسر معافیت( طبق آخرین برگ 
مالیات قطعی )مجموع اصلی و متمم( عملکرد سال ۱39۱ و 
پس از آن که تا پایان دی پارسال از آغاز سال مالیاتی ابالغ 
شده باشد، هر کدام بیش از 3۰ میلیارد ریال و بیشتر باشد. گروه 
دوم به مشاغلی اختصاص دارد که مجموع مبلغ فروش کاال 
و خدمات سال پیش یا ۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی 
شده )پیش از کسر معافیت( طبق آخرین برگ مالیات قطعی 
)مجموع اصلی و متمم( عملکرد سال ۱39۱ و پس از آن که 
تا پایان دی پارسال از آغاز سال مالیاتی ابالغ شده باشد، هر 
کدام بیشتر از ۱۰ میلیارد تا 3۰ میلیارد ریال باشد. در گروه سوم، 
مودیانی حضور دارند که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند 
شوند. می  ها  فروشی  خرده  و  صنفی  واحدهای  شامل  و 

پیشنهاد مجلسي ها براي افزایش قیمت  برق

مرکز پژوهش هاي مجلس براي مقابله با بحران تامین برق در زمان 
اوج بار در تابستان امسال پیشنهاد داد که قیمت برق بخش خانگي براي 
مشترکین پرمصرف که صرفا ۲5 درصد مردم هستند، در اوج بار افزایش 
یابد و درآمدهاي حاصله میان مشترکین کم مصرف توزیع گردد. تامین 
برق مصرفي در تابستان امسال با توجه با کاهش حجم بارندگي  ها و 
درنتیجه کاهش ظرفیت نیروگاه هاي برقابي بیش از پیش به بحران تبدیل 
شده است. مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي با انتشار گزارشي 
با عنوان »ارزیابي ابعاد بحران تامین برق تابستان و راهکارهاي مقابله با 
آن« ضمن تاکید بر اینکه پیش بیني مي شود کمبود تقاضاي توان مصرفي 
برق در فصل تابستان امسال به طور متوسط بیش از 5 هزار مگاوات 
خواهد بود، به بررسي تجربیات جهاني براي مقابله با این بحران پرداخته و 
راهکارهاي کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در این زمینه ارائه داده است.

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش2 شهرستان سربیشه 
  پیرو آگهی شماره 3946 -96/09/13  مندرج در روزنامه بیرجند امروز به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:  بخش 2 سربیشه پالک 1159- اصلی مزرعه دهن آب مود، ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 894 فرعی از

1159 - اصلی بخش 2 سربیشه مورد تقاضای موقوفه کربالئیه شهربانو و مالء زینب به تولیت آقای سید مهدی علوی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه در روز دوشنبه 1397/5/15 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 

سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار:1397/04/21
 محمد حسین مصلحی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه

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

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

فروش انواع سموم دفع آفات نباتی * کود، بذر، ادوات کشاورزی
بیرجند ، میدان امام ، جنب کالنتری 12    مدیریت: فرزاد نیا

32220072 - 09152207442

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

شهرام  مداحی
0915  363  3647 

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه * 21 تیر 1397* شماره 4112 

رنگ   ۹۷ ماه  تیر  آغاز  از  هفته  دو  از  بیش  گذشت  با 
شده  پررنگ  بیرجندی  خانواده های  برای  فراغت  اوقات 
از  پر  دانش آموزان شان  برای  اوقاتی که می تواند  است، 
جذابیت ها و لبخندهای سه ماه تعطیلی باشد؛ اوقاتی که 
گفته می شود اگر جدی گرفته نشود می تواند پر از خطر و 

گاهی تهدید برای کودکان باشد.
به گزارش مهر، اوقات فراغت البته پر از استرس و دغدغه 
برای والدینی که شاغل هستند و تا قبل از این خیال شان 
به  مربوط  امور  به  مدرسه  در  فرزندشان  که  بود  راحت 
خودش مشغول است و حاال در کوچه پس کوچه محله و یا 
در خانه تنهاست. انگار چالش اوقات فراغت برای خانواده ها 

بزرگ تر از چالش کنکور شده است.

روزگار پدرانه

»آن قدیم ها تابستان که می شد مثل امروز برای خانواده ها 
پر از دغدغه و نگرانی نبود. مثاًل خود من تابستان که می شد 
می رفتم دکان پدرم، او نانوا بود، یادم هست آن سال های اول 
مردم  دست  نان  فقط  نمی دانستم  خوب  حساب وکتاب  که 
می دادم، بعدها که چند کالس سواددار شدم، پول از دست 
مشتری می گرفتم و بقیه اش را به او می دادم و کلی هم ذوق 
نانوایی  از سربازی برگشتم هم در  می کردم و بعدها وقتی 
وردست پدر کار آموختم و حاال هم از این کار راضی ام اما حاال 
به هیچ زحمتی نمی توانم پسرم را راضی کنم که بیاید در نانوایی 
شاطری یاد بگیرد انگار همه چیز باید با سیستم و هم چشمی جلو 
برود، مادرش از آخر خرداد دغدغه داشت که در کدام کالس او 
را ثبت نام کند اما هنوز که انگار موفق نشده است. یعنی گفته اند 

به حدنصاب نرسیده است«.
این جمالت آقای رجبی نانوااست وقتی از او درباره برنامه های 
اوقات فراغت فرزندانش می پرسم، گله دارد که چرا برخی از 
خانواده ها خیال می کنند حتماً باید در یکی از مراکز مطرح 
برای بچه هایشان ثبت نام کنند. در حالی که مساجد محل نیز 
برنامه های متنوعی برای اوقات فراغت دارد و از همه مهم تر 
اینکه مگر نمی شود بچه ها را در دکان هایی که کار فنی انجام 

می دهند، بدون هیچ هزینه ای مشغول کرد.
او می خواهد پسر ۱۱ ساله اش اگر شاطری را دوست ندارد، در 
مغازه برادرزاده اش که تعمیر کار خودرو است مدتی مشغول 
باشد و این حرفه را یاد بگیرد مگر چه اشکالی دارد اما مادر 
بچه ها نگران است که فامیل در این  باره چه خواهند گفت، 
به همین دلیل برایش در یکی از پایگاه های اوقات فراغت 
ثبت نام کرده که قرار است به زودی کالسش شروع شود البته 
هزینه ای نیز باید بابت این کالس پرداخت کنند که از نظر 

مادر ارزش باکالس بودن ماجرا را دارد.

بهترین کالس ها هنوز شروع نشده

برای بررسی اوضاع کالس ها و پایگاه های اوقات فراغت به 
چند مرکز مراجعه می کنم. اولین مکانی که انتخاب می کنم البته 
بر اساس تبلیغاتی که هر روز درباره آن شنیده ام یکی از مراکز 
فنی و حرفه ای است. مسئول ثبت نام پشت باجه ای نشسته و 
دفتری به  اندازه دفتر نمره زیر دستش ورق می زند، عده ای برای 
ثبت نام مراجعه کرده اند، اما بعد از کمی سؤال و جواب ناامید 
برمی گردند. از آن ها می پرسم چرا موفق به ثبت نام نشده اند؟
ثبت نام  زهرا حیدری می گوید می خواستم کالس خیاطی 
البته  نمی شود  برگزار  اینجا  کالس ها  این  می گویند  کنم، 
مراکز وابسته به فنی و حرفه ای در سطح شهر رفته ام اما 

هزینه کالس ۴۸۰ هزار تومان است.

طول  هم  ماه   ۵ حدود  کالس ها  این  می دهد:  ادامه  وی 
می کشد که برای من در اول مهر مسئله ساز خواهد بود و 

عالوه بر این هزینه اش برای پدرم سنگین است.
لیست کالس هایی که در فنی و حرفه ای برگزار می شود بر 
روی بورد زده شده است، نام چند کالس را یادداشت می کنم 
و می خواهم برای ثبت نام اقدام کنم، مسئول ثبت نام شرایط را 
اعالم می کند اول اینکه باید ۱۵ سال به باال باشی، دوم اینکه 
این کالس ها هنوز شروع نشده چون باید به حدنصاب برسد 
االن می توانید کالس معرق، تراش سنگ های نیمه قیمتی، 

نمد دوزی شرکت کنید چون کالسش شروع شده است.
می پرسم این همه کالس های خوب و از همه مهم تر رایگان 
است  جالب  پاسخ  است،  نرسیده  حدنصاب  به  هنوز  چرا 
»نمی دانم شاید همه می خواهند در تابستان هم  درس بخوانند، 
به هرحال نام نویسی کنید شروع شود با شما تماس می گیریم.«

ابراز  می پرسم،  هنرجو  نفر  سه  دو  از  را  کالس ها  شرایط 
کم  اطالع رسانی  شاید  می گویند:  و  می کنند  رضایتمندی 
است که والدین برای ثبت نام نمی آیند. عالیه بقایی بیشتر 
کالس های فنی و حرفه ای را شرکت کرده است از طراحی 
روی پارچه و شیشه تا هنرهای تجسمی. وی می گوید: با 
مدرک طراحی روی پارچه یک کانال برای خودش در فضای 

مجازی راه اندازی کرده و سفارش قبول می کند.
او یکی از قابلیت های مهم مرکز فنی و حرفه ای را کاربردی 
بودن آموزش ها می داند و اینکه حتی والدین هم می توانند 

همراه فرزندشان در کالس ها ثبت نام کنند.
البته مراجعه کننده دیگری که با دختر ۶ ساله اش آمده، معتقد 
است: فنی و حرفه ای باید برای افراد زیر ۱۵ سال هم  چنین 
مراکزی داشته باشد یا اینکه آموزش  و پرورش تعداد مراکز 

خود را مانند کانون پرورش فکری را افزایش دهد.
خانم زهرا علیمی ادامه می دهد: برای ثبت نام فرزندش به 
مراکز زیادی مراجعه کرده اما هنوز کالس ها شروع نشده 
البته به مراکز غیردولتی نیز مراجعه کرده بیشتر کالس ها 
و  او که کارمند است  برای  این موضوع  و  بوده  بعدازظهر 
می خواهد صبح تا ظهر فرزندش در خانه تنها نباشد، مشکل 
است. البته او هزینه های این مراکز را نیز نسبت به مراکز 
دولتی دو تا سه برابر عنوان می کند و می گوید: برای کالس 
نقاشی آن  هم سه روز در هفته بعدازظهرها هزینه ۱۵۰ هزار 

تومان تعیین کرده اند.

ثبت نام تمام شد

مراجعه  فراغت  اوقات  بررسی طرح  برای  که  بعدی  مرکز 
کردم مرکز کانون پرورش فکری در خیابان طالقانی بود.

با  را  کانون  حیاط  مختلف  در سن های  بچه  پسر  تعدادی 
چون  بود  تفریح  زنگ  انگار  کرده اند  پویا  سروصداهایشان 

مشغول بازی فوتبال بودند.
درب  ورودی سالن با یک برگ A۴  بزرگ نوشته  شده است 
ثبت نام تمام شد. با این  حال داخل می رود، هر طرف کانون 
تعدادی پسر ۶ سال به باال مشغول یک کار هنری هستند، 

نقاشی، سفال، روخوانی قرآن، قصه گویی و ...
دورتا دور سالن قفسه بندی شده و پر از کتاب هایی است که به 
گفته یکی از مربی ها در بازار نیست و مخصوص کانون است. 
می گویم دخترم عضو کانون است، می خواستم برایش ثبت نام 
کنم، مسئول کانون با مهربانی عذرخواهی می کند و می گوید: 
متأسفانه زمان ثبت نام تمام  شده است همه کالس ها از اول 
تیرماه شروع شده و نمی توانیم بیشتر از ظرفیت پذیرش کنیم. 
می پرسم هیچ راهی ندارد، با حالی معذور می گوید: شرمنده. 
از فضای  یا  و  ببرید  برای دخترتان کتاب  البته می توانید 
کانون استفاده کند اما کالس ها پرشده است. ما از خردادماه 

ثبت نام را شروع کردیم.
در همین حین چند نفر دیگر هم برای ثبت نام می آیند و با 
همین پاسخ مواجه می شوند. به یکی از مادرانی که برای نام 
نویسی پسرش به این مرکز آمده است، می گویم حتماً مراکز 

دیگری برای ثبت نام وجود دارد.
و  نشده  شروع  کالس ها  هنوز  ولی  بله  می دهد:  پاسخ 
می گویند به حدنصاب نرسیده است شاید از هفته آینده شروع 
شود اتفاقاً هزینه هایشان هم مناسب است اما کانون پرورش 
فکری در نحوه آموزش و حتی یادگیری بچه ها به نحوی 
خالقانه عمل می کند و بسیار موردپسند پسرم هست کاش 

تعداد این مراکز بیشتر بود.

مساجد را دست کم نگیریم

در کنار این مرکز پرورش فکری روی دیوار چند بنر نصب  
است  نوشته شده  فراغت  اوقات  کالس های  انواع  و  شده 
قرآن، ریاضی، روباتیک، چرتکه، خوشنویسی، تئاتر، ریاضی، 
خیاطی، نقاشی روی شیشه پارچه و سفال، سفال، خالقیت،   
رایانه و... و دو شماره تماس زیر این اطالعات درج  شده است.
یکی از شعبه ها در همان نزدیکی است. »میدان شهدا پایین تر 
از ساختمان محبان کانون فرهنگی شاهد.« اما وقتی مراجعه 
می کنم هیچ فردی برای پاسخ گویی حضور ندارد، از خانمی 
که در حال مطالعه است، می پرسم چرا اینجا هیچ خبری 

نیست؟ می گوید نمی دانم هنوز نیامده اند.
با شماره ای که روی بنر چاپ  شده تماس می گیرم، آن طرف 
همه  می گوید  منشی  برمی دارند،  را  گوشی  وقتی  خط 

کالس ها در پایگاه شعبه یک یعنی میدان اول سجادشهر 
روبروی آموزش وپرورش مجتمع ایثار برگزار می شود.

وی می گوید: بیشتر کالس ها شروع شده و هنوز هم برای 
ثبت نام فرصت هست. هزینه ها را که برای کالس نقاشی 
می پرسم نسبت به یکی از مراکز خصوصی متعادل است اما 

کالس های درسی مثل ریاضی ۱۲۰ هزار تومان است.
با این ذهنیت که چرا دقیقاً همین ۱۲ جلسه کالس نقاشی 
در یکی از مراکز خصوصی ۱۵۰ هزار تومان است به آن 
ارائه دفترچه ای  با  ثبت نام  مرکز مراجعه می کنم. مسئول 
نقاشی هایی که قباًل توسط بچه ها کشیده شده است،  از 
توضیح می دهد:آموزش نقاشی در این مرکز بسیار خالقانه 
از  قصه  یک  بیان  با  جلسات  از  برخی  در  حتی  و  بوده 
هنرجویان در سنین ۶ سال به باال خواسته می شود آنچه 

دریافت کرده اند را با گواش نقاشی کنند.
این مسئول، تحصیالت مربی نقاشی را نیز مرتبط عنوان 
می کند و خالصه اینکه کیفیت آموزش قابل  مقایسه نبوده و 
نباید تصور شود که هزینه زیاد است چون کیفیت کار بسیار 

باال بوده و باعث رشد فکری بچه ها می شود.
در سطح شهر برای کالس های ورزشی تبلیغات زیادی دیده 
می شود اما برای سایر کالس ها باید تحقیق کنی تا به نتیجه 
برسی نکته مهمی که در طول این گزارش به آن رسیدم 
پایگاه های اوقات فراغتی بود که در مساجد برگزار شده و انواع 
کالس ها را برگزار می کنند این کالس ها نیز با اینکه پشت میز 
و صندلی برگزار نمی شود اما در جوی بسیار صمیمی برای 
بچه های ۶  سال به باال و حتی خانم های خانه دار برگزار می شود.

درخواست شرکت در این کالس ها در روستاهای حاشیه 
از  یکی  که  خانمی  است.  پررنگ  نیز  امیرآباد  مثل  شهر 
باره  این   در  است  امیرآباد  مهدیه  هیئت  امنای  اعضای 
البته  داشته ایم  ثبت نام  تیرماه  اول  در دو هفته  می گوید: 
از اول تیرماه شروع  شده مانند حوله  برخی از کالس ها 

بافی و قرآن و بقیه نیز از هفته آینده شروع خواهد شد.
خانم هاشمی امیدوار است مربی که قرار بوده از فنی و حرفه ای 
برای آموزش طراحی روی پارچه به آنجا بیاید برنامه اش 
خالی شود با این حال هم اکنون ثبت نام برای کالس نقاشی، 
زبان، ریاضی و خیاطی  تمام نشده و هزینه ها نیز بسیار 
اندک بوده و با کسر هزینه ای که باید به مربی داده شود 
بقیه برای امور فرهنگی و عمرانی مهدیه هزینه می شود.

محل  مسجد  در  کالس ها  این  رونق  با  می رسد  نظر  به 
خانواده ها دغدغه کمتری برای فرزندانشان خواهند داشت 
چون عالوه بر هزینه های کمتر مربی هایی که در مساجد 

آموزش های الزم را ارائه می کنند.

طرح نو درانداختیم

جدید  حرکتی  با  اسالمی  تبلیغات  سازمان  میان  این  در 
تالش می کند این دغدغه را برای خانواده ها تا حد زیادی 
کاهش دهد. مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی در 
این  باره به خبرنگار مهر می گوید: برنامه هایی برای اوقات 
که  می شود  برگزار  سازمان  این  توسط  ساله  همه   فراغت 
آموزش هایی در حوزه های مختلف دینی، اخالقی و احکام 
را مدنظر قرار داده ایم، اما عمده فعالیت ها در روستاها بوده 
است. یعنی قسمت هایی که سایر سازمان ها نمی توانسته اند 
خدمات این بخش را ارائه کنند. حجت االسالم احمدرضایی 
ادامه می دهد: این سازمان به کمک بسیج با توجه به توانایی 
طالب و روحانیون باتجربه عالوه بر ارائه آموزش های یاد 

شده از بخش نشاط برنامه ها نیز غافل نبوده است.
وی با اشاره به اینکه امسال در ایده ای جدید توانستیم در 
مرکز استان ۶ پایگاه فرهنگی اجتماعی محله شکل دهیم 
در  فعال شده اند، گفت:  حاشیه شهر  مناطق  در  بیشتر  که 
این پایگاه ها عالوه بر مهارت های دینی آموزش هایی برای 
مشاغل خانگی نیز ارائه می شود. وی عنوان کرد: مسجد 
)ع( امام صادق  )ع( در سراب، مسجد  ابوطالب  ابن   علی 
سجادشهر، مسجد قائم آل محمد )ص( محله موسی بن 
صدیقه  مسجد  جوادیه،  )ع(  الحسین  مسجد  )ع(،  جعفر 
طاهره )س( در کارگران و نیز مسجد قبا در مهرشهر این 

خدمات را به اهالی ارائه می دهند.
سایر  با  شده  یاد  مساجد  این  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
مساجد نیز در ارتباط هستیم و تالش می شود خانواده ها 
دغدغه  کمتری در این زمینه داشته باشند. بر این اساس 
به نظر می رسد در شهر برای همه سلیقه ها و حتی همه 
مان  فرزندان  بتوانیم  تا  دارد  وجود  درآمدها کالس هایی 
ایام فراغت از تحصیل با مهارت دیگری نیز آشنا  را در 
کنیم. به گزارش خبرنگار مهر، به  جز برخی بخش ها که 
کالس هایشان را از اول تیر ماه آغاز کرده اند برخی دیگر 

از نیمه این ماه آغاز شده اند.
از غافله عقب  نیز تالش کرده  میان شهرداری  این  در 
انواع  افتتاح کرده است  نماند و در خانه محله هایی که 
ارائه می کند. عالوه  را  زندگی  آموزش ها و مهارت های 
با آموزش های مستمر امدادگری  بر این هالل احمر نیز 
تمامی  نظر می رسد  به  اما  ثبت نام می کند.  داوطلبان  از 
با  و  ها  کاری  موازی  از  پرهیز  با  باید  امکانات  این 
انگار  انجام می شد.  بهتری در سطح شهر  اطالع رسانی 

همیشه باید یک جای کار بلنگد.

گرد غفلت بر اوقات فراغت
وقتی پای اطالع رسانی لنگ می زند

آغاز فصل دوم مرمت خانه تاریخی میرزا محمدباقر

صداوسیما-مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی تون  فردوس گفت: در ادامه اقدامات انجام شده در سال گذشته، فصل دوم مرمت خانه میرزا محمد باقر )صدرالسادات( از محل 
اعتبارات مرمتی خانه های سردشت آغاز شد.کرم پور افزود: مهمترین اقدامات پیش بینی شده در فصل دوم شامل مرمت و استحکام بخشی سردر بنا، اجرای اندود جداره ها، آواربرداری 

استانست و اصالح بام سازی بنا است. این بنا که با شماره ۱۷۸۷۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، از بناهای شاخص محله سردشت است که قدمت آن به اوایل دوره قاجاریه می رسد. روستای  آب  قطعی  به  نسبت  لطفا 
کند ایجاد می  اهالی مشکل  برای  روز  هر   که 

مسئوالن  و  دهد  توضیح  سربیشه  آب  اداره 
نمایند. پیگیری  استان 

۹۱۲...۰33
کوچه  نظافت  برای  شهرداری  لطفا  سالم  با 
نماید.  اقدام  اداری  سایت  های  خیابان  و  ها 
را  زشتی  منظره  ها  کوچه  در  ها  زباله  تجمع 

بوجود آورده است. 
۹۹۰...۰۹۱

ای  نوبه  هم  بیرجند  برق  شرکت  ظاهراً   
اگر  کنه  می  مناطق  برق  قطع  به  اقدام 
ساعات  چرا  هست  برق  کمبود  مشکل  واقعًا 
تغییری  ها  استان  سایر  همانند  ادارات   کاری 
پرمصرف  مشاغل  کاری  ساعات  چرا  کند؟  نمی 
نمی  ساماندهی  و...  ها  کارگاه  همچون  برق 
شود؟ چرا در ساعات پیک مصرف ، کارگاه های 

جوشکاری کماکان فعال هستند؟
۹۱۵...۸۹3

سالم آوا به گوش مسئوالن برسانید نهال های 
کاج و زیتون که درمسیر بیرجند به مشهد بیش از 
ده سال شده کاشته اند اگر قرار بود خشک شود 
چرا کاشتند؟ اگر کاشتند چرا آب نمی دهند اگر 

آب می دهند چرا بیل نمی زنند
۹۱۵...۵۶۷

با  که  رضا)ع(  امام  بیمارستان  است  عاقالنه  آیا 
وجود بخش های مجهز و بازسازی شده و فضای 
زیبا  مهرشهر،  مناطق  به  آسان  دسترسی  و   باز 
یی، جا ر ، ر یو ۱۷شهر ، یه مجید ، ) د دستگر (  شهر
کارگران، جوادیه، جمهوری، مطهری و منتظری 
عظیم  سیل  و  شود  تعطیل  دهد  می  سرویس 
جمعیت مسافت طوالنی تا آن طرف شهر را بروند؟
۹۱۵...۲۵۴

تاسف   بسی  جای   مسئوالن  استان   قابل  توجه   
مرکز  استان   کیلومتری  از  فاصله  3   در  دارد  
امیر آباد  آباد  و  حاجی  هنوز  عده ای  از  مردم  
برق  آب  و  مانند   زندگی  کمترین  امکانات    از   

 وگاز  محروم  باشند.
۹۱۵...۷۴۸

آسفالت  قبل،  ماه  یک  حدود  از  سالم.  با 
بابت   )۸ پونه  جمله  )از  پونه  های  کوچه  برخی 
است! نشده  ترمیم  هنوز  و  شده  کنده   فاضالب 

خواهشمند است رسیدگی شود.
۹۱۵...۵۰3

قطع  رو  برق  روز  هر  برق  توزیع  شرکت  چرا 
هزار  مردم  و  هست  گرم  خیلی  هوا  کند؟  می 
داره  منابع  همه  این  که  دارند. کشوری  مشکل 
این کارا دیگه چیه؟ سال گذشته هوا خیلی گرم 
و  پیگیری  لطفا  نشد.  قطع  اصال  برق  ولی  بود 

اطالع رسانی کنید.
۹۱۵...۱3۵

خوزستان  شبیه  داریم  که  کردین  دقت  سالم 
میشیم؟! هم گرد و خاک داریم، هم ریزگرد، هم 
برقی که قطع میشه، هم بحران آب .... تازه نفت 
هم نداریم که دلمون بهش خوش باشه، صنعت 
درآمدزا نداریم، فرهنگ هم نداریم، ما این جا به 

چی دلمون خوش باشه؟!
ارسالی به سروش آوا

رسیده  هم  جا  این  به  برق  قطعی  آوا  سالم، 
مسئوالن کاری کنند کار خیلی از مردم گیر همین 

برق است و قطعی آن فاجعه...
ارسالی به سروش آوا

با توجه به بحرانی بودن موضوع آب  خواهشمندم 
تکراری  شعارهای  از  پرهیز  ضمن  مسئوالن 
وخسته کننده از مردم و ایده های مردمی کمک 
تر  سریع  چه  هر  را  کارآمد  و  برتر  های  ایده  و 
و  ساخت  برای  شود  می  کنند.مثال  عملیاتی 
استفاده  استخرها  آب  از  ساختمانی  سازهای 
کرد که ضمن پاکسازی و عدم نیاز به گندزدایی 
آب  پاکیزگی   و  بهداشت  به  کلر  از  استفاده  با 
استخرها هم کمک کرد  ولی متأسفانه آب قابل 
شرب و آب چاه ها بی رویه در ساخت و سازها 
هدر رفته و هیچ گونه نظارتی هم نمی شود...تا 

کی باید بی تفاوت بود!!؟؟
۹33...۸۲۹

در بین انبوه وعده های انتخاباتی فراموش شده 
مرکزی  کتابخانه  بیرجند،  پتروشیمی  پروژه  از 
بیرجند، مجتمع فرهنگی هنری بلوار ناصری که 
از همه فراموش شده تر هستند  در صورت امکان 
گزارشی تهیه فرمایید.                                 
۹3۷...۸۹۷ 
 ۱۱۸ شماره  با  حال  به  تا  آیا  محترم  استاندار 
تماس گرفته اید؟ آیا شنیده اید که اپراتور اعالم 
می کند به دلیل ترافیک باال امکان پاسخ گویی 
نمی باشد؟ لطفا بررسی فرمایید چگونه است که 
در حالی  تماس، سرکار خانم  بار  از چندین  بعد 
از  آرام می نماید شماره اشتباه  را  که بچه خود 

اپراتور اعالم می کند.
۹3۶...3۲۶

جوابیه اداره کل راه و شهرسازی استان

پیام شما  در  در جواب مطلب مندرج در ستون 
اجرای  رساند:  می  اطالع  به   ۹۷/۴/۱۹ تاریخ 
ایمنی  تأمین  و  عالئم  نصب  روشنایی،  عملیات 
محورهای استان علی الخصوص تقاطع مرک به 
اداره  کل راهداری و حمل و  دستگرد بر عهده 
نقل جاده ای استان خراسان جنوبی می باشد که 

می بایست از طریق اداره مذکور پیگیری گردد.

هر
ا :م

س ه
عک

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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 واکنش وزیر فرهنگ  به پخش اعترافات دختر اینستاگرامی 
صالحی درباره پخش اعترافات یکی از فعاالن شبکه مجازی اینستاگرام گفت: پخش اعترافات در تلویزیون نیازمند به 
مقررات تقنینی است و در این مورد نباید سلیقه یک قاضی یا مجری پخش را معیار قرار داد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ادامه داد: اتفاقات مکرر، نیاز به قانون را جدی تر می کند.
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2000 شهید استان

شهید حسن عباسپور

بخشی از وصیت نامه شهید در مورد والیت و رهبری:
ای مردم مسلمان و انقالبی امام امت را تنها نگذارید 
مبادا این قلب تپنده که برای نجات اسالم می سوزد 
 را آزرده خاطر سازید، نگذارید که این منافقین از خدا 
بی خبر و مزدور آتشی بیافروزند و قلب امام را داغدار کنند .
از مبارزه علیه کفر و نفاق هر لحظه آرام ننشینید.
کنگره ملی 2000 شهید خراسان جنوبی

تهیه اولین عکس سه بعدی رنگی 
اشعه ایکس از بدن انسان

عکسبرداری از بدن انسان با استفاده از اشعه ایکس 
دقیق  محل  شناسایی  به  شایانی  کمک  معموال 
شکستگی استخوان ها می کند، اما وجود جزئیات 
و اطالعات بیشتر در این تصاویر می تواند به حل 
یک  بار  اولین  برای  کند.  کمک  بیشتر  مشکالت 
شرکت نیوزلندی با استفاده از یک تراشه در آزمایشگاه 
توانست اسکنر تصویربرداری زیستی منحصر به فردی 
تولید کند که قادر به تهیه تصاویر سه بعدی رنگی از 
استخوان ها، چربی ها و بافت های نرم بدن است.

درمان جدید سرطان
 با حباب حاوی دارو

محققان روشی جدید برای درمان سرطان یافته اند. 
آنها حباب هایی میکرو حاوی داروی تحریک کننده 
ایمنی به موش های مبتال به سرطان پوست دادند 
و شاهد از بین رفتن تومورها در ۶۰ درصد موش 
ها بودند. محققان حباب میکرویی حاوی داروهای 
تحریک کننده ایمنی ابداع کرده اند که ۶۰ درصد 
سرطان های سخت مانند سرطان ریه و سینه را در 
موش ها درمان کرده است. این شیوه درمان فقط 
سلول های ایمنی را هدف می گیرد که برای مقابله 
با تومورها کارآمد هستند و به همین دلیل از هرگونه 
تاثیرات جانبی بر تمام سلول ها جلوگیری می کند.

گردشگری  و  هوایی  مسافرت  خدمات  شرکت 
جنوبی،  خراسان  در  بار  اولین  برای  »آسیاپرواز« 
المللی  بین  هواپیمایی  شرکت  رسمی  نمایندگی 

»ترکیش« را اخذ کرد. 
به همین بهانه »احمد کاشانی« مدیر عامل این شرکت 
در دفتر روزنامه آوا مهمان ما شد تا گفتگویی با او داشته 

باشیم.
توسعه  بال  دو  دولتی  و  خصوصی  بخش 

گردشگری
هدف  پرواز  آسیا  شرکت  در  اینکه  به  اشاره  با  کاشانی 
اصلی ما توسعه گردشگری در استان است، گفت:  بخش 
در  گردشگری  توسعه  بال  دو  دولتی  بخش  و  خصوصی 
استان هستند. وی خاطر نشان می کند: ایجاد و تقویت 
زیرساخت های گردشگری به عهده بخش دولتی است  و 
 بخش خصوصی نقش اجرایی را در تمام مراحل تورگردانی ،

ایفا می کند. 
 وی با بیان اینکه از مهمترین هدف های توسعه گردشگری ،
نجات اقتصاد استان  و به جریان انداختن رونق اقتصاد 
روستایی است، ادامه می دهد: در این راستا با هلدینگ 
های ملی و  بین المللی صنعت گردشگری در اقصی نقاط 
دنیا  ارتباط گرفتیم و از طریق دعوت تورگردانان ایرانی و 
خارجی و همچنین نویسندگان نام آور عرصه گردشگری ، 
به خراسان جنوبی و اجرای برنامه های متعدد بازدید آنان 
از استان، جاذبه ها و ظرفیتهای گردشگری استان را در 

عرصه های ملی و بین المللی معرفی کردیم. 
آن  جمله  از  شد:  یادآور  پرواز  آسیا  شرکت  عامل    مدیر 
می توان به »پیتر کربر«  نویسنده برجسته آلمانی که دو 
سال متوالی به دعوت آسیاپرواز، به خراسان جنوبی آمد  و 
در چاپ های سوم و چهارم “کتاب راهنمای گردشگری 
ایران به زبان آلمانی” بیرجند و روستاهای خراسان جنوبی 
را معرفی کرد، اشاره نمود. همچنین سفر “رئیس انجمن 
از  وی  بازدید  و  شرقی”  اروپای  در  ایران  داران  دوست 
جاذبه های گردشگری روستایی خراسان جنوبی از جمله 

دیگر فعالیت های آسیاپرواز به شمار می رود.
 300 از  بیش  به  ترکیش  هواپیمایی  شرکت 

نقطه دنیا  از جمله اروپا وکانادا پرواز دارد
المللی  بین  نمایندگی رسمی شرکت  اخذ  درباره  کاشانی 
است،  معروف  ایرالین  ترکیش  به  که  ترکیه  هواپیمایی 
عنوان می کند: شرکت هواپیمایی ترکیش به بیش از 3۰۰ 
و  دارد  پرواز  آسیا  و  کانادا   ، اروپا  از جمله  دنیا  در  مقصد 
فرودگاه برخی از شهرهای ایران همچون مشهد، تهران، 

شیراز، اصفهان میزبان هواپیماهای این شرکت است. 
نماینده  تنها  و  اولین  عنوان  به  پرواز  آسیا 

“ترکیش ایرالین” در خراسان جنوبی 
وی ادامه می دهد: از این پس مردم استان به راحتی و 

برای  را  این شرکت  بلیت های  توانند  بدون واسطه می 
اقصی  به  و  پرواز بخرند  آسیا  از  پروازی  تمام مسیرهای 
نقاط دنیا سفر کنند و آسیا پرواز به عنوان اولین نماینده 
شرکت هواپیمایی ترکیش در استان ، فعالیت خود را ادامه 

می دهد. 
فروش  رسمی  نماینده  آسیاپرواز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
می  است،  ایران  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی  شرکت 
گذشته  های  سال  در  فراوان،  های  تالش  با  افزاید: 
ایر،  ایران  هواپیمایی  های  شرکت  فروش  نمایندگی 
ماهان ایر، آتا، آسمان، ایران ایرتور ، کیش ایر، قشم ایر 
بین  های  ایرالین  فروش  رسمی  نمایندگی  همچنین  و 
المللی امارات، قطرایرویز ، ایرعربیا ، ایرآسیا و فالی دبی 

را اخذ کرده ایم.  
مدیرعامل آسیاپرواز خاطر نشان می کند: با توجه به اینکه 
ترکیش ایرالین به بیش از 3۰۰ مقصد گردشگری پرواز 
دارد در نتیجه مسیری آسان و ارزان برای ورود گردشگران 
به ایران فراهم شده است. وی تاکید می کند: هنگامی که 
مسافران از 3۰۰ نقطه دنیا به واسطه ترکیش وارد فرودگاه 
های ایران می شوند ، فرودگاه مشهد برای استان ما حائز 
اهمیت می گردد، چرا که مشهد تا فردوس از طریق جاده 
ای ایمن ، حدود 3 ساعت فاصله زمینی دارد و فردوس 
می تواند به عنوان دروازه ورودی این گردشگران به استان 
لقب بگیرد و مسیرهای متنوع گردشگری در استان برای 

آنها تعریف شود. 
یک سال پیگیری برای اخذ نمایندگی ترکیش 

ایرالین !
آسیا  قرارداد  عقد  تقریبا  کند:   می  نشان  خاطر  کاشانی 
به همراه  پیگیری  و  ترکیش یک سال دوندگی  با  پرواز 
ظرفیت  از  کافی  شناخت  ترکیش،  شرکت  چون  داشت. 
عقد  برای  راحتی  به  و  نداشت  جنوبی  خراسان  های 
با  قرارداد  عقد  روند  درباره  وی  شد.  نمی  قانع  قرارداد 
شرکت ترکیش نیز می گوید: در سفری که  به استانبول 
داشتیم به دفتر مرکزی شرکت هواپیمایی ترکیش رفته و 
درخواست اخذ نمایندگی به همراه مدارک رسمی شرکت 
ارائه  را  المللی کارمندان فروش  بین  آسیاپرواز و مدارک 
نمودیم؛ همچنین قابلیت های اقتصادی استان در زمینه 
های معدن، کشاورزی و البته جاذبه های منحصر به فرد 
گردشگری خراسان جنوبی را معرفی کردیم. وی ادامه می 
دهد: مدیر بازرگانی شرکت ترکیش، غافل گیر شده بود و 

گفت که آماده بازدید از خراسان جنوبی است! 
مدارک  بررسی  اینکه  به  اشاره  با  پرواز  آسیا  عامل  مدیر 
ارائه شده و درخواست ما در دفتر ترکیش ۶ ماه به طول 
انجامید ، خاطر نشان می کند: بعد از آن مدیر کل  شرکت 
هواپیمایی ترکیش ایر در ایران، آقای “سزای کورت”  به 
بیرجند سفر کردند  به  این شرکت  بازرگانی  مدیر  همراه 
دکتر  آقای  استانداری  امنیتی  سیاسی  معاون  با  ابتدا  و 
اسماعیلی دیدار داشت، سپس به دفتر شرکت آسیا پرواز 

برخی  از  هم  با  کاری،  نشست  برگزاری  از  پس  و  آمده 
جاذبه های گردشگری بیرجند دیدن کردیم و به بحث و 
تبادل نظر پرداختیم و  قول مساعد برای اخذ مجوز تا دو 

ماه آینده را دادند که خوشبختانه محقق شد. 
بیرجند  از  را  اروپا  داخل  مسیرهای  قطار  بلیت 

صادر  می کنیم
کاشانی با تاکید بر اینکه در شرکت آسیا پرواز هیچ گاه  
اکنون  شود:  می  یادآور  ایم،  برنداشته  آموزش  از  دست 
جوان های توانمند و متخصص در حوزه تورگردانی و 5 
نیروی جوان و تحصیل کرده در حوزه صدور بلیت هواپیما 

در این شرکت مشغول به کار هستند. 
وی ادامه می دهد: من به عنوان مدیر عامل این شرکت 
آموزش های به روز و تخصصی را جزو الینفک فعالیت 
در  آموزش  به  مربوط  معتقدم هزینه  و  دانم  هایمان می 
 3 اکنون  و  شود  می  محسوب  گذاری  سرمایه  هرکاری 
نفر از همکاران بخش فروش ، الیسنس های بین المللی 

صدور بلیت هواپیما در مسیرهای خارجی را دارا هستند.
وی خاطر نشان می کند:  اخیرا قراردادی با شرکت “یورپ 
از  را  اروپا  داخل  مسیرهای  قطار  بلیت  که  بستیم  ریل” 
بیرجند صادر  می کنیم، همچنین امکان رزرو هتل های 

اقصی نقاط دنیا به طور مستقیم را داریم.
تخفیفات  با  کشور  داخل  های  هتل  با  قرارداد 

ویژه
حوزه  در  ما  فعالیت  عمده  البته  اینکه  بیان  با  کاشانی 
گردشگری داخلی است، می افزاید: قراردادهایی با هتل 
های زنجیره ای داخل کشور مانند گروه هتل های زنجیره 
 ای پارسیان، کوثر، هما و هتل های شهرهایی چون کیش ،
تبریز، اصفهان، یزد، کرمان، کاشان و هتل های تهران 
با ارائه تخفیف ویژه را داریم. وی خاطر نشان می کند: 

درصد  حدود5۰  با  را  تهران  آزادی  هتل  مثال  عنوان  به 
تخفیف به مسافر ارائه می دهیم و البته دو هتل فرودگاه 
امام خمینی )ره( هم برای مسافرانی که قصد سفر به خارج 
از کشور دارند با حدود 5۰ درصد تخفیف قابل رزرو است. 
این  نتیجه  کند:  تاکید می  پرواز  آسیا  مدیرعامل شرکت 
فعالیت ها توسعه گردشگری در خراسان جنوبی و آسان 

شدن سفر است. 
کارت هدیه 50 تا 150 هزار تومانی برای سفر 

به جزیره کیش
وی یاد آور می شود: طبق طرحی که با گردشگری جزیره 
تا   5۰ هدیه  های  کارت  است،  شده  بسته  کیش  زیبای 
۱5۰ هزار تومانی به مسافران وگردشگران تعلق می گیرد.  
وی خاطر نشان می کند: این طرح که با استقبال خوب 
از  را  آنان  و رضایت  مواجه شده  و مسافران  گردشگران 
حمایت  هدف  با  کرده،  چندان  دو  کیش  جزیره  به  سفر 
از کاالی ایرانی، کاهش هزینه های سفر و ایجاد انگیزه 

برای سفرهای داخلی اجرایی شده است.
به گفته کاشانی بر اساس این برنامه گردشگران به محض 
به کانترهای  با مراجعه  توانند  به جزیره کیش می  ورود 
مستقر در مبادی ورودی و ارائه مدارک و مستندات سفر 
خود نسبت به دریافت کارت های هدیه اقدام کنند. وی 
ابراز امیدواری می کند: حال که حرکت به سوی توسعه 
شتاب  خدا  لطف  به  شده،  آغاز  استان  در  گردشگری 
بیشتری بگیرد و  بخش خصوصی جوان و پرامید در حوزه 
گردشگری با نگاه توسعه گردشگری مورد حمایت های 

بیشتری قرار بگیرد. 
کاشانی در خاتمه تاکید می کند: جا دارد از روزنامه آوا و 
همه همکاران محترم این رسانه تشکر کنم که همواره 

حامی صنعت گردشگری در خراسان جنوبی بودند.

اخذ نمایندگی رسمی شرکت بین المللی هواپیمایی »ترکیش« ؛ برای اولین بار 
نسرین کاری

گفتگوی آوا با احمد کاشانی، مدیر عامل شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری آسیاپرواز
سینما و تلویزیون

زندگینامه »پروین اعتصامی«
 فیلم می شود

فیلم سینمایی با عنوان موقت »پروین« درباره زندگی 
پروین اعتصامی تا پایان امسال تولید خواهد شد. 
فیلمنامه فیلم توسط نغمه ثمینی نمایشنامه نویس 
ایران در حال نگارش  فیلمنامه نویس سینمای  و 
است و قرار است در این فیلم روایتی جدید از زندگی 
این شاعره به نمایش گذاشته شود. بر اساس گفته 
نویسنده این فیلمنامه، پروین اعتصامی شاعری است 
که در زیر سایه خوانش های رسمی گم شده است و 
شاید آن چه بیش از اشعار پروین اهمیت داشته باشد، 
نحوه زندگی وی است. زنی که با جسارت پای شعر 

ایستاد و راه را برای آیندگان گشود.

مناظره داغ شبکه چهار درباره 
»علی شریعتی«

در  »زاویه«  برنامه  تلویزیونی  زنده  مناظره  اولین 
سری جدید، به علی شریعتی اختصاص یافته است. 
سری جدید مجله علوم انسانی »زاویه« که از هفته 
گذشته با پیش درآمدی برای فصل جدید روانه آنتن 
شد، اولین مناظره خود را به علی شریعتی اختصاص 
داده است. در این برنامه حبیب ا... رحیم پور به عنوان 
مجری کارشناس بخش مناظره با تقی آزاد ارمکی 
و جواد میری درباره شریعتی، روشنفکری و ضرورت 
پردازد. می  گفتگو  به  انسانی  علوم  در  بازنگری 

»مجید صالحی« برای ساخت 
اولین فیلمش مجوز گرفت

شورای صدور پروانه ساخت، در جلسه اخیر خود با 
تولید چهار فیلمنامه موافقت کرد. نام مجید صالحی 
در میان کارگردان هایی که قرار است به زودی فیلم 
بسازند، به چشم می خورد. همچنین »سلوک« به 
تهیه کنندگی و نویسندگی عباس رافعی و کارگردانی 
اجتماعی،  موضوع  با  جودی  ذی  حجت   محمد 
»زیرنظر« به تهیه کنندگی محمد شایسته، کارگردانی 
مجید صالحی و نویسندگی مشترک علیرضا جزینی، 
اجتماعی  موضوع  با  برادران  امیر  زندی،   مصطفی 
و با مجوز ارشاد می توانند وارد روند تولید شوند.

در فهرست کشورهایی که سریع ترین اینترنت 
را دارند، کره جنوبی صدرنشین است و حاال خبر 
رسیده که ارتباط اینترنتی این کشور حتی از قبل 
نیز سریع تر شده است. ارائه دهنده مطرح اینترنت 
در این کشور اعالم کرد که از این پس سرویس 
اینترنت خود را با سرعت ۲.5 گیگابایت بر ثانیه در 
اختیار کاربرانش می گذارد. این شرکت همچنین 
در نیمه دوم امسال سرعت های 5 و ۱۰ گیگابایت 
بر ثانیه را نیز ارائه  می نماید. با این حساب کره 
جنوبی که از سوی برخی، کشور اشباع شده از 
شبکه های بسیار سریع خوانده شده بود یک 
سر و گردن باالتر از دیگر کشورهای دنیا قرار 
می گیرد و عمال رقیبی برای آن پیدا نمی شود.

کره جنوبی سریع ترین 
اینترنت دنیا را ارائه کرد

اینکه  بیان  با  نماز  اقامه  ستاد  رئیس  قرائتی، 
نمی بینم؛  فیلم  و  نمی خوانم  روزنامه  هیچ گاه 
عنوان کرد: برای اینکه از جامعه عقب نمانم، 
خالصه اخبار را گوش می کنم، اما وقت بسیاری 
اینکه 5  بر  تاکید  با  وی  نمی کنم.  آن  صرف 
میلیون دانشجو و ۱۲ میلیون دانش آموز در کشور 
داریم، گفت: این افراد 9۰ روز درس و کالسی 
ندارند، در تابستان کدام  یک از این دانشجو ها 
۱۰ نفر از دانش آموزان را برای آموزش کنار خود 
جمع می کند؟ قرائتی اظهار کرد: علم باید انسان 
را بزرگ کند نه مغز او را، وصل انسان به خدا، 
انسان را بزرگ می کند.وی بیان کرد: اینهایی 
که ما می خوانیم علم نیست، تغییر اصطالحات و 
جزو کارهای بیهوده است، امروزه بی اهمیت ترین 
می کنند  همراه  اصطالحات  با  را   حرف ها 
می دهند. جامعه  تحویل  علمیه  حوزه  به نام  و 

هیچ گاه روزنامه نمی خوانم 
و فیلم نمی بینم

عکس: احسان توال

علمی و فناوری

ای  خامنه  ا...  آیت  فرزند حضرت  از حضور  تصاویری 
به همراه خانواده در رستوران حرم حضرت عبدالعظیم 

حسنی )ع( در فضای مجازی منتشر شد.
حسن شمشادی خبرنگار صداوسیما، تصاویری از حضور 
ا...خامنه ای،  آیت  انقالب اسالمی حضرت  فرزند رهبر 
در رستوران حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( 
منتشر کرد. شمشادی این تصاویر را به همراه توضیحات 
ثبت  را  تصاویر  این  کاربری که خود  از  آن  به  مربوط 
حجت  به  عکس ها  این  است.  آورده  دست  به  کرده، 
االسالم سید میثم خامنه ای کوچکترین فرزند پسر مقام 

معظم رهبری مربوط است.
کاربر مذکور در توضیح این عکس نوشته است: “سالم 
آقای شمشادی؛ دیشب با خانواده رفتیم رستوران حرم 
و  هست  ای  ساده  رستوران  که  حسنی  عبدالعظیم 

غذاهاش قیمتش مناسبه.
 در صف طوالنی برای گرفتن فیش پسر آقای خامنه ای

صف  این  آخه  دیدم  اشتباه  کردم  فکر  اول  دیدم.  رو 
اراده  اگه  کجا،  مملکت  رهبر  پسر  و  کجا   طوالنی 
می کرد غذا رو بدون نوبت میاوردن براش سر میز یا تو 
دفتر حرم چرا تو صف. بعد هم غذا رو خودشون گرفتن 
آوردن سر میز ، سه دختر داشتن و یک پسر یعنی با 
ایشون سه چهار  اما  نفر،  همسرشون می شدن شش 
معدنی؛  آب  بطری  با یک  گرفتن  نون  با  کباب  پرس 

بدون مخلفات ، یعنی سادگی در این حد!
من شنیدم مسئوالن وقتی به سفر کاری میرن منوهای 
میلیونی سفارش میدن این نقل قول از کتاب داستانی 
سیستان از آقای امیرخانی هست اما این سفره ساده پسر 

رهبر واقعا شگفت انگیز و تعجب برانگیز بود برام.
پی نوشت: راستی بقیه مسئوالن کشور هم؛ پسر و دختر 
این طورین ؟!  اونورشون  اینور  نتیجه و صدتا  و نوه و 

کاش که بودن ... کاش ...
پسر کو ندارد نشان از پدر ...

ساده زیستی یا اشرافی گری ؛ مساله این است!
همراه  و  مخاطب  هموطن؛  یک  از  متن  و  ها  عکس 

ارجمند.”

حضور فرزند رهبر انقالب در رستوران حرم عبدالعظیم حسنی

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

خالق بودن کار بسیار سختی است؛ باید روی خالقیت 
خود کار کنید تا فعال باقی بماند. ولی اگر حواستان نباشد 
که هر از گاهی تغییراتی در شرایط به وجود آورید، ممکن 
است خالقیت شما نیز تحت تأثیر قرار بگیرد.اگر بیش از 
اندازه به شرایطی یکسان عادت کرده اید، یکی از روش 

های زیر را برای بهبود خالقیت خود امتحان کنید.
هر روز 10 ایده را بنویسید: این یکی از استانداردترین و 
بهترین تمرین ها برای تقویت خالقیت است. هر روز، 
10 ایده ای که به نظرتان می آید دنبال کردنشان سرگرم 
کننده باشد را بنویسید. نگران نباشید که این ایده ها چقدر 
به زمان و بودجه نیاز دارند، یا اینکه اصاًل شاید واقع گرایانه 
نباشند. فقط بگذارید ذهنتان سرگردان شود و چیزی را 
ببیند که باور دارد می تواند واقعی شود. شگف زده خواهید 
شد که بعد از چند روز، چقدر ایده های عالی به سمتتان 

سرازیر خواهد شد.
با دست غیر مسلط خود بنویسید: وقتی با دست غیر مسلط 
خود شروع به نوشتن کنید، از از اینکه نوشتنتان آهسته )و 
نامرتب( است به قدری آزرده خاطر می شوید که در واقع 
به طور ناخودآگاه کلمات را حذف می کنید تا به اصل 
چیزی برسید که واقعاً می خواهید بگویید. نتیجه نهایی؟ 
نوشته ای بسیار کوتاه و در عین حال برانگیزنده. حتماً این 

کار را امتحان کنید.
 چیزی که می خواهید بگویید را رسم کنید: حتی اگر 
تصویرگر نیستید، باز هم می توانید از نمادها و شکل های 
ساده به جای کلمات برای انتقال پیام خود استفاده کنید. 
اگر قصد دارید تشخیص دهید که چگونه پروپوزال، فصلی 
از کتاب یا پرزنتیشنی را سازماندهی کنید، سعی کنید به 
جای نوشتن ایده خود آن را رسم کنید. کلمات در نهایت 

خودشان آشکار خواهند شد.

 گلدسته و فلک اثر جالل آل احمد

.... و هیچ کدام ما جرات نداشتیم شب ها از جلوش رد 
بشویم. باز اگر خود عمو بود حرفی بود که وقتی کاری 
داشت و می خواست مرا صدا بزند، داد می زد : »جونن مرگ 
شده!« یا عصرها برم می داشت می برد زیر بازارچه خرید 
و یک طرف تنش را روی زمین می کشید و ب و میم 
را نمی توانست بگوید و آب لب و لوچه اش می ریخت و 
برایم کشمش سبز می خرید و ازش که می پرسیدم عمو 
تو چرا این جوری شده ای؟ می گفت: »این، چیز خورم 
کرده« زنش را می گفت که سر بند لمس شدنش ولش 
کرده بود و دخترش شده بود هم بازی خواهرم و حاال 
تنها دلخوشی در این خانه ی فسقلی، همان دو سه ماه 
یک بار شب های شنبه بود که دوره می افتاد به بابام و 
حسین سوری هم می آمد. گنده و چرک و پشمالو . یک 
پوستین داشت که همیشه می پوشید؛ اما زیرش لخت لخت 
بود . مجمعه ی حلبی اش را می گذاشت بغل کفش ها و 
عصا به دست می رفت تو و از هر که سیگار می کشید، 
یکی دو تا می گرفت و یکیش را با زبان تر می کرد و آتش 
می زد و می کشید و بقیه را می گذاشت پر گوشش وبعد 
 می رفت وسط مجلس و پوستینش را می زد کنار و تن سیاه

رفقایش کرکر  با  بابام  و  بیرون  دراز اش می انداخت  و 
می خندیدند. ادامه دارد...

تمدن با نظم آغاز می شود، با آزادی
 ادامه پیدا می کند،

 و با بی نظمی می میرد.

رقت انگیزترین فرد میان انسان ها 
کسی است که رویاهای خود

 را تبدیل به طال و نقره می کند.

ای رفعت و شان فروترین پایه تو
خوبی یکی از هزار پیرایه تو

از بهر خدا سایه زمن باز مگیر
ای سایه رحمت خدا سایه تو

تنها کسانی در بین شما که واقعا شاد خواهند 
بود کسانی هستند که راهی برای خدمت کردن

 به دیگران را جستجو و پیدا کنند.

جاهد)مهران مدیری(: ما مردها حیوان ناطق 
هستیم که به زن ها نیازمندیم! همیشه

 در هر بدبختی پای یک مرد در میان است!
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیه روز  

]موسی[ گفت این ]قرار داد[ میان من و تو باشد که هر یک از دو مدت را به انجام رسانیدم 
بر من تعدی ]روا[ نباشد و خدا بر آنچه می  گوییم وکیل است. سوره القصص/ آیه 28

حدیث روز  

چون خداي تعالي بنده اي را دوست دارد و او عمل کوچکي انجام دهد ، خدا او را پاداش بزرگ دهد .
امام جعفر صادق )ع(

سبک زندگی

توصیه های علمی برای موفق تر بودن در زندگی
مسئولیت های  و  کاری  مسئولیت های  بین  تعادل  ایجاد   
یک  داشتن  نیست.  ساده ای  کار  هرگز  شخصی،  زندگی 
پویش های  و  هدف ها  از  را  شما  می تواند  فعال  رابطه ی 
شغلی تان عقب بیندازد و تمرکز بیش از حد روی هدف های 
شغلی هم می تواند مانع توجه به سبک زندگی و عادت های 
خورد و خوراک تان شود. در نهایت، ممکن است الزم باشد 
یکی را فدای دیگری کنید. برای کمک به شما جهت ایجاد 
یک تعادل مناسب بین این دو مقوله در زندگی، برای تان 

نکاتی بسیار مفید داریم تا در زندگی موفق تر باشید.
 ۱. برای هر کاری ضرب االجل تعیین کنید

یکی از تاکتیک های جالب برای سازماندهی کارها، تعیین 
محدوده ی زمانی است. با این روش، شما مجبور خواهید 
شد دست از انجام کارهای بی اهمیت بردارید و به کارهای 
مهم تان بپردازید. در نتیجه زمان بیشتری خواهید داشت 
و روز کاری بهتری را خواهید گذراند، حتی با وجود تمام 
کارها و مسئولیت هایی که دارید. بنا بر مطالعه ای که در 
العجل می تواند  تعیین ضرب  سال 2002 صورت گرفت، 
افراد کمک کند  به  نهایتا  افزایش داده و  را  انگیزی  خود 
تا با سرعتی دو برابر در کارها پیشرفت کنند. به گفته ی 
محققان، ضرب العجل هایی که خودتان برای خود تعیین 
می کنید، موثرتر از ضرب العجل هایی هستند که از بیرون 
به شما تحمیل می شوند. اتفاقی که می افتد این است که 
وقتی ما فکر می کنیم زمان بی پایان برای انجام امور داریم، 

شروع می کنیم به پرداختن به فعالیت های غیرضروری و کم 
اهمیت. در نتیجه کار اصلی مان به تاخیر می افتد.اما وقتی 
تعیین می کنیم، خواهیم  العجل  کارها ضرب  انجام  برای 
توانست بیشترین توجه و تمرکز خود را معطوف به انجام 
رساندن آن کار کرده و موفق تر و به موقع تر انجامش دهیم.

۲. بابت موفقیت به خودتان پاداش بدهید
فرقی نمی کند چند سال دارید؛ شما به عنوان یک انسان، 
همیشه به کمی تشویق و پاداش نیاز دارید تا با انگیزه بمانید. 
بعد از تعیین ضرب العجل برای کارهای تان، باید به فکر پاداش 
دادن به خودتان باشید. این کار باعث افزایش سطح دوپامین 
در مغز می شود. طبق مطالعه ای جدید، افرادی که فعال تر و 
مشتاق تر هستند، سطح دوپامین بیشتری نسبت به آنهایی 
دارند که همیشه تنبل و خسته و بیحال هستند. با پاداش دادن 
به خودتان، پایدارتر مانده و برای تالش در مسیر هدف تان، 
مشتاق تر خواهید بود. ضمنا این احساس به شما دست می دهد 

که عمیقا از خود خوشنود هستید.
۳. موفقیت های کوچک را هم جشن بگیرید

به گفته ی فرانک گروبر: مانند یک سفر است؛ یک سفر دشوار، 
و تنها چیزی که این سفر را تداوم پذیر و قابل تحمل می کند 

این است که پیروزی های کوچک تان را هم پاس بدارید.
یکی از قوانین پیروزی و موفقیت این است که خودتان را 
دوست داشته باشید. در راه موفق شدن، شما نیاز دارید تا برای 
خود هدف های بزرگ تعیین کنید. متاسفانه این هدف های 

بزرگ نیازمند زمان بیشتری هستند و انتظار کشیدن برای به 
وقوع پیوستن شان می تواند نهایتا شما را بی انگیزه کند.

دارید،  که  بزرگی  روی هدف های  تمرکز  به جای  بنابراین 
نگاه تان را معطوف دست آوردهای کوچکی کنید که در انتهای 
روز یا هفته به آنها می رسید. همین پیروزی های ریز و جزئی، 

باعث حفظ انگیزه ی شما خواهند شد.
 ۴. قبل از رفتن به محل کار، اخبار بد را مرور نکنید

مطالعه ای در دانشگاه پنسیلوانیا توصیه کرده است که نباید 
در شروع روز، خبرهای بد و ناخوشایند را بخوانید یا بشنوید. 
با مرور خبرهای بد حتی تنها به مدت 3 دقیقه، احتمال اینکه 
روزی بد و بدون شادی را شروع بگذرانید خیلی بیشتر خواهد 
شد. یادتان باشد که شادی با کارآمدی ارتباط دارد. بنابراین در 
معرض خبرهای منفی قرار گرفتن قبل از 10 صبح می تواند 
زمنیه ی ذهنی نامساعدی برای تان ایجاد کند که کنترل امور 
را از دست تان خارج کند. در نهایت، میزان کارآمدی تان پایین 
آمده و توانایی تان برای سازماندهی کارها نیز تحت تاثیر قرار 
خواهد گرفت. به جای توجه به خبرهای منفی و ناراحت کننده، 
می توانید خبرهای خوبی را مرور کنید که ذهن تان را شاداب 
کند. از خبرهای افسرده کننده و دلخراش دوری کنید و سرتان 

را باال بگیرید تا به دنیا نشان دهید واقعا چه کسی هستید.
۵. مدیتیشن کنید

داشتن مشغله های زیاد و تحت استرس کاری بودن، لخته های 
ریزی در مغز بوجود می  آورد که روی اعصاب و گردش خون 

اثر می گذارد و منجر به سر دردهای شدید و بیحالی می شود. 
برای حفظ عملکرد مناسب مغز، می توانید مدیتیشن را تمرین 
کنید. مدیتیشن باعث جوانسازی بدن از سر تا پا می شود، جلوی 
از دست دادن قدرت ادراک را می گیرد، فشار خون را کنترل 
می کند و شدت درد را تا 40 درصد می کاهد. با انجام درست 
مدیتیشن، تغییرات مثبتی در درون ذهن و بدن تان احساس 
خواهید کرد. تمرین هایی چون تنفس اکسیژن خالص و زیر 
نور خورشید بودن می تواند بدن تان را شارژ مجدد کرده و به 
شما انرژی شورانگیزی بدهد. به گفته ی محققان، حتی حرکت 

ساده ای چون باز کردن پنجره می تواند حال تان را بهتر کند. 
 حرفه ای رفتار کنید

اگر فکر می کنید برای زندگی حرفه ای تان به اندازه ی کافی 
تالش می کنید اما درآمدتان همچنان اندک است، پس باید 
اشتباه تان را پیدا کنید. با تمرکز کردن روی این موضوع، خواهید 

فهمید مشکل واقعی در نگرش شما نسبت به کارتان است.
 احتماال حرفه ای عمل نمی کنید و بیشتر شبیه یک آماتور 
هستید. نگرش شما مانع بیرون آمدن تان از محدوده ی امن 
و آرام تان می  شود، هر توصیه ای را به چشم انتقاد و نکوهش 
می بینید و هرگز سعی نمی کنید پا را فراتر گذاشته و مهارت ها 
و توانمندی های جدید را یاد بگیرید. یکی از شروط موفقت، 
بیشترین  یعنی  بودن  است. حرفه ای  حرفه ای عمل کردن 
فداکاری ها را کردن و هر مانع ِ سر راه را کنار زدن. شما نیاز 

دارید تا با چالش های تان مانند یک حرفه ای روبرو شوید.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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219486375

576913842

348725961

685379124

791254683

423168597

137892456

952641738

864537219

جدول سودوکو

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

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی

                                  تگزاس            خجالت نکش
16:1520شروع سانس

عصبانی نیستم
1821:30شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 

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

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

تخریب و بازسازی ساختمان
09302761630 -09155626033

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

کناف و ... با قیمت مناسب          
09156633230- برگی

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

09158254172

 به تعدادی راننده بیل مکانیکی ماهر و با تجربه 
 با بیمه ، حقوق و مزایای خوب نیازمندیم.  
05632420430 -09155622631

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

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

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

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

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

را تجربه کنید.   09158668002
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32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه

تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

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

 09159639065- علـی آبادی 

 حمـل  اثاثیـه 
ل بار

حم

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

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

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

کامپیوتر کویر افزار شـرق

فروش )کامپیوتر- لپ تاپ(
با اقساط طوالنی مدت 3 سال 

)بدون معرفی به بانک(

 با 20 سال سابقه فعالیت

بیرجند- نبش شهدا 3، پالک 24
 طبقه دوم، واحد غربی )شماره 5(

056-32210535 /09153613349
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روغن زیتون بخورید تا الغر شوید

زیتون از جمله میوه هایی است که مصرف آن 
فواید بسیاری برای بدن در پی دارد. مصرف روغن 
زیتون باعث کاهش وزن و جلوگیری از ابتال به 
دیابت می شود. محققان در تازه ترین تحقیقات 
باعث  زیتون  روغن  مصرف  که  دریافتند  خود 
 کاهش وزن و جلوگیری از ابتال به دیابت می شود.

نام  به  ترکیبی  پژوهشگران  اساس  این  بر 
اُلئوروپین را در روغن زیتون مورد آزمایش قرار 
دادند و دریافتند که این روغن در تولید انسولین 
بیشتر و تنظیم سوخت و ساز بدن کمک فراوانی 
می کند و اجازه می دهد سلول ها از قند برای تولید 
انرژی استفاده کنند. ترکیب اُلئوروپین به کاهش 
کمک  آمیلین  نام  به  هورمونی  سمی  سطوح 
می کند که در افراد مبتال به دیابت وجود دارد.

 خواص باورنکردنی حنا 
برای سالمتی پوست و مو

طبیعی  چروک  ضد  یک  عنوان  به  سبز  حنا 
باالی  به دلیل مقادیر  شناخته شده است. حنا 
بدن  و  صورت  پوست  به  آبرسانی  باعث  آب 
به کاهش  پوست  االستیک  افزایش  با  و  شده 
چین و چروک و جوان سازی پوست صورت و 

بدن کمک می کند. 1 قاشق چای خوری پودر 
حنا را با 1 قاشق چای خوری پودر بابونه ترکیب 
کنید و بر روی پوست صورت بمالید، بگذارید 10 
دقیقه بماند و سپس با آب سرد خوب بشویید. 
حنا به عنوان یک سفید کننده و روشن کننده 
طبیعی پوست صورت و بدن شناخته می شود، 
در واقع حنا با پاکسازی و الیه برداری پوست 
باعث سفید تر و روشن تر شدن پوست می شود.

آیا قهوه و کافئین مانع جذب آهن 
می شوند؟

 تانن های موجود در چای سیاه و قهوه مانع جذب 
آهن می شوند. این ترکیبات هنگام هضم به آهن 
متصل می شود و جذب آن را مشکل تر می کند. 
اثر آنها بر جذب آهن وابسته به دوز است، به این 
معنی که جذب آهن به عنوان محتوای پلی فنل 

غذا یا آشامیدنی افزایش کاهش می یابد. این ماده 
با جذب مواد مغذی خاص مانند آهن تداخل دارد. 
به برخی از مردم توصیه شده از مصرف قهوه و 
کافئین اجتناب کنند. قهوه و دیگر نوشیدنی های 
کافئینی می توانند جذب آهن را کاهش دهند. 
اثرات قهوه و کافئین بر جذب آهن به این بستگی 
دارد که قهوه را چه وقت بخورید. نوشیدن قهوه 
یک ساعت قبل از غذا بر جذب آهن تاثیری ندارد.

شما به چند ساعت خواب نیاز دارید؟
  

بدن شما برای بهتر کارکردن به میزان مشخصی 
یعنی ۸ ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارد. در 
صورتی که نتوانید ۸ ساعت بخوابید، کم خوابی تان 
افزایش می یابد. انگار که بیشتر از میزان پس انداز 
خود خرج کنید. اگر روز دوشنبه ۵ ساعت، سه شنبه 
۶ ساعت و چهارشبنه ۷ ساعت بخوابید، در مجموع 

۶ ساعت کمبود خواب خواهید داشت. وقتی می 
توانید خوب بخوابید که تا حد ممکن کمترین 
تغییر را در کار روزمره داشته باشید و سخت ترین 
مبارزه ای که با بدن خود می کنید بیدارماندن در 
دوره های طوالنی متناوب، انباشت کم خوابی و 
تالش برای خوابیدن برخالف روند طبیعی ریتم 
خواب و بیداری است. این مسئله هنگامی سخت 
تر می شود که بخواهید بخوابید یا بیدار بمانید.

گیاه و ادویه مفید برای دیابتی ها

فالونوئیدهای موجود در ریحان باعث کاهش قند 
خون به طور طبیعی می شود. همچنین مصرف 
منظم زغال اخته یعنی 400 گرم در روز، نشانگر 
بهبود تحمل گلوکز در افراد با سندرم متابولیک 
است. آنتی اکسیدان های موجود در این میوه نیز به 
مبارزه با دیابت، تقویت قلب و کاهش التهاب و چربی 

خون می رود. بابونه قند خون را کاهش می دهد و 
مانع عوارض دیابت روی کبد می شود. یک فنجان 
چای بابونه خاصیت آرام بخشی و تسکین دهندگی 
دارد. مصرف نصف قاشق چای خوری دارچین در 
روز باعث کاهش قندخون و بهبود کلسترول در 
بیماران مبتال به دیابت نوع 2 می  شود. دارچین 
ادویه  ای مفید در درمان پرنوشی و پرادراری ناشی 
از افزایش قندخون در دیابت محسوب می  شود.

یادداشت

یادداشت

رقابت تکواندوکاران استان در مسابقات قهرمانی کشور

تکواندوکاران استان در مسابقات قهرمانی کشور به مصاف حریفان 
خود می روند. خانم ها صفرزاده، سعیدی نیا، سلیمانی و شمس آبادی 
به مربیگری مینا حبیبی مقدم و آقایان سالخورده، نذری، روسی، واعظی، 
رسائی پور و زارعی به مربیگری ابوالفضل چهکندی نژاد از استان خراسان 
مصاف  به  کشور  قهرمانی  نونهاالن  تکواندوی  مسابقات  در  جنوبی، 
حریفان خود می روند. استان قم از 20 تیر میزبان این مسابقات است. 

صعود نخل طالیی به دور دوم مسابقات لیگ مناطق 
فوتسال کشور

نخل طالیی به دور دوم مسابقات لیگ مناطق فوتسال کشور صعود 
کرد. در آخرین روز مسابقات گروه دو لیگ مناطق کشور تیم فوتسال 
نخل طالیی طبس نماینده خراسان جنوبی موفق شد با شکست ۶ بر 
3 نماینده کرمان جواز حضور در دور دوم مسابقات را کسب کند. دور 

دوم این مسابقات در مرداد با حضور ۸ تیم برگزیده برگزار می شود.

حضور ورزشکار استان در اردوی تیم ملی هفت سنگ

از آیسک خراسان  امیرآباد و مریم طهماسبی  از  معصومه شهریاری 
جنوبی به اولین اردوی تیم ملی هفت سنگ کشور اعزام شدند. این اردو از 

20 تا 2۶ تیر در استان گلستان شهرستان گرگان برگزار می شود.

مسابقات  در  استان  دونده  بانوی  برنز  نشان  کسب 
قهرمانی کشور

در مسابقات قهرمانی دو و میدانی بیماران خاص و پیوند اعضاء کشور 
بانوی خراسان جنوبی خوش درخشید. صدیقه جانی در ماده دوی 200 
متر این ماراتن ملی با کسب نشان برنز بر سکوی سوم رقابت ها ایستاد. 
مسابقات قهرمانی دو و میدانی بیماران خاص و پیوند اعضا با شرکت 
بیش از یک صد ورزشکار مرد و زن از 21 استان کشور در مجموعه 
ورزشی آفتاب انقالب تهران در هشت ماده برگزار شد و برترین های 

این رقابت ها به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

کسب نشان طالی شمشیرباز نونهال خراسان جنوبی 
در مسابقات قهرمانی کشور

برای  کشوری  اپه  اسلحه  مسابقات  در  خراسان جنوبی  شمشیرباز 
بر  اقتدار  با  بیرجند  از  اکبری  امیرحسین  کرد.  مدال آوری  دومین بار 
حریفان ملی پوش خود در این ماراتن کشوری غلبه کرد و با نشان طال 
بر سکوی نخست رقابت ها ایستاد. امیرحسین اکبری، حسین ساالرپور، 
الیاس رحیمی، مبین غفاری با سرپرستی و مربیگری سیدعلی یوسفی به 
نمایندگی از خراسان جنوبی در بخش نونهاالن پسر مسابقات قهرمانی 

شمشیربازی کشور به رقابت می پردازند.

ورزش استان

تیم فوتبال آموزشگاه های بیرجند شرکت کننده در مسابقات خراسان سال 13۵۹)فردوس(؛ ایستاده از راست: اکبر دیوان بیکی، )سرپرست(
 محمدجباری، حمید خیریه. علی مهربان. حمیدرضاخسروی. هادی زحمتکش. محمدرضا قربانی. محمدعلی زنجیریان. رضامرغوب. مصطفی خدایی
 نشسته از راست: علی ساربانی. بهروزخاوری. محمدمیهن دوست. محمدصفری. محموداصغری. مسعودنیک بین. محمودصفری * گردآورنده: اصغری

 داده نما

سرطان پستان ناشی از رشد خارج از قاعده سلول های غیرطبیعی در 
پستان است. در هر دو نوع تومورهای خوش خیم و بدخیم، رشد سریع و 
زیاد سلول ها وجود دارد. روند زیاد شدن سلول ها در تومورهای خوش 
خیم در مرحله مشخصی متوقف می شود، در تومورهای بدخیم این 
رشد به صورت غیر قابل مهار ادامه می یابد تا حدی که در صورت 
عدم درمان، تمامی قسمت های بدن را تحت تأثیر قرار داده و از کار 
می اندازد. شایع ترین نوع سرطان پستان، سرطان از منشاء مجاری 

شیری است و از آنجا که این نوع بافت بیشتر در یک چهارم باالیی 
و خارجی پستان وجود دارد، در حدود نیمی از سرطان های پستان در 
ربع فوقانی و خارجی آن یافت می شود. عالئم اصلی سرطان سینه: 
توده های مشکوک به سرطان در لمس به صورت سفت یا سخت، 
گاه غیرمتحرک و با چسبندگی به اطراف لمس می شود. همان گونه 
که قباًل گفته شد، اغلب این توده ها منفرد و بدون درد هستند. باید 
توجه داشت که قضاوت در مورد خوش خیم یا بدخیم بودن توده، به 

عهده پزشک معالج بوده و پس از بررسی های دقیق مقدور خواهد بود. 
ترشحات پستان می تواند به رنگ های مختلف مشاهده شود )سفید، 
قهوه ای، آبی، خاکستری، قرمز، سبز و یا بدون رنگ(. ترشح ناشی از 
سرطان پستان معمواًل خون واضح و یا خونابه ای یا در برخی از موارد 
بی رنگ می باشد. ترشح خونی یا آبکی که خود به خودی بوده و از یک 
پستان و از یک مجرا خارج شود، یا همراه با غده ای در پستان باشد، 

شک به سرطان را افزایش می دهد.

عالئم خطرناکی که خانم ها باید مدام چک کنند

امالک و 
مستغالت

واحد فروشی روی پیلوت واقع 
درخیابان صیاد شیرازی، فاز 

فرهنگیان،  94متری، تکمیل شده   
واریز43م، بدهی 38، وام 35 م 

09153638074

خریدار زمین30۲ متری ارتش 
توافقی،یک زمین167متری 

فروشی حاجی آباد
تلفن تماس:

09338143994

300مترمربع زمین مسکونی
 با سند ششدانگ واقع در 

خیابان شهید رجایی آرین شهر 
به فروش می رسد. فی ۲5 م 

09153638۲97

آپارتمان فروشی 
سجادشهر،107متر،  جهت 

هماهنگی و بازدیدبه دفتر امالک 
امامت ۲7مراجعه فرمایید

09153۲۲8638

سوله فروشی در شهرک صنعتی 
بیرجند، با 4000متر مربع زمین 

و حدود 1700 متر مربع زیر 
بنا، ارتفاع 8 متر، سند ششدانگ 

09151603740 

فروش طبقه تجاری اداری، حاشیه 
بلوار مدرس، 78 متر، دارای سند 

تک برگ
۲80 میلیون تومان
0990۲۲4۲49۲ 

 مغازه در بازار سرپوش فروشی 
یا معاوضه با آپارتمان در مشهد 

شماره تماس
09330751696 

منزل ویالیی 
حاشیه خیابان اصلی

 شماره تماس
09330751696 

خریدار مسکن مهر 
طبقه اول و دوم 

تلفن تماس: 
091536۲47۲3

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

یک خواب، کلیه امکانات 
تلفن تماس: 

09151634698

فروش فوری آپارتمان
 مدرس، متراژ 7۲ متر

قیمت130م
تلفن تماس: 

09151609969

فروش منزل ویالیی 
علی آباد لوله، زیر قیمت بنگاه 
زمین ۲50 متر زیر بنا 330متر 
با کلیه امکانات، ۲80میلیون 

09155614068

  فروش باغ روستای تقاب 
در بهترین موقعیت مکانی

 با بهترین قیمت  
تلفن تماس: 

09157151980
  

زمین 300 متر، دو نبش 
پروانه ساختمان در اسدیه   

معاوضه با زمین در بجد
تلفن تماس: 

0915۲671341

زمین تجاری66 متر، دو نبش
با موقعیت عالی، بهجت ۲6 

فی1۲0م
09151606914

سایت اداری، 85 متر
۲میلیون رهن

 400هزارتومان اجاره
تلفن تماس:

09153۲۲8638

یک زیرزمین تک خواب 
هال18متر ، آشپزخانه.

5 میلیون رهن،150هزار اجاره
تلفن تماس: 

091004009۲5

منزل دربست سجادشهر
خیابان حجاب

 3میلیون رهن ،850 اجاره
تلفن تماس: 

091004009۲5

متقاضی خانه رهن تا ۲0م 
محدوده سجاد ،توحید، معلم، 

غفاری، معصومیه
تلفن تماس: 

09157۲13586

زیرزمین مستقل ،تک خواب ،
درب مستقل،تمیز ،تمام رهن 

سجادشهر
تلفن تماس: 

091004009۲5

جویای منزل اجاره ای
 همکف، مستقل محدوده
 مطهری، منتظری، انقالب

تلفن تماس: 
09154951640

 

جویای کار

به یک نفر فروشنده 
جهت کار در پوشاک محدوده 

معلم  نیازمندیم
تلفن تماس: 

091۲0696845 

 به یک نیروی نیمه ماهر
 کابینت ساز نیازمندییم 

تلفن تماس: 
091۲70۲5838

به تعدادی پیک موتوری 
برای توزیع غذا 

ساعت7تا11صبح  نیازمندیم
تلفن تماس: 

09157419770

نظافت پله و پیلوت منازل
 و ادارات 

با زیرقیمت پذیرفته می شود
تلفن تماس: 

091596۲1788

به تعدادی راننده جوان 
جهت آژانس نیازمندیم. 

شیفت 15 الی ۲3
تلفن تماس: 

09398765413

جویای کار
سوپرمارکت یا شیرینی فروشی 
شیفت صبح ، ۲۲ ساله، مجرد

تلفن تماس: 
09157۲85174 

جویای کار:
راننده پایه یک 
تلفن تماس: 

09155611860

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس

 نیازمندیم
تلفن تماس:

0915561907۲

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در تاکسی تلفنی به 

صورت تمام وقت ) با درآمد باال ( 
نیازمندیم. 

09385615۲44

به  راننده جهت کار در
 شیفت شب آژانس نیازمندیم

تلفن تماس: 
09153636۲55 

سالم به تعدادی راننده تمام وقت 
جهت کار در آژانس نیازمندیم

تلفن تماس: 
09159643980

راننده متاهل و جوان
  جهت آژانس نیازمندیم

شیفت 15 الی ۲3
تلفن تماس: 

09304330375 

خودرو

  
 

خریدار پراید  نقد 
مدل 85 تا90 

تلفن تماس:
091004009۲5

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

 فی: 8700 م
تلفن تماس:

09159658433

فروش آردی سبز یشمی، بدون 
رنگ، بیمه تا بهمن و تمام  
تخفیف، دوگانه ال پی جی

تلفن تماس: 
09153۲81445

فروش
 ماشین جک اتومات 

تلفن تماس: 
09330751696

فروش خودروی اچ سی کراس
 مدل 96، سفید، یا معاوضه

 با زمین تجاری
تلفن تماس: 

09151601774

متفرقه

فروش پیتزا ساندویچ با کلیه 
امکانات ، با قیمت مناسب 

و موقعیت عالی 
تلفن تماس:

09366۲91084

فروش میز تلویزیون 
و دوچرخه سواری بچگانه

تلفن تماس:
091586۲8706

فروش یخچال 6 درب سوپری
 در حد نو

تلفن تماس:
0915۲034359

فروش کپسول گاز 
سی ان جی با لوازم

تلفن تماس:
   09153۲81445 

فروش آژانس فعال
 با تمام امکانات 

به صورت نقد
 تلفن تماس:

09153639984

خریدارگوشی لمسی سالم 
و قیمت مناسب

تلفن تماس:
09158605۲81

به یک تانکر آب 5000 لیتری 
تا 7000 لیتری کارکرده 

نیازمندیم 
تلفن تماس:

0915۲678905
 

فروش تعدادی قفسه سوپری 
زیرقیمت بازار
تلفن تماس:

0930788۲078

خریداریک دست صندلی اداری 
دست دوم تمیز
تلفن تماس:

091004009۲5

فروش کفی اتاق مزدا 
دوکابین، تک کابین 

فی: توافقی
تلفن تماس:

 09151603۲86 

فروش دوسری کابینت فلزی 
زرشکی،11متر باال و پایین با هود 

و سنگ روکابینت ویک سری 
رنگ چوب با گاز و هود و سنگ 

کابینت     0915363685

یک دست مبل راحتی7 نفره با 
سه میز جلو مبلی درحد نو و یک 
دست مبل چرم 9نفره با شرایط

 به فروش می رسد.
09153636856 

 فروش گوشی نوکیا
کارتن، شارژر نو وتمیز 

قیمت 110تومان 
یا معاوضه با گوشی اندروید

091004009۲5
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گروه خبر-استاندار گفت: برای جذب منابع چهار 
طرح ملی اشتغالزای استان باید از توان نمایندگان 
و  استفاده  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم 
مروج  شود.  پیگیری  تمام  جدیت  با  موضوع 
الشریعه در یازدهمین جلسه مشترک کارگروه 
تخصصی اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک 
های استان با اشاره به سفر معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور به 
استان در ابتدای تیر جاری اظهار کرد: در این سفر 
بر جذب به موقع اعتبارات مشاغل پایدار روستایی 

و عشایری در موعد مقرر تاکید شد. 

پایان تیر  آخرین مهلت
 ارائه گزارش میزان جذب اعتبارات

وی ادامه داد: پایان تیر جاری باید گزارش میزان 
در خصوص  که  یا مشکالتی  اعتبارات  جذب 
جذب منابع وجود دارد با همکاری دستگاه های 
شود. ارائه  استان  عامل  های  بانک  و   اجرایی 
مروج الشریعه یادآور شد: برای جذب منابع چهار 
طرح ملی اشتغالزای استان این فرصت خوبی است 
که مدیران حوزه اقتصادی و دبیرخانه کمیته فنی 

استان باید آن را مغتنم بشمارند.
شود  آباد  که  استان  نقطه  هر  افزود:  استاندار 
برعکس  بود  خواهد  استان  تمام  نفع  به  قطعا 
 اگر هر نقطه ای از استان به تباهی کشیده شود 
عده ای که وضع آنان مقداری بهتر است فکر 
نکنند همیشه خوش و خرم خواهند بود بلکه 

آسیب های متعددی دامن همه را خواهد گرفت.

طرح های راه سازی مورد 
بررسی ویژه قرار گیرد

مروج الشریعه به ارائه سه طرح سرمایه گذاری 

توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اشاره کرد 
و گفت: اکنون که پیمانکاران  حتی برای دریافت 
تسهیالت 18 درصد اعالم آمادگی کرده اند این 
موضوع باید به صورت جداگانه از طریق بانک 

های تجارت یا ملت در دستور کار قرار گیرد.
وی عنوان کرد: پیمانکاری که توانسته با این روند 
پیش برود، تالش می کنیم تسهیالت مورد نیاز در 
اختیار وی قرار گیرد.وی اضافه کرد: اگر مشکلی 

پیش نیاید حاضریم در یارانه هم به این سرمایه 
گذاران کمک کنیم، همچنین اگر از نظر مسائل 
حقوق مشکلی وجود نداشته باشد کمک می کنیم 

این پیمانکاران با ارقام باالتر تشویق شوند.

تسهیالت اشتغال به متقاضیان 
اصلح پرداخت شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز گفت: 
اگر تسهیالت به اهل آن واگذار نشود پاسخگوی 
نیاز جامعه نخواهد بود.عابدی افزود: همه دستگاه 
ها باید تمامی توان خود را صرف انجام موضوعات 

و مطالب مرتبط با مباحث امور اقتصادی استان و 
در نهایت کشور کنند.

وی بیان کرد: انتظار داریم از االن اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی دست به قلم شده و در نهایت 
پرداخت  مشکالت  تا  بزنند  رقم  را  موضوعی 
تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری از اکنون 
واکاوی شود چون ممکن است بعد از 31 تیر، 
دیگر این مدت زمان تمدید نشود. عابدی با بیان 

اینکه به اعتبارات روستایی و عشایری باید نگاه 
ویژه تری داشته باشیم، اظهار کرد: تاکنون 36 
میلیارد تومان تسهیالت در این زمینه پرداخت 
شده و امید است تا پایان تیرماه جاری به رقم 

مطلوب تری برسد.

۳۸۰۰ طرح اشتغال در بخش 
کشاورزی اجرایی می شود

و  هزار  سه  اجرای  از  کشاورزی  جهاد  معاون 
8۰۷ طرح اشتغال طی سال جاری در استان 
خبر داد. بیجاری بیان کرد: در سال جاری 8۰۴ 

پرونده در کمیته تخصصی اشتغال مطرح شده 
است. وی عنوان کرد: از این میزان برای ۴۷3 
طرح به مبلغ ۲۹6 میلیارد، 8۵۵ میلیون ریال 
تسهیالت پرداخت شده است.بیجاری با بیان 
اینکه هزار و 1۷۰ طرح در کمیته استانی داریم، 
افزود: این طرح ها به مبلغ ۴۴۷ میلیارد و ۴۷۹ 
میلیون تومان است.وی بیان کرد: همچنین دو 
هزار و 6۲۷ طرح به مبلغ ۴۷8 میلیارد تومان در 

شهرستان ها داریم.

نیمی از بانک های استان عضو 
شورای هماهنگی بانک ها نیستند

مدیرکل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری 
هم در این جلسه بیان کرد: نیمی از بانک های 
استان عضو شورای هماهنگی بانک ها نیستند.
حسینی ادامه داد: این بانک ها آمار و اطالعات خود 
را به دبیرخانه شورای هماهنگی اعالم نمی کنند 
که باید بررسی شود.وی با اشاره به تسهیالت داده 
شده به واحدهای تولیدی اظهار کرد: باید سرمایه 

در گردشی که از محل این تسهیالت پرداخت می 
شود، یک ساله باشد.حسینی با بیان اینکه برخی از 
بانک ها به تعهدات خود عمل  نمی کنند، افزود: 
اگر این تسهیالت شش ماهه پرداخت شود در حق 

واحدهای تولیدی جفا شده است.

نسخه مجلس شفابخش نیست
نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه 
در مجلس نیز با اشاره به مصوبه مجلس مبنی 
بر منع بانک ها از سرمایه گذاری گفت: نسخه 
مجلس برای خراسان جنوبی جواب نمی دهد. 
امیر حسنخانی بیان کرد: جلسات اشتغال خروجی 
مجلس  مصوبه  به  اشاره  با  وی  ندارد.  خوبی 
پیرامون سرمایه گذاری بانک ها بیان کرد: طبق 
این مصوبه بانک ها نباید وارد بنگاه داری شوند.

وی اظهار کرد: باید شرایطی برای استان لحاظ 
شود تا شرکت های سرمایه گذاری و بانک ها 
بدون توجه به مصوبات ملی سرمایه گذاری کنند.

وی با تاکید بر اینکه مجلس باید برای این موضوع 
فکری اساسی کند، افزود: این قفل باید در خراسان 
شود.  شکسته  محروم  مناطق  سایر  و  جنوبی 
رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان 
تومان  میلیارد   ۵۷۰ حدود  گفت:  هم  جنوبی 
تسهیالت در بخش های مختلف توسط بانک 
های استان در سه ماه گذشته پرداخت شده است. 
دهباشی افزود: از این میزان ۷.۹ درصد مربوط 
به بخش بازرگانی، 1۲.۲ صنعت و معدن، ۲۲.۷ 
کشاورزی، مسکن و ساختمان ۷ درصد، خدمات 
بیان  است.وی  و سایر ۵.۹ درصد  ۴۴.3 درصد 
کرد: بخش کشاورزی و خدمات مربوط به عموم 
مردم است و بخش صنعت نیز با توجه به پرداخت 
تسهیالت رونق تولید افزایش را نشان می دهد.

شهادت مامور نیروی انتظامی خوسف در درگیری با اشرار

ایسنا- خراسان جنوبی بار دیگر با خون مدافعان وطن عطر آگین شد. صبح دیروز، ماموران پاسگاه عملیاتی خور شهرستان خوسف با اطالع از حضور اشرار 
مسلح در حوزه کویری این شهرستان به منطقه اعزام شدند که در رویارویی با اشرار مسلح و درگیری با آنان استوار دوم ایمان یوسفی از کارکنان پاسگاه عملیاتی 
خور از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جام شهادت نوشید. در این درگیری یک سرباز وظیفه نیز مجروح شد که به بیمارستان اعزام شده است.

نمایندگان طرح های اشتغالزا را پیگیری کنند

هدف دشمن از بین بردن
 نسل توانمند جامعه است  

نماینده ولی فقیه در استان گفت: دشمن با انواع ترفندها 
سعی دارد هر طیف از جامعه را به گونه ای گرفتار کند 
و نسل توانمند را از بین ببرد و نسل ضعیف را گرفتار 
کند. عبادی روز گذشته در همایش لشکر فرشتگان 
آسمانی اظهار کرد: در آستانه ۲1 تیر و دوران اوج 
باالخص خواهران  و  ایمان  اهل  و  مظلومیت دین 
مسلمان قرار داریم که در آن دوران سختی بسیاری 
کشیدند. وی خاطرنشان کرد: سمبل همه آنها قتل 
و شهادت مظلومانه ای بود که در مسجد گوهرشاد 
مردم را به مسلسل بستند.آیت ا...  عبادی با بیان اینکه 
برنامه استعمار نه از آنجا شروع و نه به آنجا ختم شده 
است، یادآور شد: این پروژه فرعونی برای اینکه جامعه 
را تضعیف کند از همه اهرم ها کمک می گیرد تا یک 

جامعه متفرق و ضعیف ایجاد کند. 

کمک به مدارس اختیاری است

فرماندار بیرجند گفت: با توجه به نیازمندی های آموزش 
و پرورش در بخش سرانه آموزشی مدارس، اولیای 
دانش آموزان به صورت اختیاری می توانند مشارکت 
نشست  در  ناصری  نیست.  کار  در  اجباری  و  کنند 
شورای آموزش و پرورش بیرجند افزود: کمبود شدید 
سرانه آموزشی، برخی مدارس این شهرستان را نیازمند 
این  اما  است  کرده  آموزان  دانش  والدین  مشارکت 
مشارکت باید به صورت کامال اختیاری باشد.وی گفت: 
بیرجند جزو شهرستان هایی است که در مصوبه های 
شورای آموزش و پرورش، کمترین میزان مشارکت، 
مصوب می شود اما والدینی که می توانند بیشتر در 

زمینه آموزشی مدارس سهیم باشند، همکاری کنند. 

خدام رضوی به شهرستان ها سفر می کنند

تسنیم-مدیرعامل سرزمین زیر سایه خورشید گفت: 
امسال با حضور خدام رضوی پرچم بارگاه ملکوتی امام 
هشتم )ع( در تمام شهرستان ها به احتزاز درآمد و همزمان 
با حضور 1۰ روزه خدام رضوی ۲۷۰ عنوان برنامه د 
سطح استان اجرا می شود. عرب زاده صبح  دیروزاظهار 
کرد: همزمان با دهه کرامت سفرهای خدام رضوی 
به هزار و ۷۰۰ نقطه کشور و 36 کشور جهان شروع 
می شود که خراسان جنوبی نیز همه ساله از این نعمت بی 
نصیب نیست البته با این تفاوت که امسال خدام در تمام 
شهرستان حضور می یابند. به گفته وی مراسم محوری 
جشن بزرگ زیر سایه خورشید عصر روز سوم مرداد 
در آستان امامزادگان باقریه)ع( بیرجند برگزار می شود

صادرات 150 کیلوگرم پوشاک ایرانی
 از خراسان جنوبی به ترکیه

صداوسیما- 1۵۰ کیلوگرم البسه ایرانی تولید شده در 
دوزندگی  نساجی فردوس از ابتدای سال به ترکیه صادر 
شد. مدیرعامل کارخانه نساجی فردوس گفت: در حالی 
که کشور ترکیه در زمینه تولید پوشاک نامدار است و در 
برخی مواقع حتی پوشاک تولیدی ایرانی را هم در بازار 
ایران به اسم ترک عرضه می کنند، کارخانه نساجی 
فردوس امسال به کشور ترکیه لباس صادر کرد.کرمانی 
افزود: پوشاک تولیدی این کارخانه به دلیل استفاده از 
الیاف طبیعی صد در صد پنبه و ویسکوز از کیفیت 
باالیی برخوردار است.کرمانی افزود : پارسال هم لباس 
های تولیدی در این کارخانه به ترکیه و عراق صادر شد.

رونمایی از سامانه استعالم ارائه  خدمات 
الکترونیکی به  مددجویان

با  خدمت«  میز  »فرآیند  آموزشی  نشست  کاری- 
حضور مدیرکل بهزیستی استان برگزار شد. عرب 
میز  گفت:  مراسم  این  در  بهزیستی  مدیرکل  نژاد، 
برنامه تبدیل خدمات روتین  خدمت یک فرآیند و 
گذشته به خدمات الکترونیک و تجمیع خدمات در 
با  است.وی  میز خدمت   عنوان  یک مکان تحت 
اشاره  به اینکه این میز برای دسترسی آسان ارباب 
رجوع به خدمات بهتر و در نهایت ارتقای خدمات 
حضوری الکترونیک هدف نهایی می باشد،  افزود: 
و  مددجویان  مخصوصا  هر شخص  امکان  این  با 
توانخواهان بهزیستی که محدودیت تردد و حضور 
در ادارات دارند  می توانند خدمت مورد تقاضای خود 
را در محل زندگی از طریق سایت بهزیستی قسمت 
behzisti-kj.ir آدرس  به  الکترونیک  خدمت   میز 
سامانه  از  رونمایی  به  اشاره  با  نمایند.وی  دریافت 
خدمت رسانی مددجویان بهزیستی در بستر دولت 
همراه )USSD(، تاکید کرد: هدف این سامانه  ارائه 
خدمات الکترونیکی به جامعه هدف بهزیستی است و  
مددجویان می توانند با شماره گیری )# ۱۲۳*۴۴*( 
و )# ۱۲۳*۴*( از وضع ارائه خدمات بهزیستی در 
اسرع وقت مطلع شوند.اردونی، رئیس اداره پذیرش و 
هماهنگی گروه های هدف بهزیستی  نیز عنوان کرد: 
پس از جلسه هماهنگی و توجیهی کشوری میزخدمت، 
خراسان جنوبی اولین استانی می باشد که نسبت به 
جلسه نشست آموزشی و بازآموری جهت مسئوالن و 
رابطین میز خدمت ستاد و شهرستان ها برگزار می کند. 

 بررسی پروژه های قابل افتتاح 
شهرداری بیرجند در هفته دولت

کاوش-جلسه بررسی پروژه های قابل افتتاح شهرداری 
بیرجند در هفته دولت برگزار شد.شهردار بیرجند در این 
جلسه اجرای پروژه های عمرانی را گامی بلند برای 
توسعه و عمران شهری برشمرد و افزود: طرح های 
مختلف عمران شهری عالوه  بر اینکه چهره  شهر را 
دگرگون می کند اسباب رفاه و آسایش عموم شهروندان 
را با کاهش و روانسازی ترافیک در معابر شلوغ و پرتردد 
شهر، زیباسازی مبلمان و فضای سبز شهری و... به 
طور قطع فراهم می کند.جاوید  اظهار کرد : بازدیدهای 
میدانی از روند اجرای پروژه های شهری را در راستای 
تسریع پیشرفت فیزیکی پروژه ها مهم دانست و گفت: 
اجرای طرح های عمرانی که با صرف بودجه قابل توجه 
به  اقدامات  از اساسی ترین  انجام می شود  شهرداری 

منظور پیشرفت افق آینده  شهر بیرجند است. 

شروع حذف نسخه های کاغذی پزشکی

مهر- مدیر درمان تأمین اجتماعی گفت: حذف نسخه 
های کاغذی در مطب ها، آزمایشگاه ها و پاراکلینیک ها 
را از تیرماه آغاز کردیم. فیروزی روزگذشته در دیدار 
با روسای کانون های بازنشستگی تأمین اجتماعی 
اظهار کرد: در سیستم نوبت دهی مراکز درمان تأمین 
بازنگری شده و در فاز اول نوبت  اجتماعی استان 
دهی اینترنتی و نوبت دهی حضوری  همزمان را 
پیش بینی کرده ایم. وی افزود:  حذف نسخه های 
به  مراجعان  برای  زیادی  فواید  شک  بی  کاغذی 
بخش درمان در حوزه های مختلف خواهد داشت.
فیروزی گفت: حدود ۹۵ درصد نسخه ها در مراکز 
مدیرکل  نیست.  کاغذی  اجتماعی  تأمین  ملکی 
تأمین اجتماعی هم از  پرداخت ۲68 میلیارد تومان 
مستمری به بیمه شدگان تامین اجتماعی در استان 
طی سال گذشته خبر داد و افزود: پرداخت حقوق و 
مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در زمان مقرر 
و ارائه خدمات درمان از اولویت های سازمان تأمین 
اجتماعی است. درویشی بیان کرد: اگر در مواردی 
به  می شود  پرداخت  تأخیر  با  تکمیلی  بیمه های 
واسطه این است که نمی خواهیم پرداخت مستمری 

بازنشستگان با مشکلی رو به رو شود. 

۲0 درصد تخفیف عوارض کسب و پیشه 
برای شهروندان بیرجند

غالمی-معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری 
بیرجند گفت: شهروندانی که عوارض کسب و پیشه و 
جرائم معوقه خود را تا اواخر مرداد  سال جاری پرداخت 
کنند، مشمول تخفیف ۲۰ درصد می شوند.بهدانی افزود: 
شهروندان می توانند عوارض کسب و پیشه و جرائم 
معوقه خود را تا پایان ۲۷ مرداد امسال پرداخت کنند و 
از تخفیف ویژه برخوردار شوند. وی گفت: مالکان خودرو 
ها هم با مراجعه به دفاتر پیشخوان می توانند به سهولت 
عوارض خود را پرداخت کنند.بهدانی افزود: امسال برای 
نخستین بار کارمزد دریافت عوارض خودرو در دفاتر 
پیشخوان حذف شده و متصدیان دفاتر پیشخوان نباید از 

مالکان خودروها کار مزد دریافت کنند.

  فردا ،  بزرگترین گردهمایی همشهری های  
مقیم تهران برگزار می شود:

  سفره بنفش بیرجندی ها 
در پایتخت ایران پهن می شود

کاری- فردا ۲۲ تیر، 1۲۰۰ نفر از هم استانی ها در 
تاالر آبگیه تهران گرد هم  می آیند تا  بزرگترین 
گردهمایی بیرجندی های مقیم تهران را در پایتخت  

رقم بزنند. محمد نوخنجی رئیس انجمن بیرجندی 
این  در  گفت:  خبر  این  بیان  با  تهران  مقیم  های 
دورهمی و مهمانی بزرگ جمعی از مسئوالن اجرایی، 
شخصیت های فرهنگی ، مشاهیر استان و مسئوالن 
اجرایی تهران و هم استانی ها شرکت دارند. وی هدف 
از برگزاری این همایش را معرفی خراسان جنوبی به 
ایرانیان و معرفی جاذبه های گردشگری استان دانست 
و افزود: قرار است در این مراسم ثبت معنوی “ قروت 
بیرجندی” و معرفی غذاهای سنتی  انجام شود. وی 
ادامه داد: همچنین نمایشگاه کوچکی از صنایع دستی 
و سوغات استان برپا  و رقص و موسیقی محلی برای 

مهمانان به معرض نمایش گذاشته می شود. 

*رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی گفت: طی 
بازدید ها و بررسی ها از شرکت های پخش و داروخانه 
های دامپزشکی هیچ موردی از کمبود دارو در استان 

مشاهده  نشد.
*مدیرکل ثبت احوال گفت: در بین نام های انتخاب 
شده برای نوزادان »امیرعلی« و »فاطمه« بیشترین 

فراوانی را به خود اختصاص داده است.
*رئیس گروه هماهنگی عمران روستایی سازمان 
شهرداری ها و دهیاریهای وزارت کشور در کارگاه 
آموزشی مدیریت پسماند روستایی در بیرجند از تولید 

روزانه 8۵۰ گرم زباله به ازای هر فرد خبر داد.
*۴۰ نفر از زنان سرپرست خانوار و ایتام شهر مود 
شهرستان سربیشه در قالب کاروان شوق زیارت به 

مشهد اعزام شدند.
*مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: 
صادرات تولیدات تعاونی ها در سه ماه نخست امسال 

به 3 میلیون و 3۷8 هزار دالر رسید.
*مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته 
امداد امام خمینی)ره( گفت:  ۵۴ خانوار روستایی و شهری 
زیرپوشش کمیته امداد استان امسال صاحب خانه شدند.

*1۴۰ زندانی در خراسان جنوبی امسال از آموزش های 
فنی و حرفه ای بهره مند شدند.

* مسئول هواشناسی استان از تداوم وزش بادهای شدید 
آخر هفته خبر داد و افزود وزش بادشدید همراه با گرد 

و خاک سبب کاهش دید افقی ، در استان خواهد شد.
* مدیرکل دامپزشکی گفت: از ابتدای امسال بیش از 

چهار میلیون نوبت سر طیور در استان واکسینه شدند.

اخبار کوتاه

گی
 گر

س :
عک

حسینی- بعد از ظهر دیروز جلسه تودیع و معارفه 
حضور  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
امور  و  مجلس  حقوقی،  امور  معاون  حسینی 
غیاثی  و  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  استان های 
ندوشن مدیر کل هماهنگی امور استان های 
این وزارت، برگزار شد. در ابتدای جلسه، رفیعی 
مدیر عامل کانون هنرمندان استان با اشاره به 
زمانی که وزارت فرهنگ و ارشاد  در بیرجند فقط 
یک دفتر نمایندگی داشت، عنوان کرد: در آن 
زمان هنرمندان و اداره فرهنگ و ارشاد همدل 
بودند و بعدها به دلیل نوع نگاه هایی که وجود 
داشت فاصله ای بین این نهاد و هنرمندان ایجاد 
اما تصدی مسئولیت  و مشکالتی را بروز داد 
آقای محبی در این حوزه روزهای خوشی را برای 

فرهنگ و هنر استان رقم زد.

دوران طالیی فرهنگ و ارشاد 
در زمان تصدی محبی

رفیعی حضور محبی را پایانی برای چالش های 
عرصه هنر و فرهنگ دانست و افزود: ایشان 
همیشه هنرمندان را تکریم کردند و با وجود 
کمی اعتبارات، تعامل و رفاقت  بین هنرمندان 
و فرهنگ و ارشاد برقرار بود. به گفته وی زمان 
حضور محبی، دوران طالیی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد  بود. مدیرعامل کانون هنرمندان همچنین 
از نبی زاده مدیر کل جدید اداره فرهنگ و ارشاد 
با  و  کاربلد  فردی مجرب،  عنوان  به  اسالمی 
سابقه ۲۰ سال فعالیت در سمت های هنری یادو 
ابراز امیدواری کرد: به یمن حضور وی، آرامش 
فضای هنری استمرار یابد. رفیعی به شایعات 
درباره این عزل و نصب نیز اشاره کرد و گفت: 
حق هر استانداری است که مدیران متناسب با 
تفکر خویش و همیار در راه توسعه استان را به 
کمک بیاورد، اما حق مردم نیز هست که استاندار 
در مصاحبه ای علت این عزل و نصب را بیان  و 
از شایعات جلوگیری کند.وی همچنین از استاندار 
مشاور  سریعتر  چه  هر  کارگیری  به  خواستار 

فرهنگی و هنری شد.

نام خراسان جنوبی همواره 
با  فرهنگ و هنر همراه بوده است

امیر اکبرپور نماینده مدیران موسسات فرهنگی 
و بخش خصوصی استان هم در این مراسم، به 
خصوصیات بارز محبی اشاره کرد و ادامه داد: وقت 
شناسی، حضور در تمام جلسات، ایجاد تعامل بین 
هنرمندان، ایستادگی در برابر فشارها و برخورد با 
بی قانونی از خصلت های ایشان بود. وی  اضافه 
کرد: محبی قائم به فرد نبود و برای تصمیمات و 
نظراتش از دیگران مشورت می گرفت، همچنین 
برگزاری جشنواره ها و کنسرت ها را با وسواس 
خاصی پیگیری می کرد.اکبرپور خطاب به نبی 
زاده عنوان کرد: کار شما بسیار سخت است زیرا 
آقای محبی، توقع هنرمندان را در این استان بسیار 
باال برد. وی با اشاره به این که نام خراسان جنوبی 

همواره با پسوند فرهنگ و هنر همراه بوده است، 
ابراز امیدواری کرد: با حضور همه هنرمندان در کنار 

شما، این پسوند  ماندگار شود.

افتخار من حضور در این استان است
محبی مدیر کل سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
با بیان این که مردم بیرجند و خراسان جنوبی 
بزرگترین خوبی ها را در حق من انجام دادند، 
اضافه کرد: من غیر بومی بودم اما شما با آغوش 
باز بنده را پذیرفتید و افتخارم حضور در این استان 

است. وی تصریح کرد: اگر زمانی از من بپرسند 
کجا را برای خدمت انتخاب می کنی، به طور 
قطع بیرجند را انتخاب خواهم کرد. وی به برخی 
از فعالیت های انجام شده در مدت مدیریت خود 
اشاره کرد و گفت: در این مدت ادارات زیرکوه، 
بشرویه و خوسف فعال شدند و از منظر پشتیبانی 
و فنی جای نگرانی نیست.محبی با اشاره به این 
که در زمان معارفه بنده، 16 میلیون تومان بودجه 
فصل ۵ استانی اداره بود، خاطرنشان کرد: اکنون 
این مبلغ به 1۵۰ میلیون تومان رسیده است؛ 
همچنین فصل ۵ وزارتی از 33۰ میلیون  به یک 

میلیارد تومان افزایش پیدا کرد . 

پیگیری راه اندازی هلدینگ
 فرهنگ و هنر

از  حمایت  ادامه  خواستار  زاده  نبی  از  محبی 
خانه مطبوعات شد و بیان کرد: هلدینگی را با 
نام اصحاب فرهنگ و هنر راه اندازی کردیم 
اقتصادی دچار مشکل  به لحاظ  تا هنرمندان 
احساسات  هنرمندان  کرد:  اضافه  وی  نشوند. 
ترد و شکننده ای دارند، با دسته گل هایی که 
تحویل شما می دهیم، بوستانی از فرهنگ و هنر 

در استان داشته باشید.

تسریع در اجرای برنامه های 
نشاط اجتماعی

اسماعیلی معاون سیاسی، امنیتی و فرهنگی 

استانداری هم با تمجید ازحسن خلق و رفتار، 
را  پیگیری های صادقانه  و  مهربانی، جدیت 
از خصلت های بارز وی دانست و بیان کرد: 
هنگامی که قصد داشتیم برای حاشیه نشینان 
بگیریم،  کمک  دیگر  های  دستگاه  از  شهر 
حمایت  و  مشارکت  محبی  آقای  ابتدا  همان 
نمود. معاون سیاسی استاندار ضمن تشکر از 
کرد:   عنوان  محبی،  برخورد  و  مواجهه  نحوه 
به طور قطع از نظرات و مشورت های ایشان 
استفاده و از تجربه هایشان بهره مند خواهیم 

خراسان  که  این  بر  تاکید  با  اسماعیلی  شد. 
جنوبی مردمی قانع، پای کار و فرهنگ دوست 
دارد، از حسینی معاون امور حقوقی و مجلس 
کرد:   تقاضا  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
علیرغم همه مساعدت های دولت، از شما هم 

تقاضای عنایت ویژه به این استان داریم.  
وی به اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی 
در راستای ایجاد نشاط با همراهی محبی اشاره 
کرد و گفت: امیدواریم با توجه شما به آقای 
نبی زاده، این برنامه هایی که شروع و در دست 
دهیم. ادامه  بیشتری  قدرت  با  را  است  اقدام 
اسماعیلی در خطاب به نبی زاده، با تاکید بر این 
که در این استان کار زمین مانده بسیار است و 
باید کمی از خلقیاتی که در مشهد و تهران بوده 
فاصله بگیرید، تصریح کرد: در عرصه ای که 
می خواهید کار کنید، انصافا همراهان صاف و 
زاللی دارید، از طرفی مردم این استان نقدهای 
خوبی هم می کنند، نوازش هم بسیار است 
ولی باید ظرفیت تان را باال ببرید! اسماعیلی با 
بیان این که مردمان خراسان جنوبی قدرشناس 
و خوش بدرقه هستند، اضافه کرد: مجموعه 
استانداری نیز در حد بضاعت و وسع، کمک 
و حمایت می کند. وی به مشکالتی که برای 
نیز اشاره  بود  از موسسات پیش آمده  برخی 
اما  قانون هستیم  دنبال  به  افزود: همیشه  و 
اذعان می کنیم بدون یاری متخصصان نیز 

نمی توان هیچ کاری انجام داد.

برکات تفکیک ۳ استان 
برای خراسان جنوبی

امور  و  مجلس  حقوقی،  امور  معاون  حسینی 
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
به هنر و فرهنگ می  را  ایران  این که  بیان 
شناسند، ادامه داد: صنعت، کشاورزی، خدمات 
الکترونیک و داشته های جدید نوین اقتصادی 
و فنی ما قابل ارائه نیست و جز فرهنگ و ادب 
وی  بدهیم.  هدیه  دیگری  چیز  توانیم  نمی 
محبی مدیر کل سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان را، فردی خوش برخورد، صبور، مردم دار 
و عالقه مند به جامعه فرهنگی  دانست و علت 
این عزل و نصب را اتمام ماموریت وی عنوان 
کرد و افزود: برای تجدید و یا تمدید ماموریت 
و  نشد  میسر  اما  کردیم  تالش  هم  ایشان 
مجبور شدیم از ظرفیت آقای نبی زاده استفاده 
کنیم.معاون امور حقوقی و مجلس وزارت، با 
اشاره به سهم بسیار کم ادارات کل فرهنگ 
و ارشاد )یک سیزدهم( از اعتبارات فرهنگی ، 
خاطرنشان کرد: خوشحالیم کسی مانند آقای 
محبی با این کاستی ها توانسته است به خوبی 
این که جامعه  بر  اعتقاد  با  کند. وی  خدمت 
فرهنگ و هنر پولکی نیستند و با دلشان کار 
می کنند، ادامه داد: با این حال این جامعه نیز 
باید برای معیشتش نان و نمکی داشته باشد 
گفته  به  بماند.  باقی  زندگی  برای  رمقی  تا 
وی جامعه فرهنگی مشکل پسند است اما به 

معرفت این جامعه هیچ کجا ندیده ام.
معاون امور استان های وزارت همچنین ضمن 
تقدیر از نماینده ولی فقیه در استان که حامی و 
کمک کننده بوده است، اضافه کرد: از استاندار 
نیز تشکر می کنم که هنگام سوختن سالن 
را  آن  بازسازی  و  قول حمایت  فرزان  عالمه 
به  توجه  و  اعتبارات  کرد:  عنوان  داد.حسینی 
فرهنگ در کشور کم است، این در حالی است 
که یک تولید فرهنگی قرن ها می ماند، در 
این زمینه برای فرهنگ استان تالش کنید.

وی تفکیک 3 استان را  همراه برکات برای 
توسعه یک  افزود:  و  دانست  جنوبی  خراسان 
بنگاه  یک  باالی  ای  اجاره  مکانی  در  اداره 
امالک به اداره کل و افزایش تعداد هنرمندان 
نشان دهنده این موضوع است و ما نیز برای 

توسعه بیشتر کمک خواهیم کرد.

جامعه فرهنگی را کنار خود ببینید، 
نه مقابل و نه پشت سر!

ارشاد  وزارت  مجلس  و  حقوقی  امور  معاون 
درباره نبی زاده مدیر کل جدید اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی تصریح کرد: آقای نبی زاده را 
با توجه به این که از خراسان و همین فرهنگ 
هستند، انتخاب کردیم.حسینی خطاب به مدیر 
کل جدید، تاکید کرد: جامعه فرهنگی را کنار 
خود ، نه مقابل و نه پشت سر ، ببینید، همچنین 
های  دستگاه  مدیران  فقیه،  ولی  نماینده  با 
اوقاف،  مانند  هایی  خانواده  خصوصا  اجرایی 
تبلیغات اسالمی ، حج و زیارت، سپاه، بسیج و 
نیروی انتظامی تعامل داشته باشید.وی با اشاره 
به این که ارشاد 1۰۰عنوان فعالیت دارد و اولین 
آن فعالیت “ قرآنی “ است، تصریح کرد: یکی از 
عناوین فعالیت ها که مستقیم نیز در آن دخالت 
نداریم، موسیقی است و تاکید هم بر موسیقی 
سنتی می باشد. معاون امور حقوقی و مجلس 
با بیان این که اسالم دین گریه نیست، عنوان 
کرد: چهره ای که دشمن از دین ما ساخته و 
خودمان هم گاهی تقویت کرده ایم، جعبه ای 
اجازه  و  بوده  آن  قفل  دین  است که  دربسته 
بیرون آمدن نداریم در حالی که تعداد چیزهایی 

که در اسالم نهی شده بسیار کم است.

تمام توان خود را برای استان 
به کار خواهم گرفت

ارشاد  و  فرهنگ  جدید  کل  مدیر  زاده  نبی 
اسالمی هم با بیان این که از صفا و صمیمیت 
داد:  ادامه  بردم،  لذت  استان  فرهنگی  جامعه 
بخش  خادم  از  جامعه  این  که  دیدم  امروز 
فرهنگی که تمام توان خود را برای ارتقای آن 
گذاشته تقدیری ارزشمند داشت. از خدا خواستم 
تا برای من نیز همین گونه قرار دهد که اگر 
کنار  بتوانم  کرد،  تغییر  خدمت  فضای  زمانی 
هنرمندان باشم. وی خاطرنشان کرد: مطمئن 
باشید از فرصتی که برای من به وجود آمده، 
در کنار همکاران و هنرمندان استان برای به 
شده  گشوده  که  مسیرهایی  رساندن  نتیجه 
توان  تمام  و  کرد  خواهم  را  استفاده  نهایت 
خود را برای این استان که ۲ هزار شهید برای 
اعتالی نام جمهوری اسالمی اهدا کرده، به 
کثرت مفاخر زبانزد بوده و علما، فقها و شاعران 
برجسته ای دارد، به کار خواهم گرفت. الزم به 
ذکر است در این مراسم از احمد محبی تقدیر 
و ناصر نبی زاده به عنوان مدیر کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی استان معارفه شد.

تکریم باشکوه خادم فرهنگ و هنر

محبی سکان فرهنگ و هنر خراسان جنوبی را به نبی زاده سپرد
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 امام علی علیه السالم فرمودند :
َمِن اْستَبَدَّ بَِراْءیِِه َهلََک

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

  

روحانی اگر تایید صالحیت نمی شد 
کشور را به آشوب می کشاند

کامران غضنفری نویسنده کتاب »حسن روحانی در 
یک نگاه« گفت: نماینده مشهد اشاره می کند روحانی 
را شورای نگهبان رد صالحیت کرد، اما ایشان شورای 
نگهبان را تهدید می کند که اگر من را تایید نکنید من 
انتخابات را برگزار نخواهم کرد. معنای تلویحی اش 
می شود به آشوب کشاندن کشور. شورای نگهبان چرا 
زیر بار چنین چیزی رفته و با چه مصلحت اندیشی در 
رای گیری مجدد، ایشان را تایید صالحیت می کند 
باید از خود اعضای محترم شورای نگهبان سوال کرد.

توسعه انقالب با ایستادگی مردم 
پای انقالب ممکن است

علم الهدی، امام جمعه مشهد گفت: دین سیاسی، 
ابزاری کردن دین برای جذب جوان با تنزل ارزش 
های دینی همراه است. حجاب ضامن اجرای هویت 
ملی، دینی و انقالبی بوده و  دشمن می خواهد این 
3 هویت را بگیرد تا مقاومت دینی ما، پایمردی و 
ایستادگی پای انقالب کم رنگ شده  و با این وضع ما 
لقمه نصفه روزه برای دشمن هستیم. توسعه انقالب 
ما با ایستادگی مردم پای این انقالب ممکن است 
بینند. انقالب می  این  را پای  زیرا مردم دین خود 

نماینده ای به خاطر اظهارنظر 
رد صالحیت نمی شود

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در 
پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته می شود نمایندگان 
در دوره نمایندگی به لحاظ نظارت شورای نگهبان و 
موضوع تایید صالحیت، تحت فشار هستند و برخی 
از آنها از عواقب اظهارنظر خود در آینده می ترسند، 
گفت: آنچه شورای نگهبان رصد می کند جریان 
کلی است و طبق قانون نمایندگان در اظهار نظر 
آزاد هستند. جای هیچ نگرانی در خصوص اظهارنظر 
نمایندگان نیست و شورای نگهبان به خاطر اظهارنظر 
است. نکرده  صالحیت  رد  را  نماینده ای  تاکنون 

مخالفان روحانی  پیگیرتحلیل بردن 
نیروی دولت اند

محمد عطریانفر عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی 
گفت: رادیکال ها و تندروهایی هستند که هیچ گاه از 
پیروزی روحانی در انتخابات و تشکیل دولت توسط 
او رضایت پیدا نکردند بنابراین پیگیر تحلیل بردن 
نیروی دولت و ناکارآمد نشان دادن آن هستند. در 
واقع تحقق دغدغه های گذشته خودشان را دنبال 
می کنند. تصور نمی کنم عامل خارجی این وسط 
باشد باید بیشتر به خودمان رجوع کنیم و به آقایانی 
 که دلسوز کشور، نظام و انقالب هستند این تذکر را 
یادآوری کنیم که تضعیف دولت، تضعیف نظام است. 

امکان تحریم گروه های داخلی 
در الیحه پالرمو وجود دارد

حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر با بیان اینکه اگر 
 به پالرمو نپیوندیم هیچ ضرری کشورمان را تهدید 
باید  شود  عضو  که  کشوری  هر  گفت:  کند،  نمی 
الزامات را بر اساس تعاریف مشخص شده اجرایی کند. 
به عنوان مثال هر تعریفی که از تروریسم یا گروه های 
سازمان یافته شود، باید از طرف کشورمان قبول شود. 
به عنوان مثال حزب ا... و محور مقاومت به عنوان 
گروه سازمان یافته مرتکب جرم و قاچاق معرفی شده 
است. بر اساس برخی تعاریف حتی امکان تحریم 

احزاب، گروه ها و غیره در داخل کشور وجود دارد.

سردار سلیمانی دردسر 
واشنگتن است

ادامه  در  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  پمپئو  مایک 
رویکردهای  کشور،  این  ضدایرانی  های  سیاست 
ضدامپریالیستی سردار سلیمانی را که از جمله مقابله 
کارآمد برای نابودی تروریسم آمریکایی- عربستانی 
خواند. واشنگتن  دردسر  است،  سوریه  و  عراق  در 

ایران، عراق و لیبی نیست

فیلیپ جرالدی، افسر سابق سازمان سیا، سیاست 
ترامپ و مشاورانش را »تاکتیک اشتباه« توصیف 
کرد و گفت: پیشبرد این سیاست ها به تقویت جایگاه 
حکومت ایران منجر می شود و نکته عجیب آنکه، 
ندارد که  آگاهی  این حقیقت  از  کاخ سفید ظاهراً 
ایران نه عراق است، نه لیبی. این کشور صاحب یک 
هویت ملی قوی و تاریخی است که باعث می شود 
در برابر زورگویی قدرت های خارجی، از جمله »رهبر 

جهان آزاد« ایاالت متحده مقاومت کند.

اگر کسی چراغ قرمز را رد کند 
دیگر اصالح طلب نیست

شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت گفت: از نظر من 
کسی که مدعی اصالح طلبی است اگر عامدانه چراغ 
قرمز را در چهارراه و خیابان رد کند، دیگر اصالح طلب 
نیست. اگر کسی مال شبهه دار داشته باشد و حقوق بقیه 
شهروندان را زیر پا بگذارد یا تبعیض ناروایی برقرار کند، 
اصالح طلب نیست. اگر اصالح طلبی مدیر است، باید 
به گونه ای رفتار کند که کارمندانش او را تحسین کنند. 

هم نگران تحریم وهم نگران ساده اندیشی ها  هستیم

محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی 
برخی  متاسفانه  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
به   FATF الزامات  هنوز  که  حالی  در  آقایان، 
در  را  کشور  اطالعات  نرسیده،  مجلس  تصویب 
اختیار این گروه قرار داده است و اخبار واصله نشان 
می دهد الزامات FATF در کشور در حال اجراست. به همان اندازه که در 

این شرایط نگران تحریم هستیم نگران ساده اندیشی ها هم هستیم!

بسیاری از مسئوالن به تفکر انقالبی توجهی ندارند

آیت ا... جنتی دبیر شورای نگهبان با انتقاد از اوضاع 
از دولتمردان خواست  اقتصادی و معیشتی مردم، 
تا همه تالش و توان خود را برای حل مشکالت 
از  که  برق  و  آب  از  مردم  تا  کنند  بسیج  جامعه، 
ملزومات اولیه آنان است به صورت مطمئن بهره مند 
شوند. وی گفت: راه برون رفت از مشکالت کنونی تفکر و اقدام انقالبی 
است اما ظاهرا هنوز خیلی از مسئوالن کشور نسبت به آن بی توجه هستند.

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نایب 
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس 
سردار  اخیر  پیام  اسالمی  شورای 
در  را  رئیس جمهور  به  سلیمانی 

راستای دفاع از حیثیت نظام و برای 
وی  دانست.  کشور  مصالح  حفظ 
اظهار کرد: کسانی که از پیام سردار 
انتقاد  رئیس جمهور  به  سلیمانی 
کردند نه رئیس جمهور را می شناسند 

برای  او  را،  سلیمانی  سردار  نه  و 
کشور زحمت کشیده و آخرتش را 
نمی فروشد اگر هم حرفی زده برای 
حفظ مصالح کشور بوده است. وی 

درستی  روحانی حرف  آقای  افزود: 
زده که گفته تعامل می کنیم ولی اگر 
منافع ملی ما به خطر بیفتد، منافع 
کشورهای دیگر هم به خطر می افتد 
و وقتی چنین حرف هایی از طرف 

زده  کشور  اجرایی  ارشد  فرمانده 
نظامی  ارشد  فرمانده  باید  می شود 
اندام  به  لرزه  تا  کند  دفاع  او  از 
صورت  این  غیر  در  بیفتد  دشمن 
می شود.  داده  دنیا  به  منفی  پالس 
مجلس  در  رشت  مردم  نماینده 
سردار  حمایت  اسالمی  شورای 
سلیمانی از دولت را پشتوانه دولت 
کسانی  کرد:  خاطرنشان  و  عنوان 
که به فرماندهان نظامی می گویند 
باید  کردید،  حمایت  دولت  از  چرا 
نظام  حیثیت  از  کار  این  با  بدانند 
که  نااهالنی  برای  من  شد.  دفاع 
متاسف  کردند  انتقاد  پیام  این  از 
را  آنها  حساب  ملت  گرچه  شدم، 
هستند  کسانی  آنها  می داند.  جدا 
قبول  را  کسی  خودشان  جز  که 
ندارند و همان هایی هستند که به 
می دهند. ناخواسته  امتیاز  ترامپ 

کسانی که از پیام سردار سلیمانی به رئیس جمهور انتقاد کردند 
نه رئیس جمهور را می شناسند و نه سردار سلیمانی را

جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد 
بسته تحریمی  اولین  اجرای  درباره 
موضوع  در  گفت:  مرداد،  از  آمریکا 
تحریم های آمریکا علیه ملت ایران 
بزرگ نمایی صورت می گیرد. مدت 
در  کشورمان  که  است  سال  چهل 
تاکنون  و  می برد  سر  به  تحریم 
اعمال  زیادی  تحریمی  بسته های 
نیز  این بسته تحریمی  شده است. 
ثانویه ای  تحریم های  همان  تکرار 
است که جان کری و اوباما درباره آن 
رسماً اعتراف کردند که دیگر روی 
ایران تاثیری ندارد. امکان ندارد ایران 
تحریم تجاری شود چون از یک سو 
با ۱۵ کشور هم مرز است و دریای 
آزاد، تنگه هرمز و خلیج فارس را در 
همان  افزود:  وی  دارد.  خود  دست 
طور که رئیس جمهور نیز در سوئیس 
اظهار کرد، این گونه نیست که شما 

بخرد،  ما  نفت  کشوری  نگذارید 
زیرا تنگه هرمز در دست جمهوری 
اسالمی است و امکان توقف و تردد 
کشتی های ایرانی در آب های جهان 

وجود ندارد چون رگ حیاتی آنها در 
دست ماست و ایران در شاهراه دنیا 
اینکه بسته های  از  دارد. بیش  قرار 
باشد،  داشته  اجرایی  اثر  تحریمی 
طریق  از  دارند  سعی  آمریکایی ها 

رسانه های تحت سلطه و زنجیره ای 
خود در داخل و خارج از کشور نوعی 
بازی روانی علیه جمهوری اسالمی 
انجام دهند تا افکار عمومی و بازار 

را به سوی اعتراض و ناآرامی سوق 
دهند. آمریکا امکان تحریم های فلج 
کننده را ندارد و حداکثر تاثیرگذاری 
تحریم های کنونی مانند شرایط قبل 
از برجام بیش از ۲۰ درصد نیست.

آمریکا امکان تحریم هاي فلج کننده را ندارد 
حداکثر تاثیرگذاري تحریم هاي کنوني بیش از 20 درصد نیست

موضع ما نسبت به دولت، حمایت با نقد مشفقانه است

ما  موضع  گفت:  امید  فراکسیون  رئیس  عارف، 
نسبت به دولت آنقدر واضح و شفاف است که اصال 
نیازی به بیانیه و موضع گیری نمی بینیم. موضع ما 
نسبت به دولت، حمایت همراه با نقد مشفقانه است. 
استیضاح و حتی سوال از رئیس جمهور حق مجلس 
است و بسیار هم خوب است اما هنوز سوال در دستور کار فراکسیون ها قرار 
نگرفته است. ممکن است که روزی بخواهیم از رئیس جمهور سوال کنیم.

کارگروه اشتغال و هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی * عکس: مجتبی گرگیآغاز مرمت خانه تاریخی میرزا محمدباقر فردوسپنجمین یادواره لشکر فرشتگان- بیرجند * عکس: سپیده قلندری اسفدن

شرکت عناب سازان شاینا شرق 
مخترع و تولید کننده حبه عناب

 در مناطق شهری از هر سه نفر یک نفر به بیماری دیابت یا پیش دیابت مبتالست
 )کد خبر 111271(

مصرف سرانه قند و شکر هر ایرانی ساالنه 3 کیلوگرم بیشتر از سرانه مصرف جهانی 
است )کد خبر 43342( که این اضافه مصرف، با ابتالی شخص به بیماری دیابت ارتباط 
مستقیم دارد. اگر یک نفر روزانه 3 لیوان چای و با هر لیوان 2 حبه قند مصرف نماید 

)وزن هر حبه قند 1/5 گرم(
با هر لیوان چای 3 گرم قند مصرف می شود 3=1/5×2

روزانه 9 گرم قند مصرف می شود 9=3×3
ساالنه 3/300 کیلو قند با چای مصرف می شود 3300=360×9

حال اگر چای را با حبه عناب که بهترین جایگزین قند است مصرف نمایید در پیشگیری 
و کنترل دیابت موفق خواهید بود. بنابراین: از همین امروز   چون   فردا دیر است

تلفن مرکز پخش: 09023623322

056 - 32454577 - 09303102285

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

ردب  ضدسرقت خالقی
عرضه کننده انواع درب های ساختمانی 

)داخلی، آپارتمانی، البی(

بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس 44
32462090 - 09153614899

روز
تحویـل بـه 

آژانس ایـران
 شماره های جدید ما را 

به خاطر بسپارید:

 32465050
  32465252 - 32465080 

32465200  - 32465060
آدرس: خیاب ان 15 خرداد، 22 بهمن 
1 ، جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(

شماره مدیریت : 
09158644731 - مقری

یک موسسه اقتصادي در نظر دارد: تعداد 100 دستگاه خودرو سبک و سنگین و 30 دستگاه موتورسیکلت )قابل 
شماره گذاري - اوراقي( را از طریق حراج حضوري و به صورت نقدي به فروش برساند.

زمان بازديد: شنبه و یکشنبه 23 و 24 تیر ماه ساعت 8 الی 14
مکان بازديد: کیلومتر 15 جاده بیرجند - زاهدان جنب ایست و بازرسی علی آباد ) خودرو ، موتورسیکلت(

زمان و مکان برگزاري: دوشنبه 97/04/25 ساعت 9 صبح * بیرجند - سجادشهر - خیابان شاهد - نرسیده به فلکه 
اول روبروی آموزش و پرورش شهرستان - مجتمع ایثار طبقه همکف 

تلفن: 32435348 و 056-32435280
ضمناً 20% مبلغ پیشنهادي در زمان خرید نقداً دریافت می شود و تسویه حساب و ترخیص ظرف مدت 10 روز الزامي 

مي باشد. دستگاه کارت خوان در محل برگزاري موجود مي باشد.

آگهـي حـراج کلـي وسـائط نقلیـه


