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شمارش معکوس پایان عمر 
دشمنان شروع شده است

صفحه 2

بعید نیست »رئیسی« 
رئیس مجلس یازدهم شود

صفحه 2

اگر خاورمیانه را  ترک نکنید 
مجبور به خروج از آن می شوید

صفحه 2

از رئیس جمهور خواسته ایم 
وزرای اقتصادی را تغییر دهد 

صفحه 2

مطالبات مردم، لگدکوب  
مدیران فراموشکار!

از آنجا که قرار است به دلیل اهمیت 
گرفتن مسائل استان، از روزهای آینده 
صورت  به  روزنامه  در  را  موضوعات 
زوایای  به  و  کنیم  کار  تر  تخصصی 
مختلفی از آن بپردازیم، الزم دیدم  امروز 
و در چند خط حاشیه نویسی، تکلیف 
یک موضوع عمومی تر را برای خودم و 
برای شهروندان عزیز و مخاطبین گرامی 
روزنامه روشن کنم. احتماالً شما هم از آن 
دسته خوانندگان عزیزی باشید که گاهی 
بعد از مطالعه سرمقاله ها دستی به تلفن 
ارسال  پیامکی  اند و  برده  همراهشان 

فرموده اند و ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4113

7    شرکت تهیه و تولید مواد اولیه در خراسان جنوبی ایجاد شود7زنگ خطر برای زباله های پالستیکی حاشیه شهر بیرجند 7سفره بنفش بیرجند در تاالر آبگینه تهران پهن شد

مدت زمان قطعی برق قابل پیش بینی نیست
    صفحه 7

عکس: شریف

ایده بازار دانش آموزي برای اولین بار در کشور و استان/4
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واکنش شرکت توزیع برق استان به عدم اعالم دقیق قطعی برق:

         مردم صرفه جویی کنند

اقوام و بستگان حجاج نگران امنیت حج تمتع نباشند/ 7

جناب آقـای صـادق یادگاری
 عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه صنف پوشاک 

درگذشت مادر خانم عزیزتان را تسلیت عرض نموده
 از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات 
و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک بیرجند

 چهارسال  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

همسـر و فرزنـدان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

 شـادروان محمـدحسن پاکیـزه 
)سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی(
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 

مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفرکرده امروز شنبه 97/4/23 
ساعت 4 الی 5 بعدازظهر از محل سالن غسالخانه  برگزار می گردد 

حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 
خانواده های پاکیزه و سایر بستگان

یک سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی در نظر دارد: اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به 
فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات 
با شماره 32400003 با کد 056تماس حاصل نمایند.

1- تعداد 100 دستگاه خودرو )سنگین، سبک، موتورسیکلت( - یک باب ملک مسکونی  
 2- زمان بازدید: به مدت 3 روز اداری از تاریخ 97/04/31 لغایت 97/05/03 از ساعت 9 الی 14 

3- محل بازدید و تسلیم پیشنهادات :کیلومتر12جاده بیرجند - زاهدان، روبروی ایست و بازرسی شوکت آباد ، پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی 
4- ضمنا بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از زمان برگزاری مزایده کلیه استان ها می توانند به سایت www.dchq.ir در صفحه اصلی - منوی 
اصلی - بخش مزایده، مناقصه مراجعه نمایند. کلیه هزینه های جانبی از قبیل : عوارض ساالنه شهرداری ، خالفی، مالیات مشاغل و نقل و انتقال سند و 

سهم هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.   

آگهی مزایده شماره 58

زمینه  های الزم برای تحقق اهداف عالی 
سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور 
چهره های دارای صالحیت  حرفه مهندسی 

می  تواند صورت پذیرد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

قابل توجه اشخاص حقوقی و صاحبان محترم درآمد امالک اجاری:
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1396 و پرداخت مالیات مربوطه از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری می باشد. 

روابط عمومی  اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی  - مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات های تعیین شده محکوم می شوند. 

شناسه آگهی :203367

شرکت چدن کویر خاوران خوسف جهت تامین نیروی انسانی مطابق با جدول ذیل با افراد 
واجدشرایط دعوت به همکاری می نماید:

توضیحاترشته و مدرک تحصیلیتعدادعنوان شغلردیف

کارشناس حقوقی مسلط 1
به تنظیم قراردادها

حداقل دو سال تجربه در زمینه تنظیم فوق لیسانس حقوق1
قراردادهای مختلف

حداقل دوسال تجربه در کارهای صنعتی و لیسانس و فوق لیسانس حسابداری2حسابدار2
آشنا به قوانین حسابداری و مالیات

حداقل دو سال تجربه کاریفوق لیسانس متالوژی2کارشناس خط تولید3

آشنا به بازار فوالد و آهنلیسانس بازرگانی گرایش بازاریابی2کارشناس خرید و فروش4

 عالقه مندان می توانند رزومه تکمیل شده خود را با مراجعه به آدرس: خوسف، روبروی روستای فدشک، شهرک
 صنعتی شماره 2 شهید رحمانی، کارخانه چدن کویر خاوران، کدپستی 9735172113 ارسال یا به شماره فکس

.ارسال فرمایند info@chodanco.com 32475652 و یا به آدرس ایمیل
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فروش باغ سرچاه زینی 1000مترمربع، انواع درخت )عناب ، انار و ...( 6 ساله ،  30 متر خانه ، قیمت 65 میلیون تومان 
09152599720- حاجی آبادی

مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر

شهید مدافع حریم وطن 

ستوان دوم ایمان یوسفی
 روز یکشنبه 97/04/24 ساعت 8:30 صبح 

در محل مصلی )سه راه اسدی( برگزار می شود
 و پس از تشییع در شهرستان بیرجند

پیکرپاک شهید جهت خاکسپاری به روستای سرچاه عماری منتقل می گردد
از عموم مردم والیتمدار و شهیدپرور خراسان جنوبی دعوت می شود

 دراین مراسم شرکت فرمایند.

بسم رب الشهدا و صدیقین 

فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی 

پیام استاندار 
محترم ومعزز 

خراسان جنوبی به مناسبت
 فرا رسیدن هفته بهزیستی 

شرح درصفحه آخر
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بانک های ژاپنی اعالم کردند به تمام تراکنشات مالی خود با ایران پایان خواهند داد

بانک های ژاپنی در حال متوقف کردن تمام تراکنش های خود با ایران هستند. این اقدام بانک های ژاپنی در راستای خروج آمریکا از برجام و 
تعیین ضرب االجل برای پایان دادن تبادالت مالی با تهران تا نوامبر سال جاری میالدی است. در همین حال گروه مالی میتسوبیشی یو اف جی، 
بزرگترین بانک ژاپن تراکنش های خود را با ایران در راستای تبعیت از قوانین تحریم آمریکا متوقف خواهد کرد.

مطالبات مردم، لگدکوب  
مدیران فراموشکار!

* هرم پور

... الزم دیدم  امروز و در  اول(  از صفحه  )ادامه سر مقاله 

موضوع  یک  تکلیف  نویسی،  حاشیه  خط  چند 
عمومی تر را برای خودم و برای شهروندان عزیز 
و مخاطبین گرامی روزنامه روشن کنم. احتمااًل شما 
هم از آن دسته خوانندگان عزیزی باشید که گاهی 
بعد از مطالعه سرمقاله ها دستی به تلفن همراهشان 
برده اند و پیامکی ارسال فرموده اند و احتمااًل جزو 
آن دسته از دوستان عزیزی هستید که شاید جمله 
ی آشنای »کو گوش شنوا« را بارها و بارها بعد از 
خواندن این مطالب به دوستان و آشنایان گفته اید 
یا زیر لب زمزمه کرده اید و شاید هم برایمان نوشته 
اید و با بی میلی و کمی هم ناامیدی، ارسال کرده 
اید! جمله ی  »کو گوش شنوا«، آفت همه گیریست 
که اگر درمان نشود، درخت انسجام استان را دیر یا 
زود از پای و بن خواهد انداخت. اگر قرار به ناامیدی 
و بی حوصله شدن از نوشتن و خواندن باشد، من و 
سایر همکارانم که سرمقاله و یادداشت می نویسیم 
بعد از این همه بی تفاوتی، بی توجهی و حتی تهدید 
و توهین از سوی مسؤولین و صاحبان پرمدعای زر 
و زور در این استان، می باید خیلی پیش تر از این 
ها ناامید می شدیم و قلم بر دوش، سر به بیابان 
می گذاشتیم یا گردن به تقدیر می سپردیم و راه 
زندگی عادی مان را پیش می گرفتیم. من گاهی در 
جواب پیامک های مخاطبین عزیز و یا با واسطه به 
برخی مدیران جسور و گردنکش و پرمدعا در مقابل 
حق مردم )که حرف و سخنشان بیش از ظرفیتشان 
است( نوشته ام و گفته ام که رسالت من و همکارانم 
در نوشتن، به دست گرفتن بیرِق بیدارباش مسؤولین 
است. من معتقدم در این استان مثل همه ی ایران، 
چهل سال است مردم وظیفه هایشان را در قبال 
انقالب خیلی خوب و بیشتر از آنچه انتظار بوده انجام 
داده اند و نوبتی هم باشد، نوبت مسؤولین است که 
از خواب بیدار شوند و به پای حرمت این مردم، عرق 
بریزند؛ هم عرق کار و هم عرق شرم. همانجا هم 
گفته ام که تالش می کنیم پنبه از گوش مدیران 
در بیاوریم و اگر احیاناً در مقابل حق مردم سرکشی 
و گردنکشی کردند، این پنبه ها را به حلقشان فرو 
کنیم تا نفسشان بند بیاید و جمعی از شّر نامردی 
استان  این  مردم  حق  در  هایشان  ناخدمتی  و  ها 
آسوده شوند. البته از طیفی از دستگاههای نظارتی 
به ویژه دستگاه محترم قضایی در قبال این حق 
انتظار  ای  رسانه  های  خواهی  حق  و  ها  نویسی 
بیشتری می رود، اگر روزنامه مدعی العموم رسانه 
ای مردم است چرا دستگاه نظارتی و دستگاه قضا 
باشند و  تفاوت  به مطالبات شهروندان بی  نسبت 
صرفاً وقتی کارد به استخوان رسید و جمعی جمع 
شدند و طوماری نوشتند و احیاناً تحصنی کردند، تازه 
تکاپویی برای حل مشکل آغاز شود؟ سرمقاله ها 
از  و یادداشت های روزنامه ، گزیده و چکیده ای 
دردها و مشکالت و مطالبات استان هستند به همراه 
راهکارها و پیشنهادات. شاید باورتان نشود که بگویم 
بعد از نگارش صدها سرمقاله و یادداشت، حتی یک 
مسؤول، یک مدیرکل، یا یک رئیس اداره، ذیل سایه 
بیت المال و امانت مسؤولیت در نظام اسالمی، جز 
جوابیه های رسمی و دفاعی مندرج در روزنامه، تا 
این لحظه حتی یک پیام چند کلمه ای در تأیید 
حق مردم ارسال نکرده و یا به زیرمجموعه هایش 
دستور ارائه بازخوردی نداده است! از یک سو معتقدم 
دست های پنهانی در تالشند تا در فضای رسانه 
ای استان و در راستای منافعی که به همین زودی 
تخم »چندصدایی  گفت،  خواهم  آن سخن  از  ها 
توسعه  رسانی  اطالع  در  »تشتت  و  ای«  رسانه 
محور«  را که از آغازین سالهای تقسیم خراسان 
کاشته اند و کم کم سر از خاک بیرون آورده، در 
آغوش دست هایشان  بگیرند و بپرورانند و از سوی 
دیگر هم معتقدم اگر بخشی از مطالبات مندرج در 
رسانه های استان به نتیجه ای نمی رسد، حواله 
و  نظارت  قدرت  و  زور  که  دارد  دستگاههایی  به 
برخورد دارند، اما بی خیال می گذرند و زندگی می 
کنند! و از سوی دیگر پندار من این است که آن 
طیف از مدیران که ذکرشان رفت، خود را از شما 
مردم نمی دانند و شأن خود و شأن ریاست های 
زودگذرشان را از شأن شهروندی و شأن شما مردم 
شریف باالتر می دانند. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله(  شما مردم عزیز از بسیاری از این مدیران، 

فهیم تر، در صحنه تر، الیق تر، برای انقالب آماده 
تر، دست پاک تر و برای داشتن آرامش و آسایش، 
مستحق ترید. برای پرکردن گسست نگران کننده 
برخی مدیران و مسؤوالن استان با رسانه های مردمی 
و خالء حضور دستگاههایی که گفته شد، شما حتمًا 
باید حمایتمان کنید. حمایت کنید تا حق شما و حق 
این استان محروم و فراموش شده را از حلقومشان 
که گاهی به شعارها و فریادهای بیش از گنجایششان 
و گاهی به تزویر و نفاق و گاهی به چاپلوسی های 
عوامفریبانه باز می شوند بیرون بکشیم. سالهاست به 
واسطه ی حضور تحمیلی همین مدیران، نه حقی به 
ما داده اند و نه حتی فرصت و اجازه شناختن حق مان 
را به ما داده اند. مردم عزیز استان! لطفاً کمی بیشتر به 
فکر باشید. کمی بیشتر مطالبات به حق و قانونی تان 
را به سر و گوش مسؤولین بخوانید و بکوبید. همدیگر 
را فراموش نکنید. کمی بیشتر تکاپو و تالش کنید و 
کمی بیشر به فکر آینده فرزندانتان و نسل فردایی که 

می خواهد در این استان زندگی کند باشید.   
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(    

نوسانات اخیر اقتصادی ربطی 
به شرایط خارجی ندارد

علی الریجانی، رییس مجلس گفت: برداشتم این 
است که نوسانات ارز، مسکن و طال، ربطی به وضع 
خارج ندارد و مقدار زیادی مربوط به داخل است؛ ثقل 
آن هم رشد نقدینگی است که به خط تولید سوق 
داده نشده است. البته هیاهوی بین  المللی تالطمی 
ایجاد می کند اما راه به سمت تولید تسهیل نشده و 
نقدینگی یک روز به سمت ارز، یک روز به سمت 
طال، یک روز به سمت مسکن و یک روز به سمت 
تخریب می کند. را  اقتصاد کشور  و  خودرو می رود 

هند تا یک ماه دیگر وارد چابهار 
می شود

کرد:  اظهار  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 
بر خالف برخی شایعات موجود هندی ها با قدرت 
می کنند  پیگیری  را  چابهار  بندر  در  خود  حضور 
به  بندر  این  در  آنها  حضور  کار  حاضر  حال  در  و 
مراحل پایانی خود رسیده است. در برنامه ریزی های 
میالدی  سال  ژوئن  نیمه  از  که  بود  بنا  ابتدایی 
جاری هند در این بندر فعالیت خود را آغاز کند و با 
تاخیری بسیار محدود این اتفاق اجرایی خواهد شد.
نشان  پیگیری ها  آخرین وضعیت  داد:  ادامه  راستاد 
می دهد که طرف هندی مسائل مربوط به بانک های 
خود را حل کرده و در زمانی کمتر یک ماه آینده به طور 
رسمی بهره برداری موقت هند از بندر چابهار آغاز شود.

جزئیات نحوه عرضه و تامین ارز 
در بازار ثانویه

قائم مقام سازمان توسعه تجارت جزئیات و روش های 
معامله ارز در بازار را کامل تشریح کرد و به سواالت 
و ابهامات پاسخ داد. مودودی گفت: دو روش برای 
معامله ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با واردکننده 
یکی  که  است  شده  گرفته  نظر  در  ثانویه  بازار  در 
بصورت  را  خودش  صادراتی  اظهارنامه  صادرکننده 
مستقیم با نرخ توافقی در اختیار واردکننده قرار دهند 
غیرنفتی  که صادرکنندگان  است  آن  دوم  روش  و 
بتوانند اظهارنامه صادراتی خود را در سامانه نیما به 
نرخ رقابتی که براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود 
عرضه کند و واردکنندگان متقاضی براساس اطالع 
رسانی که در این سامانه می شود با صادرکننده ارتباط 
برقرار کنند و ارز و پروانه صادراتی را دریافت کنند.  

نباید از سرمایه، مالیات اخذ شود

مصری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مالحظاتی  باید  مالیات  اخذ  شرایط  درباره  گفت: 
رعایت شود. به طور مثال موضوع مالیات بر درآمد 
در قانون مالیات ها تعریف شده که امر مثبتی است 
و در این راستا باید از سود شرکت ها مالیات اخذ کرد.

سرمقاله

فسادداردریشهانقالبرامیسوزاند

احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و 
عدالت گفت: آنچه که در شرایط فعلی کشور باعث 
به رانت نشده اند،  آلوده  می شود سیاستمدارنی که 
اکنون  است.  فساد  با  مبارزه  دور هم جمع شوند، 
احزاب و گروه ها سر این توافق دارند که فساد دارد 
ریشه انقالب را می سوزاند. اگر روحانی مشی خود را که اخیراً اعالم کرده، 
پیش بگیرد و حرمت منتقدان را حفظ و از صاحب نظران برای کمک دعوت 

کند به نظر من در مبارزه با فساد موفق خواهد شد.

اگرخاورمیانهراترکنکنیدمجبوربهخروجازآنمیشوید

والیتی مشاور عالی رهبر انقالب گفت: ایران مانع 
به  ما  لیبی، خواهد شد.  مانند مدل  تجزیه سوریه، 
سوریه کمک می کنیم تا با تجاوزات آمریکا مقابله کند.
به محض اینکه ایران، سوریه را ترک کند، روسیه هم 
این کشور را ترک می کند. ایران حضورش در سوریه 
را حفظ می کند تا مانع بازگشت تروریست ها شود. اگر آمریکا خاورمیانه را ترک 
نکند، ما آنها را مجبور به ترک )منطقه( می کنیم. درخواست آمریکا برای خروج 

نیروهای ایرانی از سوریه با هدف گسسته کردن متحدان این کشور است.

مشکلیبابشاراسدنداریم،مشکلماباایراناست

این رژیم مشکلی  نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت:  بنیامین 
با تداوم ریاست جمهوری »بشار اسد« در سوریه ندارد، اما امنیت اسرائیل 
نباید تهدید شود. وی در نشستی خبری ادعا کرد: ما طی سال ها با دولت 
)به  بلندی های جوالن  در  گلوله  و حتی یک  نداشتیم  هیچ مشکلی  اسد 
سمت یکدیگر( شلیک نشد. نتانیاهو همچنین مدعی شد: روسیه، نیروهای 
ایرانی را مجبور به عقب نشینی از مرزهای جنوبی سوریه کرد. ما مشکلی با 
دولت اسد نداریم، مشکل ما با حضور ایرانی ها در نزدیکی مرزهایمان است. 
اسرائیل از هرگونه اقدامی که مرزهایش را تهدید کند، ممانعت خواهد کرد.

بعیدنیست»رئیسی«رئیسمجلسیازدهمشود

آشتیانی، فعال سیاسی در پاسخ به اینکه حضور رییسی 
را در انتخابات مجلس چگونه ارزیابی می کنید، گفت: 
رأی رئیسی قابل توجه بود آن هم باتوجه به این که 
ایشان یک چهره شاخص نبودند. ادبیات رئیسی به 
گونه ای بود که توانست 16 میلیون رأی را با خود همراه 
داشته باشد این امر خود زمینه ساز یک نگاه ویژه نسبت به ایشان شد. معتقدم که 
اگر انسجام و وحدت اصولگرا در کشور برقرار باشد و بتوانند اکثریت مجلس را به 
دست گیرند، هیچ بعید نیست رئیسی را به عنوان رئیس مجلس انتخاب کنند.

ناامیدیدرقاموساصالحاتنیست

نداشتن  از  انتقاد  با  امید  فراکسیون  رئیس  عارف، 
برنامه ای مدون برای برون رفت از وضع فعلی کشور، 
گفت: ما نگران شعار های تند و تیز که در زمان انتخابات 
مطرح می شود نیستیم، بلکه نگران عمل کردن به این 
شعار ها هستیم. نمی توانیم ناامید باشیم و ناامیدی در 
قاموس اصالحات نیست و از بعضی دولتمردان که در زمان اصالحات هم 
مسئولیت داشتند تعجب می کنم که از تجربیات موفق دولت اصالحات در زمینه 
مدیریت ارزی استفاده نمی کنند و تجربیات شکست خورده را تکرار می کنند.

شرعاتضعیفدولتراجایزنمیدانم

بادامچیان، نایب رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: یک موقع 
هست که می خواهیم خدای نکرده تضعیف دولت کنیم، که من شرعا جایز 
نمی دانم و تضعیف هم نمی کنم. اما دو سال قبل ما یاران دیرینه امام و 
رهبری خدمت رهبری بودیم. بعضی از آقایان به رهبری گفتند که دولت در 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی حتی یک نفر از بخش خصوصی دعوت نکرد. 
پیشنهاد دادیم بعضی صاحب نظرانی که مطمئنیم آدم های دلسوزی هستند 
آنجا باشند. رهبر فرمودند حرف صحیحی است؛ این را به دولت بگویید. ما هم 

طی یک نامه برای دولت فرستادیم ولی استفاده نکرد.

شمارشمعکوسپایانعمردشمنانشروعشدهاست

گفت:  ارتش  کل  فرمانده  موسوی،  سرلشکر  امیر 
ما باید خیلی مراقب باشیم. می گویند آدم عاقل دو 
بار از یک سوراخ گزیده نمی شود، اما ما چند بار باید 
و  عملیات  این  در  بسیجیان  وظیفه  شویم؟  گزیده 
جنگ روانی بسیار مهم است. دشمنان اصلی ما واقعا 
قدرت مقابله با ما را ندارند. آن ها می دانند که شمارش معکوس برای پایان 
عمرشان شروع شده و لحظه به لحظه به افول و زوال نزدیک می شوند، 
داریم. قرار  بدی  وضعیت  در  بباورانند  ما  به  که  می کنند  رفتار  جوری  اما 

هشداررهبرانقالببهوزیراطالعات

برخی شنیده ها حاکی است در پی اظهارات اخیر منتشر 
شده از سوی حجت االسالم سید محمود علوی مبنی 
بر اینکه نباید با مفسدان اقتصادی با تندی برخورد کرد، 
رهبر معظم انقالب به حجت االسالم علوی هشدار 
داده اند که این بیانات به »ضرر وزارت اطالعات« و 
نیز به »محمود علوی« است. وزیر اطالعات 16 تیر در جلسه شورای اداری 
استان لرستان در سخنان خود گفته بود که نباید با متخلفان برخورد قهرآمیز 
)تند( شود بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف آن ها جلوگیری کرد.

ژنرالنظامیآمریکاازخوابجنگباایرانمیترسد

محمدباقر فرزانه، امام جمعه موقت مشهد گفت: موقعیت جغرافیای ایران قلب 
جهان است و اگر این قلب تپش نداشته باشد دنیا نیز نمی تپد. در جایگاهی قرار 
گرفته ایم که دنیا نمی تواند ما را نادیده بگیرد. از جمله قدرت های ما کانون های 
آتشفشانی است که در منطقه علیه آمریکا ساخته ایم. قدرت نظامی ما به قدری 
است که اگر ژنرال های نظامی آمریکا خواب جنگ با ایران را ببینند، هراس 
خواهند داشت. قدرت نظامی ما آماده است که اگر یکی بخورد 100 تا خواهد 
زد. آنها قدرت نظامی ما را در برابر داعش و جنگ هشت ساله و در سوریه 
و عراق دیدند. قدرت نظامی ایران را جرات ندارند و نمی توانند نادیده بگیرند.

رئیس  بابایی،  حاجی  حمیدرضا 
اینکه  بیان  با  والیی  فراکسیون 
عمل  انقالبی  مجلس  معتقدم  من 
بحث  در  من  کرد:  بیان  نمی کند، 

حقوق های نجومی، مبارزه با مفاسد  
اظهارات شدیدی داشتم و محوریت 
اساسی استیضاح از وزرا را نیز بر عهده 
گرفتم و هدایت کردم. وی با اعالم 

اینکه امروز یک سازماندهی خوب در 
مجلس شکل گرفته و پر جلسه ترین 
فراکسیون  نیز  مجلس  فراکسیون 
مواضع  کرد:  ابراز  است،  والیی 

تغییر  ششم  مجلس  به  نسبت  ما 
تاکتیک های  و  روش ها  اما  نکرده، 
درباره  وی  است.  کرده  تغییر  ما 
معضل اشرافی گیری عنوان کرد: در 

کشور ما خلق و خوی اشرافی گری 
نفوذ کرده است و تا از بین نرود باید 
شاهد این گونه اتفاقات باشیم. وی با 
جنگ  حاضر  حال  در  اینکه  اعالم 
اقتصادی است و خزانه داری آمریکا 
نیز این جنگ را میدان داری می کند 
ابراز کرد: ما در این جنگ باید دفاع 
کنیم جنگی که به طبع فرماندهی اش 
با شخص رییس جمهور است. وی 
اجرای شروطی  با  ما  اینکه  بیان  با 
می کنیم،  حمایت  رئیس جمهور  از 
گفت: ما از رئیس جمهور خواسته ایم 
وزرای اقتصادی خود را تغییر دهد تا 
کار ها با سرعت بیشتری پیش روند. 
رییس جمهور  به  اینکه  زمان  االن 
به  نیست  دهد،  استعفا  بگوییم 
همین دلیل نیز مجلس یکپارچه با 
استیضاح رئیس جمهور مخالف است.

ویژه  دستیار  امیرعبداللهیان  حسین 
بین الملل  امور  در  مجلس  رئیس 
خیلی ها  که  این سوال  به  پاسخ  در 
می گویند با رهیافت اخیری که درباره 
شرق شاهد هستیم بخش »نه شرقی« 
شعار »نه شرقی نه غربی« نادیده گرفته 
شده. این صحیح است، گفت: من این 
را قبول ندارم، چون حتی در دیداری که 
پوتین با رهبری داشت کامال مشخص 
بود که پوتین به دنبال بازگرداندن اقتدار 
به روسیه است تا جایی که یادم میاد 
جمله کلیدی که مقام معظم رهبری 
در آنجا مطرح کردند این بود که ما 
از سیاست روسیه مقتدر و ایران مقتدر 
و مستقل سخن می گوییم یعنی ما 
به هیچ وجه استقالل خودمان را نه 
فدای امریکا نه فدای روسیه خواهیم 
کرد و آن شعار نه شرقی و نه غربی 

خودمان به قوت خودش باقی است، 
اما همکاری و تعامل مشترک در حوزه 
منافع مشترک متفاوت از این است که 
ما زیر سلطه یک کشوری قرار بگیریم 

ایران مقتدر و مستقل؛ روسیه مقتدر.
وی افزود: یک سری از سیاستمداران 
سری  یک  و  غربی  گرایش  ما 
فکر  ولی  داشتند،  شرق  به  گرایش 

می کنم که معتدل ترین و موفق ترین 
سیاست تعامل مثبت با غرب و شرق 
متناسب با رفتار متقابلی که آن ها با 
ما خواهند داشت در کنار حفظ اقتدار 

نجات  می تواند  ایران  استقالل  و 
بخش باشد، اما نه غرب به تنهایی و 
نه روسیه به تنهایی، هیچ کدام این ها 
نمی تواند برای ما نجات بخش باشد.

ازرئیسجمهورخواستهایموزرایاقتصادیخودراتغییردهد
تاکارهاباسرعتبیشتریپیشروند

مابههیچوجهاستقاللخودمانرانهفدايآمریکاونهفدايروسیه
خواهیمکرد

نفتارزانشد

بازگشایی بنادر لیبی و امید به ادامه صادرات نفت ایران علیرغم تحریم های 
آمریکا، قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از یک درصد کاهش داد.به 
گزارش رویترز، با بازگشایی بنادر لیبی و با امید به اینکه علی رغم تحریم 
های آمریکا علیه ایران، تهران همچنان صادرات نفت خواهد داشت، قیمت 
نفت در بازارهای جهانی بیش از یک درصد افت کرد و در مسیر ثبت دومین 
هفته متوالی کاهشی قرار گرفته است. هر بشکه نفت برنت با 88 سنت کاهش 
73.57 دالر فروخته شد و در آستانه ثبت کاهش حدود 4 درصدی طی هفته 
گذشته قرار دارد. هر بشکه نفت خام آمریکا با 33 سنت کاهش 52.43 دالر 
فروخته شد و در آستانه ثبت کاهش حدود 5 درصدی طی هفته گذشته 
قرار دارد. در ماه ژوئن و اوایل ماه جوالی به علت اختالل در عرضه نفت 
لیبی و ونزوئال و نگرانی در مورد فشارهای آمریکا به مشتریان نفتی ایران 
برای به صفر رساندن خرید نفت از این کشور، قیمت نفت به 80 دالر رسید.

کاهشوجهتضمینسکهآتیازامروز

 از پایان معامالت امروز، وجه تضمین اولیه به همراه وجه تضمین اضافی در 
مجموع به 8 میلیون و 250 هزار تومان تعیین می شود. در روز چهارشنبه 
هفته قبل معامله 17 هزار و 295 تن مواد شیمیایی را تجربه کرد. در این تاالر 
معادل با 198 تن مواد پلیمری، یک هزار و 114 تن قیر، 10 هزار تن لوب 
کات و 18 هزار تن وکیوم باتوم معامله شد. عالوه بر این معادل با 44هزار و 
140 تن قیر و 880 تن عایق رطوبتی در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران 
دادوستد شد. براساس این گزارش 46 تن سبد مخلوط نیز در تاالر محصوالت 
صنعتی و معدنی مورد معامله قرار گرفت. در پایان معامالت نیز بورس کاال 
با کاهش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال بازار آتی سکه از کاهش 
وجه تضمین اولیه معادل با 6 میلیون و 400 هزار تومان پس از پایان روز 
معامالتی امروز خبر داده است. به این ترتیب وجه تضمین اولیه به همراه وجه 
تضمین اضافی در مجموع به 8 میلیون و 250 هزار تومان تعیین می شود.

نقدینگیاز۱۵۰۰هزارمیلیاردتومانگذشت

از یک هزار و 529  بیش  را  اسفند سال گذشته  نقدینگی  بانک مرکزی 
آن،  از  قبل  سال  اسفندماه  به  نسبت  که  کرد  اعالم  تومان  میلیارد  هزار 
آمارهای  گزیده   انتشار  با  مرکزی  بانک  است.  داشته  رشد  درصد   22.1
اقتصادی در بهمن سال گذشته، حجم نقدینگی را بیش از هزار و 529 
هزار میلیارد تومان اعالم کرد که نسبت به اسفند سال قبل از آن، 22.1 
نشان  افزایش  نیز 23.2 درصد  به مدت مشابه سال 95  نسبت  و  درصد 
می دهد. حجم پول در این دوره به 1946.7 هزار میلیارد ریال رسید که 
نسبت به اسفندماه سال قبل از آن 19.4 و نسبت به اسفندماه سال 95 به 
میزان 19.3 درصد رشد یافته است. میزان شبه پول در گزیده های آماری 
منتشر شده در اسفندماه سال قبل به 13353.1 هزار میلیارد ریال رسیده 
که نسبت به اسفندماه 95 هم 22.5 درصد رشد داشته است. بدهی بخش 
کرد. اعالم  ریال  میلیارد  قبل 10918.5هزار  اسفند سال  در  را  غیردولتی 

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
تشکدوزان اتومبیل ولحاف دوزان شهرستان بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند، دعوت می شود ظرف مدت 
پانزده روز از تاریخ 97/4/27 جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  
و اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، 

معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه 
کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و 
دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف- 
عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 
عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب 

معتبر دائم - وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4×3 رنگی )6 
قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- 

گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
آرایشگران و پیرایشگران زنانه شهرستان بیرجند 

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند، دعوت می شود ظرف مدت 
پانزده روز از تاریخ 97/4/27 جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  
و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، 

معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه 
کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس- عدم اشتغال در ارگان ها و 
دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف- 
عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 
عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال- داشتن پروانه کسب معتبر 

دائم - وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

 فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ( - فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری( - عکس 4×3 رنگی 
)6 قطعه( - فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- 

گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی دعوت به افراز مالکین مشاعی پالک 122 فرعی از 1832 - اصلی بخش 2 بیرجند 
با توجه به تقاضای آقای مهدی امامی فرزند احمد علی مالک 1686 سهم مشاع از ششدانگ پالک فوق مبنی بر افراز سهام 

مشاعی خویش و عدم دسترسی  به مالکین مشاعی دیگر بدین وسیله اعالم می دارد جهت بازدید محل به تاریخ 1397/05/01ساعت 10 صبح 
وقت معاینه محل تعیین گردیده لذا از مالکین دیگر دعوت می گردد در وقت مقرر در محل حاضر و هر گونه اظهاری دارند نفیا یا اثباتا بیان 
نموده، ضمنا عدم حضور مانع از رسیدگی و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود. علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

مرکـزآبزیـانتابـع
توزیع کننده ماهی قزل آال )هر هفته شنبه و سه شنبه در سطح استان(

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

آدرس : بین معلم 14 و 16   تلفن: 32204185
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ايجاد شب بازار تولیدات محلی بانوان در فردوس

صداوسیما-شب بازار تولیدات محلی بانوان در فردوس ايجاد شد. مشاور فرماندار فردوس در امور بانوان و خانواده گفت: اولین شب بازار تولیدات محلی 
بانوان شهرستان فردوس با هدف حمايت از مشاغل خرد و خانگی در سال حمايت از کاالی ايرانی در اين شهرستان راه اندازی شد.پناهی افزود: شب بازار 
تولیدات محلی بانوان فردوس در محل پارک گردشگری تون احداث شده و هر هفته سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ها از ساعت ۱۹ تا ۲۳ داير است.

سالم. قطعی برق و کمبود برق بهانه است چند 
روز ديگر مجلس محترم  بهای برق را باال می برد   
به مرگ می گیرند تا به تب راضی بشوند دست 

نمايندگان هم درد نکند.
۹۹0...4۹۲
خود  وسیله  به  قومی  هر  سرنوشت  گفته  خداوند 
که  پیامک  يک  بیرجند  مردم  زند.  می  رقم  آنها 
اين  به  کنید  اعتراض  هم  شما  ندارد  ای  هزينه 
شیوه نقشه کشی شهری تا کسانی که با عرض 
کم معابر آسايش روحی و اجتماعی و حتی جانی 
شهروندان به خطر انداخته اند تفکر خود را تغییر 

دهند يا تغییر کنند.
۹۱0...67۳
پولی،  بی  درد  به  مالیاتی  امور  کارشناسان  چرا 
 رکود بازار،گرانی و هزار درد ديگر که داريم توجه 
نمی کنند و فقط به فکر گرفتن جريمه از موديان 
است.آيا اصوال اين جرايم حالل است؟ به شخصه 

يک ريال آن را حالل ندارم.
۹۱5...۲۱۲

چند روز پیش )۹7/4/۱4( گزارشی از شهرداری بیرجند 
در روزنامۀ خراسان جنوبی چاپ گرديد که جناب آقای 
دکتر جاويد شهردار محترم بیرجند از آغاز طرح مبلمان 
شهری خبر داده و جناب آقای دکتر تقی زاده رياست 
محترم شورای شهر ضمن اشاره به اين طرح ، سطح 
شهر را به کارگاه عمرانی تشبیه نمودند. لذا به عنوان 
يک شهروند از تالش اين بزرگواران و پرسنل شريف 
شهرداری در جدول گذاری برخی از بلوارها و میادين 
شهر کمال سپاس و قدردانی دارم. بله، در اکثر معابر 
شهر تالش شهرداری در بازسازی جداول مشهود است 
و امیدواريم در ادامۀ کار به مؤلفه های اصلی مبلمان 
شهری از جمله جداره سازی معابر، نماسازی مطلوب 
امالک، اصالح طرح هندسی برخی از چهارراه ها و 
میادين، نورپردازی شهری، تابلوهای زيبای راهنمای 
شهری، نقاشی جداره ها و ... برسیم. اگر فرض کنیم 
مبلمان شهری همان اسباب و اثاثیه شهر با رنگ، 
شکل، اندازه و محل قرارگیری مناسب باشد که موجب 
ارتقای کیفیت زندگی، زيبايی شهر و تأمین آرامش 
روحی و روانی شهروندان می شود، قطعاً می بايست 
با فرهنگ بیرجند و هويت بیرجندی سازگار و همگون 
باشد. لذا پیشنهاد می گردد شهردار معزز بیرجند برنامه 
های تفکیکی شهرداری در خصوص مبلمان خیابانی، 
مبلمان پارکی، مبلمان ترافیکی و سازه های تبلیغاتی 
و بصری شهر را به تشکل های خصوصی فرهنگی، 
هنری، معماری، عمرانی و همچنین مجربین و معتمدين 
ارائه تا با اظهار نظر آنها کامل تر و ماندگارتر گردد. جناب 
آقای دکتر جاويد به روشنی جنب و جوش و تالش 
پرسنل شريف شهرداری و سازمان های تابعه به ويژه 
بازسازی  پرسنل عمرانی و فضای سبز در موضوع 
جداول معابر و میادين سطح شهر مشهود است و جای 
تقدير و تشکر فراوان دارد، اما با توجه به محدوديت منابع 
مالی و انسانی شهرداری، بیم آن می رود مسائل اصلی 
و اساسی عمران و توسعۀ شهر بیرجند در تله جدول 
گذاری معابر گرفتار شود. از سوی ديگر سواالتی مطرح 
است که:آيا استفاده از يک نوع مصالح )سنگ( در تمامی 
معابر، میادين و بلوارهای شهر آن هم به شکل و فرمت 
مشابه امر درستی می باشد؟ و آيا همۀ جداول موجود نیاز 
به احیا و بازسازی دارند؟ و آيا اجرای گستردۀ اين طرح، 
شهرداری را از انجام ساير فعالیت ها به ويژه فعالیت های 
زيربنايی باز نخواهد داشت؟هر چند همواره شهرداری از 
محدويت منابع مالی و عدم کمک های نقدی دولت 
رنج می برد ولی با عنايت به رونق نسبی صنعت ساخت 
و ساز نسبت به دو سه سال اخیر، امید است انجام 
کارهای زيربنايی و اولويت دار شهر بیشتر مورد توجه 
قرار گیرد. لذا پیشنهاداتی به شرح ذيل تقديم می گردد :

-اجرای امتداد بلوار پیامبر اعظم )ص( از میدان 
سفیر امید تا بلوار خلیج فارس )پمپ شعله(

همان گونه که می دانید بلوار پیامبر اعظم )ص( در نظام 
شورايی از تعريض ۱۲ متری جواديه در دورۀ اول شورای 
اسالمی شهر آغاز و به تدريج در ادوار مختلف به وضعیت 
کنونی رسید که خوشبختانه امروز نقش انکارناپذيری 
در بهبود ترافیک و جابجايی همشهريان عزيز دارد. لذا 
به نظر بسیاری از شهروندان تکمیل رينگ بلوار پیامبر 
اعظم )ص( از میدان سفیر امید تا جاده زاهدان به منظور 
دسترسی آسانتر به ورودی شرقی شهر امری ضروری 
بوده و به نوعی سهم شورای پنجم و شهردار جديد در 
تکمیل اين بلوار می باشد، چون هر کدام از شهرداران 

محترم قبلی قسمتی از اين بلوار را احداث نموده اند.
-اجرای طرح تعريض خیابان ارتش

همان گونه که می دانید موضوع انتقال پادگان 04 از 
سطح شهر و متعاقباً اجرای پروژه امتداد بلوار پاسداران از 
داخل اراضی پادگان يک کار بسیار ارزنده و مهمی بود که 
در نظام شورايی پیگیری و خوشبختانه به سرانجام رسید، 
به گونه ای که امروزه بلوار شهید صیاد شیرازی و شهید 
ناصری نقش کلیدی و مؤثری در بهبود کیفیت رفت و 
آمد و ترافیک شهری دارد. لذا تعريض خیابان ارتش 
انتظار بجا و معقولی است که شهروندان عزيز جهت 
بهبود ترافیک شهری از شورا و شهرداری بیرجند دارند. 
با توجه به اينکه حجم عملیاتی اجرای طرح تعريض 
خیابان ارتش و انجام عقب نشینی پادگان، نسبت به 
حجم عملیاتی دو بلوار فوق الذکر بسیار ساده تر و سبک 
تر است، بر اين باوريم شهرداری محترم با کمک و 
مساعدت شخص آقای استاندار که فردی دلسوز و 
کاربلد هستند، قادر به اجرای اين طرح خواهند بود. 

-اجرای معبر جنب مصلی و اتصال بلوار 
موسی بن جعفر)ع( به خیابان جمهوری 

با عنايت به اينکه طرح تفضیلی محدوده مذکور در 
سنوات گذشته به تصويب کمیسیون ماده )5( شورای 
عالی شهرسازی و معماری کشور رسیده است و از 
طرفی پروژه احداث پل موسی بن جعفر )ع( در شرف 
اتمام می باشد،جا دارد شهرداری محترم به منظور رفاه 
حال ساکنین محترم موسی بن جعفر)ع( و مجموعه 
های مسکن مهر واقع در شمال شهر، در خصوص 
اجرای خیابان مذکور تسريع نمايند. در همین راستا 
پیشنهاد می گردد قبل از اجرای عملیات احداث اين 
معبر، پیشنهاد تعريض آن از سوی شورا و شهرداری به 
کمیسیون ماده )5( ارائه گردد. چون در طرح فعلی عرض 
معبر جنب مصلی بسیار کم در نظر گرفته شده است.

-جداره سازی خیابان جمهوری با تهیه، تصويب 
و اجرای طرح جامع سیما و منظر شهری بیرجند

هر چند خیابان جمهوری اسالمی يکی از معابر اصلی 
و مهم شهر بیرجند محسوب می شود، ولی بازسازی 
پیاده روهای آن و همچنین جداره سازی اين معبر در 
ادوار گذشته مورد غفلت قرار گرفته است. لذا پیشنهاد 
می گردد اين پروژه به عنوان نمادی از سیما و منظر 

شهری(  )مبلمان  مقابل-شهری  ستون  از  ادامه   
گیرد. قرار  محترم  شهرداری  و  شورا  توجه  مورد 

-اجرای طرح تعريض خیابان طالقانی و 
خیابان مدرس ) از ابوذر تا فلکه اول(

طرح تملک تعدادی از امالک واقع در اين محدوده 
در ادوار گذشته به ويژه در زمان شورای سوم انجام 
امالک  ساير  تملک  به  نسبت  است  نیاز  و  شده 
به  امیدواريم  گردد.  اقدام  تعريض  طرح  در  واقع 
اجرای  محترم شاهد  و همت شهرداری  خدا  لطف 
های  اولويت  از  که  ها  خیابان  اين  تعريض  طرح 
باشیم.  شود،  می  محسوب  بیرجند  شهر  ترافیکی 
-ساماندهی و احداث ورودی مهرشهر از سمت پلیس راه
معضل  شرق  سمت  از  شهر  مهر  بودن  بست  بن 
امر  باشد که همین  اساسی ساکنین مهرشهر می 
برای  شهری  تردد  منظر  از  ای  عديده  مشکالت 
انبوهی از سکنه محترم مهرشهر به وجود آورده است. 
لذا تقاضا می شود و امیدواريم در خصوص اجرای معبر 
جهت دسترسی امن تر به ورودی بیرجند از سمت 

مشهد اقدام مؤثری صورت پذيرد.
-غنی سازی پارک های اصلی شهر

نگارنده برخالف برخی از مخاطبین اعتقادی به احداث 
پارک جديد و اضافه شدن شمار پارک های سطح شهر 
نداشته و بر اين باور است که سرانۀ پارک شهری شهر 
بیرجند از میانگین کشور باالتر است. اما آنچه کمتر بدان 
توجه شده، مبلمان پارکی و روح بخشیدن به پارک های 
موجود است. لذا پیشنهاد می گردد به جای احداث پارک 
جديد، نسبت به مدرن و غنی سازی پارک های موجود 
با نصب المان های جذاب، آب نماهای زيبا، تجهیزات 
پارکی مدرن، تأمین نور و صوت پارک، نصب تجهیزات 
ورزشی و بازی های کودکانه و ... اقدام گردد، به گونه ای 
که پارک های موجود مورد استقبال بیشتر همشهريان 
قرار گرفته و محل امن و با نشاطی برای همۀ اقشار و 
رده های سنی باشد. از سوی ديگر توسعه فضای سبز 
حاشیه معابر اصلی که شهرداری محترم درماه های اخیر 
بدان پرداخته است، امری بسیار پسنديده و اثربخش تر 

نسبت به احداث پارک جديد می باشد.
-توسعه بازارهای روز و روز بازارها

به اذعان بسیاری از همشهريان در سال های اخیر به ويژه 
در شورای چهارم اين بازارها از روند توسعه ای مطلوبی 
برخوردار بوده اند که متأسفانه به دلیل افزايش بهای اجارۀ 
غرف روز بازارها در سال جاری، احتمال تعطیلی يا کند 
شدن فعالیت کسبۀ اين بازارها وجود دارد. لذا پیشنهاد می 
گردد نسبت به ارتقای کیفیت اين بازارها با اجرای طرح 
های مبلمان بازارچه ای و افزايش رغبت همشهريان 
گردد. مبذول  مقتضی  اقدام  بازارها  اين  از  به خريد 

-احیای بافت فرسوده و قديمی شهر
علیرغم شعارهای وزارت راه در دو دهه اخیر مبنی 
بر حمايت و احیای بافت های فرسوده و فعالیت ها 
درست و غلط شورا و شهرداری در چهار دورۀ گذشته، 
می توان ادعا نمود که هیچ کار اساسی و بنیادين در 
احیای اين بخش وسیع از شهر انجام نشده است. از 
آنجايی که عموماً دولت در اين بخش ناکارآمد و ناتوان 
نشان داده است، به نظر می رسد شورا و شهرداری 
فارغ از حمايت راه و شهرسازی و يا کمیسیون ماده)5( 
می تواند آستین باال زده و کیفیت زندگی شهری در 
اين محدوده ها را ارتقا بخشند. يکی از داليل نارکارآمد 
شدن احیای بافت فرسوده، تداخل آن با بافت تاريخی 
می باشد. به نظر اينجانب چنانچه مسئولین فعلی 
)استانداری، شورا، مسکن، میراث، شهرداری( قصد 
خدمت به ساکنین محله های قديمی بیرجند که 
 مملو از بیرجندی های اصیل، قديمی، با صفا و با مرام 
استانی  اختیارات  با  بايست  می  دارند،  را  باشد  می 
محدودۀ بافت تاريخی بیرجند که غیر معقول و غیر 

منطقی وسیع ديده شده است را کاهش دهند. 
امروزه بخش اعظم هستۀ مرکزی شهر بیرجند بدون 
داليل موجه اسیر ضوابط سخت گیرانۀ میراث فرهنگی 
می باشد.در پايان ضمن آرزوی توفیق روز افزون برای 
اعضای محترم شورای اسالمی شهر بیرجند خاطر 
نشان می گردد با توجه به روند رو به رشد بیرجند در 
نظام شورايی، خوشبختانه يا متأسفانه سطح توقعات 
شهروندان باالتر از فعالیت های جاری بوده و جا دارد 
عالوه بر احیای جداول بلوارها، فعالیت های زير بنايی 
مؤثرتری در دستور کار قرار گیرد. به عبارتی خط کش 
از منظر  ارزيابی عملکرد شورا و شهرداری  معیار  و 
شهروندان، اجرای پروژه های زيربنايی و ضروری شهر 
از جمله موارد فوق می باشد. چون مشابه آنها در ادوار 
گذشته انجام شده است و بديهی است مردم توقع انجام 
پروژه های مشابه يا اتمام پروژه های ناتمام قبلی را 

داشته باشند. و من ا... التوفیق
محمد حسن فخار

حضور  پیام  اينکه  بیان  با  بسیجی  جهادگر 
فرهنگ  انتقال  محروم  مناطق  در  جهادگران 
و روحیه جهادی به مردم است، گفت: با وجود 
کم لطفی هايی که از سوی مسئولین به ما شده و 
فضای بی اعتمادی که وجود داشت اردوی اول 

ما اردوی برتر در استان شناخته شد.
به گزارش فارس، يکی از اهداف انقالب اسالمی 
محرومیت زدايی از مناطق کم برخوردار است که 
اهمیت آن را در کالم امام راحل و مقام معظم 

رهبری می توان مشاهده نمود.
مقام معظم رهبری در بیان اهمیت کار جهادگران 
می فرمايند: اين خدمت رسانی است،خدمت رسانی 
اين مهم تر،  از  مادی و خدمت رسانی معنوی. 
می کنید،  خودتان  به  شما  که  است  خدمتی 
فعال می کنید؛  را  درونی خودتان  استعدادهای 
به بالقوه هايی که در وجود شما هست، فعلیت 
می بخشید، تجربه پیدا می کنید، با زندگی مردم 
آشنا می شويد، اين حصارهای طبقاتی شکسته 
می شود، واقعیت های زندگی را لمس می کنید، در 
خودتان شعف و بهجت خدمت رسانی را احساس 
می کنید و اين احساس را در وجود خودتان زنده 

می کنید.”
پس از انقالب و طی اين سال ها شاهد حضور 
محروم  مناطق  در  بسیجی  جهادگر  جوانان 
هستیم که با حضور در اين مناطق در وسع خود 
از مشکالت مردم می کاهند و يک کار فرهنگی 

را معنا می بخشند.
پای گفتگو با قائد يوسفی يکی از اعضای گروه 
برتر جهادی فاطمه الزهرا )س( خراسان جنوبی 
دانشگاه  سوم  سال  دانشجويان  از  خود  که 
با  تا  نشستیم  است،  بیرجند  پزشکی  علوم 
فعالیت و اقدامات اين گروه جهادی آشنا شويم.

 اين گروه جهادی از چه تاريخی شکل 
گرفته و تاکنون چه تعداد فعالیت 

جهادی انجام داده  است

يوسفی: گروه جهادی دانشگاه علوم پزشکی از 
شروع به کار بسیج دانشجويی دانشگاه تشکیل 
شده است.شروع به کار رسمی گروه حضرت 
فاطمه الزهرا)س( از ارديبهشت ۹5 کلید خورد؛ 
در ابتدای امر پیشنهاد شد که با گروه جهادی 
رضوان که از تهران آمده و به مدت ۹ الی ۱0 
سال است که در شهرستان نهبندان فعالیت دارند 
به صورت مشترک خدمات جهادی ارائه شود.

در ابتدای کار ديد خوبی نسبت
 به گروه های جهادی داخل استان 

وجود نداشت

به  نسبت  خوبی  ديد  کار  ابتدای  در  متأسفانه 
نداشت  وجود  استان  داخل  جهادی  گروه های 
انجام  توانايی  گروه ها  اين  که  ديدگاه  اين  و 
فعالیت های بزرگ جهادی داخل استان را ندارند 
حاکم بود، حتی در اولین اردويی که برگزار شد 
کمبود  و  نبود  برقرار  غذايی صحیحی  برنامه 
امکانات گروه را رنج می داد. در تابستان سال ۹5 
تصمیم بر اين شد که کار جهادی به صورت 

مستقل از گروه های ديگر انجام شود و ۲ تا ۳ 
ماه زمان برای راه اندازی گروه از پايه نیاز بود.

با وجود کم لطفی ها اردوی
 برتر شناخته شديم

در اردوی اول که در شهرستان درمیان انجام 
شد ۹ روستا تحت پوشش خدمات جهادی قرار 
نفر مورد معاينه قرار  گرفت و قريب به 500 

گرفتند که پس از انجام معاينات و تجويز دارو 
گروهی از جهادگران پس از تهیه داروها از مرکز 
استان آن را در اختیار مردم روستا قرار می دادند.

نفر متخصص  نیز سه  دندانپزشکی  در بحث 
همراه گروه بودند که خدمات را ارائه می کردند، 
اما در دندانپزشکی در يکی از اردوها با کمبود 
از  بعد  مواجه شديم چون هر وسیله  امکانات 
استفاده بايد فرآيندی را طی کند تا دوباره قابل 
استفاده شود در نتیجه وقت پزشکان تلف می شد.

با وجود کم لطفی هايی که از سوی مسئولین به ما 
شد و فضای بی اعتمادی که وجود داشت اردوی 
اول ما اردوی برتر در استان شناخته شد. پس از 
اردوی اول جو منفی نسبت به جهادگران داخل 
استان شکسته شد و اردوی دوم در زمستان ۹5 
برگزار شد. در اين اردو با درخواستی که از سوی 
گروه جهادی دانشگاه صنعتی شريف مطرح شد 
با شرط استقالل عمل موافقت گرديد و در منطقه 
زيرکوه صرفاً ارائه خدمات درمانی صورت گرفت.

تفاوتی که ارائه خدمت در اين اردو با اردوی اول 
داشت، اين بود که خدمات به صورت تخصصی 
در تخصص های داخلی، زنان و سونوگرافی پس 
از معاينه پزشک عمومی انجام می شد، در اين 
مستقر  روستا  در  را  سونوگرافی  دستگاه  اردو 
کرديم و پس از آن همه افرادی که نیاز داشتند 

مورد معاينه قرار گرفتند.

عصب کشی دندان توسط جهادگران
 برای اولین بار در مناطق مرزی

که  است  اردويی  بزرگترين  که  سوم  اردوی 
تاکنون داشتیم در شهريور ۹6 در منطقه چاهشند 
نهبندان شش روستا با جمعیت حدود هزار و 
600 نفر برگزار شد که ۱۲0 جهادگر مشغول 
به خدمت رسانی شدند. از اين تعداد هفت نفر 
متخصص دندانپزشک داشتیم که توانستند 6۳ 
مورد عصب کشی دندان را در مناطق مرزی که 
حتی در شبکه بهداشت شهر نهبندان صورت 
نگرفته بود، انجام دهند. بیش از 500 تا 700 
مورد کشیدن و حدود 400 مورد ترمیم سطحی 
و عمقی دندان ها را انجام داديم، اين خدمات که 
هزينه ای بین ۱50 تا ۲00 میلیون تومان داشت 
با نرخ دولتی به مردم مناطق محروم ارائه گرديد.

 آيا خدمات ارائه شده عالوه بر جنبه 
درمانی و عمرانی پیوست فرهنگی و 

اجتماعی نیز داشته است؟

بر  عالوه  شده  انجام  اردوهای  در  يوسفی: 
کارگاه  عمرانی  و  درمانی  فعالیت های 

برای  خواهران  توسط  خیاطی  اشتغال زايی 
برگزار  درمیان  شهرستان  روستاهای  مردم 
شد. در مباحث فرهنگی نیز چهار روستا توسط 
خواهران و دو روستا نیز توسط برادران تحت 
پوشش قرار گرفت که از مهم ترين مباحث در 
اردوهای جهادی است. از مهم ترين مشکالتی 
که وجود داشت، می توان به عدم وجود فرهنگ 
کار اشاره کرد و در اين زمینه کالس های قرآن، 
احکام و غیره در زمینه های مختلف عقیدتی 

تا مراسم دعای عرفه و يادواره ای برای شهید 
سموری)از شهدای روستا( برگزار شد.

ارائه مشاوره بهداشتی مورد نیاز مردم بود

جهادگران مشاوره هايی را در زمینه بهداشتی و 
به خصوص روانشناسی ارائه کردند. همچنین 
مردم  به  گردشگری  زمینه  در  که  مشاوره ای 
روستای چشمه بید واقع در کوير همت آباد داده 
شد، اين بود که می توان با احداث اقامتگاه های 
بومگردی از پتانسیل موجود اين منطقه برای 

اشتغال زايی استفاده کرد.

کار جهادی منوط به ارتباط دوسويه
 و همکاری مردم با جهادگران است

که  کنیم  احساس  جايی  جهادی  کار  در  اگر 
مردم با ما برای آبادانی منطقه خود همکاری 
نمی کنند و به ديد کارگر به جهادگران می نگرند 
فعالیت خود را قطع می کنیم. به عنوان مثال 
در روستايی که برای ساخت مسجد وارد شده 
روستا  جوانان  که  شد  مشاهده  وقتی  بوديم 
نیستند  آمدن  کار  پای  و  به همکاری  حاضر 
حضور  پیام  نداديم،  ادامه  را  جهادی  خدمت 
جهادگران در مناطق محروم انتقال فرهنگ و 
روحیه جهادی به مردم است.برای سال جاری 
در مردادماه اردوی جهادی را در منطقه درمیان 
در روستايی که از نظر امنیتی منطقه ای بسیار 

مهم و حیاتی است، خواهیم داشت.

مهم ترين مشکالت مردم در مناطقی 
که فعالیت داشتید چه بوده است؟

آب، اصلی ترين معضل و علت 
مهاجرت مرزنشینان است

يوسفی: مهم ترين مشکل بیشتر مناطق، بحران 
آب است که حتی منجر به مهاجرت از روستاها 
از  شده است. در حالی که مشکل آب برخی 
کیلومتر  هفت  تا  شش  با  مرزی  روستاهای 

لوله کشی قابل حل است.
هستند  مرزی  بیشتر  که  روستاها  اين  اگر 
مشکالت شان حل شود ديگر شاهد مهاجرت 
آنها و پديد آمدن معضل تأمین امنیت مرز در 
دستگاه های  تاکنون  زيرا  بود  نخواهیم  آينده 
مردم  همین  همکاری  با  مرزبانی  و  انتظامی 
توانسته اند امنیت را برقرار نمايند. حتی برخی 
روستاها از داشتن يک غسالخانه برای شستشوی 
اموات و کفن و دفن اموات خود محروم اند و يا 
در زمینه تفريحات سالم مردم روستای “قیک” 

امکانات الزم برای دريافت شبکه های ديجیتال 
را ندارند و همین يکی از علل مهاجرت جوانان 

اين روستا به شهرها شده است.

رسانه ای کردن مشکالت 
توسط سلبريتی ها در جهت

 تخريب نظام اسالمی
درمیان،  نی”  و”گل  “ذکری”  روستاهای 
روستاهايی بودند که توسط يکی از بازيگران 

مشهور رسانه ای شدند اما پس از اين کار به 
جهادگران  و  خیرين  و  شدند  رها  خود  حال 
بودند که به داد مردم مناطق اين دو روستا 
رسیدند و مشکالت اين مناطق که از جمله 
بیماری های پوستی و تخريب شدن چاه يکی 
از روستاها بود، توسط جهادگران بررسی شد 
از  استان  باالی  رده  مسئولین  حضور  با  که 
بیرجند  جمله رياست دانشگاه علوم پزشکی 

اقداماتی در جهت رفع آنها انجام شد.

جوزدگی در رساندن کمک ها
 به مناطق محروم

پس از رسانه ای شدن مشکالت اين روستاها 
آب  همچون  غیرنقدی  کمک های  از  سیلی 
اما در حالی که  اين مناطق شد  معدنی روانه 
با رفع انسداد از چاه يکی از همان روستاها که 
تخريب شده بود مشکل آب آن روستا برطرف 
می شد. از مشکالت مردم مناطق محروم کمبود 
آب و به دنبال آن بی رونقی کشاورزی و دامداری 
و در نتیجه بیکاری است که مشکالت اجتماعی 

را نیز در پی خواهد داشت. 

فقر و بیکاری موجود در مناطق محروم 
ناشی از عدم وجود فرهنگ کار است و 

يا زيرساخت الزم موجود نیست؟

يوسفی: اين دو موضوع توأمان در پديد آمدن 
فقر و بیکاری تأثیرگذار بوده است، تاکنون هیچ 
آموزش درستی به کشاورزان ما توسط نهادهای 
مسئول داده نشده است. پس از تولید محصول 
خريد تضمینی از کشاورزان انجام نمی شود و 

سود تولید به جیب دالل می رود.

الزمه کاهش فقر و بیکاری توجه
 به پتانسیل هر منطقه است

از  را  جدی تری  حمايت  بايد  مسئولین 
پتانسیل های موجود در هر منطقه انجام دهند 
تا باعث رونق و اشتغال شود و يکی از راه های 
آن راه اندازی صنايع تبديلی برای بومیان همان 
مناطق است. به عنوان مثال روستای لخشک 
نهبندان در منطقه ای که سرشار از انواع معادن 
سنگ است، واقع می باشد اما مردم آن روستا 
در فقر مطلق به سر می برند. چرا کسانی که از 
معادن آن منطقه بهره برداری می کنند به مردم 
آنجا عوارضی را نمی دهند و يا اگر می دهند چرا 
اين پول صرف آبادانی همان منطقه نمی شود؟

متأسفانه اين فرهنگ جهادی هنوز جا نیفتاده 

و  نباشند  مسئولین  حرکت  منتظر  مردم  که 
خود شروع به فعالیت کنند. چرا از مهم ترين 
پتانسیل استان که قالیبافی است حمايت های 
درآمد  از  هنرمندان  و  نگرفته  صورت  الزم 

هنگفت آن محروم اند؟

همکاری سازمان های دولتی با گروه 
خود را چگونه ارزيابی می کنید؟

يوسفی: ابتدای امر اعتماد کافی به گروه ما وجود 

نداشت و بیشتر توجه و همکاری مسئولین دولتی 
و نهادهای انقالبی هم با گروه های تهرانی بود.
اما در حال حاضر پس از مشاهده موفقیت های 
گروه ما مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و سپاه 
پاسداران به خصوص سردار رجب زاده همکاری 

خوبی را با گروه ما برقرار کرده اند.

  آيا در اين نوع اردوها نقطه ضعف و يا 
انتقادی به برگزاری آن وجود دارد؟

يوسفی: متأسفانه برخی گروه های جهادی کار 
را اصولی انجام نمی دهند. به عنوان مثال در 
يکی از روستاها برای توسعه مسجد مدتی بعد 
از اتمام کار يکی از ديوارها دچار ترک و در 
شرف تخريب است و يا در حرفه دندانپزشکی 
تخصص  و  علم  بر  عالوه  دندانپزشک  که 
و  باشد  آموخته  نیز  را  کار  هنر  بايد  الزم، 
دارای تجربه الزم برای درمان بیماران باشد. 
دانشجوی سال  ما  در گروه  راستا  در همین 
پنجم بايد در کنار يک متخصص کار کند و يا 
کشیدن دندان را که در سال سوم فرا گرفته 
می تواند انجام دهد؛ از انتقاداتی که به نحوه 
عدم  است  وارد  جهادی  اردوهای  اجرای 
تداوم آن می باشد که پس از مدتی فعالیت، 
اردو به اتمام می رسد. البته طرحی که برای 
گروه های  برای  شده  ارائه  اردوها  تداوم 
نیست  مناسب  کوچک  مناطق  در  درمانی 
توجه  قابل  وسعت  نظر  از  منطقه  اگر  ولی 
باشد تا در مدت ۲ الی ۳ سال حضور گروه 
گردد  ارائه  مردم  به  خدمات  انواع  جهادی، 

اين طرح می تواند تأثیر مثبتی داشته باشد.

مهم ترين دستاورد و نقطه قوت اين 
قبیل اردوها چه می تواند باشد؟

ارتباط قوی تر با اهل بیت )ع( و
 آشنايی با درد مردم، مهم ترين 

دستاورد اردوهای جهادی

وجود  که  قوتی  نقطه  مهم ترين  يوسفی: 
يک  هر  فردی  سطح  در  که  بود  اين  دارد 
حضرت  با  را  قوی تری  ارتباط  جهادگران  از 
فاطمه زهرا)س( برقرار کردند و پس از اتمام 

اردوها ايشان را مادر خطاب می کردند.
در سطح اجتماعی آن نیز چون اين افراد در 
بهتر  بود پس  خواهند  مسئولین کشور  آينده 
است که از همین دوران دانشجويی با درد و 
رنج مردم در مناطق محروم آشنايی پیدا کنند تا 

خدمت بهتری را بتوانند ارائه دهند.

آب، اصلی ترین معضل و علت
 مهاجرت مرزنشینان است

با وجود کم لطفی ها اردوی برتر شناخته شديم
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از میان نامه های رسیده

از میان نامه های رسیده
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نرخ بیکاری در ایران ۵ درصد کمتر از عربستان

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ بیکاری جوانان در منطقه را متعلق به لیبی با نزدیک به ۵۰ درصد دانست و پس از این کشور، فلسطین، عراق، تونس 
و اردن قرار دارند. کمترین نرخ بیکاری متعلق به قطر است و بحرین در رده بعدی جای گرفته است. نرخ بیکاری جوانان در عربستان نیز باالی ۳۰ درصد است که یکی از 
باالترین نرخ ها محسوب می شود. نرخ بیکاری جوانان در ایران حدود ۲۵ درصد است که جزو نرخ های متوسط در بین کشورهای منطقه محسوب می شود.
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با 2000 شهید استان

شهید حسن زارعی مقدم

فرازی از وصیتنامه شهید درمورد والیت و رهبری: 
سفارشم به برادران این که دست از یاري حسین 
برندارید.  شکن  بت  خمیني  زمان،  ابراهیم  زمان، 

پشتیبان والیت فقیه باشید.

بازیگران سینما به شدت تکراری 
شده اند

شراره رخام، بازیگر سینما با اشاره به تکراری شدن 
اکثر بازیگران سینما گفت: وقتی سینما گروهی اداره 
شده و فیلم ها هم گروهی ساخته شود محصول، 
بودن  این تکراری  بود.  بازیگرانی تکراری خواهند 
سینما تنوع را از این هنر گرفته و به نوعی راه را 
برای سایر بازیگران سخت می کند. امیدوارم به جایی 
برسیم که به بقیه بازیگران هم اجازه بازی داده شود.

گیشه سینمای ایران در تسخیر 
»هزارپا«

اعالم  با  ایران  سینمای  هفتگی  فروش  جدول 
به کارگردانی  صدرنشینی فیلم سینمایی “هزارپا” 
ابوالحسن داوودی در نخستین هفته از اکران این اثر 
منتشر شد. این فیلم توانست رکورد اکران افتتاحیه 
سینمای ایران را جابجا کند. فیلم سینمایی “هزارپا” 
با فروش یک میلیارد و ششصد میلیون تومان در 
سه روز توانست رکورد فروش افتتاحیه را در تاریخ 

سینمای ایران جا به جا کند.

»فرمیسک« برنده جایزه بهترین 
کارگردان زن شد

فیلم کوتاه »فرمیسک« به کارگردانی مریم پیربند 
به دریافت  تولید شده، موفق  آمریکا  که در کشور 
جایزه بهترین کارگردان زن از جشنواره “جهانی فیلم 
گذشته  آمریکا شد. سال  در کشور  مستقل”  کوتاه 
برای  را  زن  کارگردان  بهترین  جایزه  پیربند  مریم 
این  کرد.  دریافت  جشنواره  این  از  فیلم »سکوت« 
تولید  دلیل  به  در حال حاضر  ایرانی  فیلمساز زن 
فیلم در کنار بقیه تولیدات آمریکایی به رقابت پرداخته 
آمریکا  در  را  فیلمبرداری  مراحل  فرمیسک  است. 
انجام رساند. ایران به  از تولید را در  و مراحل پس 

از کار کردن با »تهمینه میالنی« 
پشیمانم

فلور نظری بازیگر سینما و تلویزیون گفت: از اینکه 
راه های  نام »ملی و  به  فیلم تهمینه میالنی  در 
نرفته« بازی کردم، عمیقا پشیمانم و دیگر هیچ گاه 

با ایشان کار نخواهم کرد.

سینما و تلویزیون

اولین ایده بازار دانش آموزي همزمان با آیین رونمایي از اختراعات 
دانش آموزان براي اولین بار در کشور و استان برگزار شد

جواد قوسی- عصر پنجشنبه گذشته اولین جشنواره نوآوری 
های دانش آموزی »جهت« با حمایت مدیریت شعب بانک مسکن 
استان برگزار شد. حسین نیک کار، مدیرعامل شرکت شتابدهی 
»جهت« ضمن تشکر از مدیریت بانک مسکن بابت حمایت مالی 
و معنوی از این رویداد، گفت: جای فکر بیشتری دارد که چرا 
سازمان های علمی مانند پارک علم و فناوری، سازمان بسیج 
 علمی و بنیاد ملی نخبگان که انتظار حمایت بیشتری از آنها 

می رود، کمتر به این رویداد علمی پرداخته اند.
وی ادامه داد: این جشنواره به عنوان ایده بازار دانش آموزی و با 

شعار »کشف استعداد؛ خلق آینده« برگزار می شود. 
امیدواری برای حمایت مالی و تجاری سازی اختراعات 

افزود: در بخش پژوهش، 5 دانش آموز استعدادیابی  نیک کار 
شدند که ایده هایشان برای داورها ارائه می شود. همچنین در 
 بخش اختراعات، 10 اختراع صورت گرفته و اتفاق خوبی که افتاده،
 این است که داورها، سرمایه گذار هستند و امکانش است یکی از 
این اختراعات به مرحله تجاری سازی و حمایت مالی برسد. این 
مخترع جوان خاطرنشان کرد: این دانش آموزان دختر در طول 
سال تحصیلی استعدادیابی شده و دوره های سه ماهه را گذرانده 
و از پایه برای داشتن ایده آموزش دیده اند. مدیرعامل شرکت 
شتابدهی جهت ادامه داد: شرکت شتابدهی جهت از مرداد سال 
1396 شروع به کار کرد و در یک سال گذشته فعالیت های زیادی 
از جمله قرار دادن 4 اختراع در تابلوی فرابورس، نزدیک کردن 2 
اختراع به مرحله سرمایه گذاری و فروش و استعدادیابی نزدیک 
به 200 دانش آموز و ثبت 10 مورد از اختراعات شان، انجام شده 
است. نیک کار افزود: این شرکت اولین شرکتی است که در حوزه 
نیازسنجی صنایع فعالیت می کند و دارای مدرک تایید شده از 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. این مخترع و 
پژوهشگر جوان خاطرنشان کرد: تمام فعالیت های صورت گرفته با 
عشق و عالقه بوده و تا به االن به هیچ درآمدی فکر نشده است و 
امیدواریم تالش های مان دیده شود و از آن حمایت صورت گیرد.

در بیرجند هیچ راه دیگری جز علم و یادگیری نداریم
المللي  بین  آموزشگاه  رئیس  و  جشنواره  داور  رزقی  ادامه  در 

خوارزمي با بیان اینکه خوشحالم روحیه علمی در اینجا حاکم 
امروز در  و  اول جهان است  نیاز  است، گفت: تحقیقات علمی 
کشورهای پیشرفته از ایده و استعدادیابی ها حداکثر استفاده را 
می کنند. وی ادامه داد: هر ثانیه در 100 سال اخیر به اندازه 10 
سال پیشرفت علمی داشته است. رزقی با اشاره به اینکه  در بیرجند 
هیچ راهی دیگری جز علم و یادگیری نداریم، بیان کرد: امیدوارم 

اختراعات این نوجوانان در کشور و جهان بدرخشد. 
دکترعابدی، داور دیگر جشنواره و رئیس کارخانه هبلکس بیرجند 
هم اظهار کرد: این جشنواره در نوع خودش منحصر به فرد و بی 
نظیر است. وی افزود: دانش آموزان در سنینی وارد عرصه پژوهش 
و تحقیق شده اند که خیلی از افراد باورشان بر این نیست که در 
این چنین موضوعاتی هم امکان ارائه طرح و اختراع می تواند وجود 

داشته باشد. 
مهندس کامکار از کارخانه کویرتایر هم به عنوان داور سوم جشنواره 

به اظهارنظر پرداخت.
شرکت »شتابدهی جهت« بار ما را به دوش می کشد

فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل  محمودی،  ادامه  در 
استانداری بیان کرد: این نوجوانان با حمایت و پشتوانه علمی و 
بینش و نگرش درست در خدمت آیندگان ایران خواهند بود. وی با 
بیان اینکه این جلسه مصداق ورود میدانی و عملی خارج از تئوری 
و نصیحت است، ادامه داد: تیم قوی شرکت »شتابدهی جهت« بار 
زحمت ما را به دوش می کشد و در شرایطی که از هر سو مورد 
تهاجم و تغافل فرهنگی قرار گرفته ایم، این جوان ها با ایده های 

ناب شان وارد شده اند.
همچنین پورقربانی، مدیر شعب بانک مسکن خراسان جنوبی 
اظهار کرد: عزیزانی که امروز میزبان شان هستیم انسان های نخبه 
ای هستند که جامعه به شدت به این آدم ها نیاز دارد. وی با بیان 
اینکه تصور نکنید قرار است کار عجیب و غریبی رقم زده شود، 
اضافه کرد: جامعه به تفکر و ذهن خالق شما نوجوانان نیاز دارد و 
با تمام مشکالتی که امروز در جامعه حاکم است به آینده امیدوار 

باشیم.
در پایان جلسه از 4 اختراع دانش آموزان دختر رونمایی شد.
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آرش استیالف 7 شهریور ماه 1۳67 به دنیا آمد. او مجری، هنرپیشه ، خواننده 
و کمدین در چین است. آرش دانشجوی دکترای فیلمسازی در دانشگاه جهانی 
شانگهای است.  بزرگترین آرزوی آرش استیالف مسافرت و حیات در چین 
بود. پدر آرش بیش از بیست سال است که با چین رابطه تجاری دارد. برادر 
بزرگ او هم از سال ها پیش در چین زندگی می کند. سال ۲۰۰۹ میالدی، 
آرزوی آرش محقق شد. او کامیاب شد با وارد شدن به دانشگاه تربیت معلم هوا 
دونگ شانگهای در رشته های زبان چینی و تجارت بین الملل تحصیالت خود 
را ادامه دهد. این جوان با نبوغ ایرانی بعد از سه ماه زندگی در شهر شانگهای 

واقع در شرق چین، می توانست آسان به زبان چین حرف بزند. 
آرش می گوید: خیلی ها به من می گویند که آرش تو نبوغ زبان داری. من 
نمی خواهم این حرف را انکار کنم. ولی در فرهنگ واژگان من لغت نبوغ 
وجود ندارد. من فکر نمی کنم چیزی به نام نبوغ موجود باشد. به عقیده من 

اول کنجکاوی و عالقه است و سپس خود به خود کوشش و انگیزه هم به آن 
اضافه می شود. وقتی شما کوشش کنید خود به خود خیلی آسان می توانید یک 
زبان را بیاموزید. من تازه که به چین آمده بودم خیلی فرد درونگرایی بودم و 
وقتی در یک جمع قرار می گرفتم خجالت می کشیدم حرف بزنم، اما بعد از وارد 
شدن به محیط دانشگاه نگاه کردم که خارجی ها چه مقدار آسان با همدیگر 
رابطه برقرار می کنند و خیلی به هم محبت می کنند. قرار گرفتن در محیط 
دانشگاه در چین، یک دفعه ذهنیت من و همین طور رفتار و اخالق مرا عوض 

کرد و من از یک فرد درونگرا به یک فرد برونگرا مبدل شدم.
آرش همیشه آرزو داشت روزی به نخستین مجری ایرانی در تلویزیون چین 
مبدل شود و او با کوشش  و پشتکار خود توانست به این آرزو جامه حقیقت بپوشاند 
و به عنوان مجری دو زبانه در تلویزیون شانگهای سرگرم به کار شود. آرش 
به غیر از مجری گری، در بسیاری از سریال ها و فیلم ها و برنامه های تلویزیونی 

چین هم حاضر است و بین مردمان چین بسیار دوست داشتنی شده است. بر 
پایه آمار، تعداد مخاطبان تلویزیون  چین از یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون نفر بیشتر 
شده است و رتبه اول در جهان را دارد. بازار تلویزیون چین بنا بر این ظرفیت 
عظیم، چهره های زیادتری را به خود جذب می کند با این که رنگ پوست، 
هویت و دین  آنها فرق دارد اما همه از محبوبیت و جذابیت یکسانی بهره مند 
هستند. در این بین آرش استیالف به عنوان یک جوان ایرانی توانست با تقسیم 
کردن نشاط خود و آوردن لبخند بر روی لب های مخاطبان چینی آرزوی خود 
را تحقق بخشد. نخستین بار که او را از دریچه تلویزیون می بینید، باور نمی کنید 
ایرانی باشد آنقدر که خوب چینی حرف می زند. وقتی با لهجه  شانگهای به 
مجری برنامه سالم می کند آنها هم شاید باور نکنند این جوان که به درستی 
 به این لهجه صحبت می کند نه  تنها اهل شانگهای نمی باشد بلکه چینی هم 

نمی باشد، بله او یک جوان ایرانی است.

آرش استیالف، اجرا کننده ایرانی در تلویزیون کشور چین

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز

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

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

 09156655054 
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درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   

09155614880

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 0۵6-۳۲4۲۲44۹
شماره تماس: 0۹۱۵۳6۱۷6۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

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

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

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

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر،گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری ،اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100

نمایندگی انحصاری
 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 

خیابان منتظری - روبروی منتظری ۵         0۹۱۵۷۲08۱8۷- اسماعیلی

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

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

0۵6۳۲۳۲۳۱۷۹ - 0۹۱۵۳6۳4۷6۷

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی 
می رساند: 

انجمن ام اس استان در نظر دارد:
  به همت خیرین عزیز 

با تامین سبد غذایی برای خانواده نیازمندان
 ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

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

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:
6063737000007540  
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گلدسته و فلک اثر جالل آل احمد

می آوردم،  و  می بردم  قلیان  و  چای  که  مرا  و   ...
می فرستادند دنبال نخودسیاه و آن وقت من می رفتم از 

پشت شیشه ی اتاق زاویه تماشا می کردم. 
حسین سوری یکی دو بار دیگر همان کار را می کرد 
و یک خرده هم می رقصید و بعد مجمعه اش را با میوه 
سرش  می گذاشت  و  می کرد  پر  شیرینی  و  آجیل  و 
گشنه هایی  گدا  به  می داد  را  همه  و  در  دم  می رفت 
که همیشه دنبالش می آمدند این جور جاها و دم در 
منتظرش می نشستند. غیر از این، دلخوشی دیگری در 
این خانه ی تازه نبود. تا مرا گذاشتند مدرسه و راحت 
شدم و حاال غیر از موچول و اصغرریزه، با سه چهار تا 
دیگر از هم کالسی ها هم بازی شده بودم و داداش 
اصغر یک دوچرخه زنانه خریده بود که به بچه ها کرایه 
تمرین  با همان دوچرخه  تایی  ما سه چهار  و  می داد 
کرده بودیم و بلد شده بودیم که روی رکاب ایستاده 
پا بزنیم و حتی یک روز هم من، اصغرریزه را نشاندم 
ترکم و رفتیم تا میدان ارک . دوچرخه سواری را که یاد 
گرفتیم، باز رفتیم توی نخ گلدسته ها؛ یعنی مدام من 
پاپی می شدم . تا اصغرریزه یک روز که آمد مدرسه، 

یک دسته کلید هم داشت.
ادامه دارد...

سعی کن آنقدر کامل باشی 
که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران

گرفتن خودت از آنها باشد!

رئیس افسانه ای مک دونالد:شانس با تالش
 ارتباط مستقیم دارد.هر چه قدر بیشتر تالش

 کنید خوش شانس تر خواهید بود.

هر جا که وجود کرده سیرست ای دل
می دان به یقین که محض خیرست ای دل

هر شر ز عدم بود، عدم غیر وجود
پس شر همه مقتضای غیرست ای دل

دقت کردین همیشه بالفاصله بعد از کلیک کردن 
روی آیکن Shut Down یادت میاد 

که چه کاری با کامپیوتر داشتی !

-یادته وقتی قرص می خوردی چقدر حالت خوب 
بود؟-حالم خوب نبود.یادم رفته بود حالم بده

حامد رجبی

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

طنز

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیات روز  

]بهشتیان را[ جامه  های ابریشمی سبز و دیبای ستبر در بر است و پیرایه آنان دستبندهای 
سیمین است و پروردگارشان باده  ای پاک به آنان می  نوشاند. سوره انسان آیه 21

حدیث روز  

زمانی بر مردم خواهد آمد که در آن عافیت ده جزء است که نُه جزء آن در کناره گیری از مردم و یک جزء آن در خاموشی است. 
امام رضا )علیه السالم(

سبک زندگی

چگونه در هنگام مواجهه با مشکالت به تالش ادامه دهیم؟
سونیا تامپسون هفت راه برای افزایش پشتکار و مقاومت در 
هنگام برخورد با سختی ها را معرفی می کند. تا به حال پیش 
آمده که احساس کنید ریه هایتان در حال منفجر شدن است؟ 
تا به حال حسی شبیه به احساسی که من در کوهپیمایی به 

ماچو پیچو داشتم پیدا کرده اید؟
من می خواستم تسلیم شوم. بدن من التماس می کرد که 
توقف کنم. ذهن خسته ام نیز هینطور. ولی من پافشاری 
کردم، و به نوک قله رسیدم. ریه ها و قلبم هم سالم باقی 
ماندند.این ها هفت چیزی هستند که به من کمک کرد تا در 
آن روز به حرکت ادامه دهم، در حالی که همه چیز در درونم 
از من می خواست که تسلیم شوم. اگر شما در موقعیتی قرار 
گرفتید که می خواهید تسلیم شوید، این درس ها می تواند 

به شما نیز کمک کند.
1. هر چیز دیگری را نادیده بگیرید

ابتدای صعود، من فقط آدم ها را می دیدم که از من  در 
جلو می زدند. هر دفعه که کسی را می دیدم که به آسانی 
کوهپیمایی می کرد، احساس بدی در مورد خودم پیدا می 
کردم. ولی وقتی که دست از نگرانی برداشتم و از مقایسه 
سفر هر کس دیگر با سفر خودم دست برداشتم، شروع به 
تمرکز روی مأموریت خودم و چگونگی رسیدن به آن کردم.
هنگامی که برای رسیدن به رویاهایتان تالش می کنید، 
ممکن است به آسانی حواستان پرت شود وقتی که می بینید 
دیگران آسان تر، سریع تر و بهتر از شما به اهدافشان دست 

پیدا می کنند. این موضوع شاید باعث شود که احساس بی 
لیاقتی کنید و از پیشرفت خود ناراضی باشید. ولی وقتی قصد 
فتح هدفی را داشته باشید، اتفاقاتی که برای دیگران می افتد 
و توانایی شما در حرکت به جلو را کاهش می دهد کاماًل بی 
ربط است.زمانی که با مسئولیت دشواری سر و کار دارید، به 
تمام انرژی که بتوانید جمع کنید احتیاج دارید. سعی کنید آن 

انرژی را به نقطه ای معطوف کنید که شما را به جلو ببرد.
2. بزرگترین حامی خود شوید

زمانی که من کوهپیمایی را شروع کردم، تنها نبودم. ولی 
ظرف 10 دقیقه، از بقیه جا ماندم و تنها شدم. در ابتدا عصبانی 
بودم که همراهانم مرا هنگامی که به کمک نیاز داشتم تنها 
گذاشتند. ولی بعد متوجه شدم که بار من را قرار نبود آن ها 
به دوش بکشند.اگر چه داشتن کسانی در اطرافتان که به 
شما انگیزه دهند و حمایتتان کنند می توانند انرژی بخش 
باشد، ولی داشتن چنین افرادی یک نعمت است، و نه یک 
الزام. این درس مرا قادر ساخت که به درون خودم نگاه کنم 
و قدرت و عزم راسخ برای ادامه حرکت را پیدا کنم. من با 
هر قدم شروع به تشویق کردن خودم کردم.گاهی وقت ها 
در جاده به سمت موفقیت، شما مجبورید که تنها حرکت 
کنید. اگر خود را در چنین موقعیتی یافتید، راهی پیدا کنید 
تا به خودتان چیزی را بدهید که برای ادامه دادن نیاز دارید.

3. قدردان موهبت های کوچک باشید
کردم.  کوهپیمایی  به  شروع  خورشید  طلوع  از  پیش  من 

کردن  نگاه  به  شروع  بودم،  صعود  مشغول  که  همانطور 
به کوهستان کردم و نگاهی گذرا به زیبایی های اطرافم 
انداختم. صحنه ای جادویی بود. در حین توقف هایی که 
طبیعت  دیدن  موهبت  از  من  داشتم،  گرفتن  نفس  برای 
و زیبایی آن شگفت زده شده بودم. در آن لحظات، هیچ 
اهمیتی به دشواری راهم نمی دادم. به شدت مشغول قدردانی 
برای بودن در آن لحظه بودم.آسان است که تمام تمرکز 
خود را معطوف رسیدن به هدف نهایی خود کنید. ولی اگر 
تنها چیزی که بتوانید ببینید مقصد نهایی تان باشد، زیبایی 
نو و  داد. تجربیات  از دست خواهید  را  راه  مسیر در طول 
سورپرایزهای خوشایند انرژی تقویتی مورد نیاز برای ادامه 

دادن به حرکت را فراهم می کند.
4. روی قدم بعدی تمرکز کنید

وقتی فکر می کردم که چقدر فاصله زیادی مانده تا به قله 
کوه برسم، کاماًل ناامید می شدم. به همین خاطر هدف خود 
را به چند مرحله کوچکتر تقسیم کردم تا قدم های بعدی 
من قابل کنترل شود. پیش خود فکر می کردم، »فقط یک 
قدم دیگر بردار. بسیار ُخب، حاال فقط به آن سنگ ها برس. 
خیلی ُخب، وقتی به آن نیمکت رسیدی می توانی توقف کنی 
و برای چند دقیقه استراحت کنی.«زمانی که هدف شما بیش 
از حد بزرگ به نظر برسد، شاید غیر ممکن به نظر برسد. با 
تقسیم کردن هدف خود به تکه های کوچک، می توانید خود 

را در حرکت نگه دارید و جهش ایجاد کنید.

5. ساعت خود را کنار بگذارید.
پیش از کوهپیمایی، خوانده بودم که اکثر افراد در حدود 
45 تا 60 دقیقه به قله ماچو پیچو می رسند. رسیدن به قله 
برای من زمان بیشتری طول کشید. وقتی روی زمانی که 
»قرار بود« طول بکشد تمرکز می کردم، از دست خودم 
یا سریع  اندازه کافی ماهر  به  عصبانی می شدم که چرا 
نیستم. ولی برای هیچ کس اهمیتی نداشت که چقدر طول 
کشید تا به قله برسم، و خود من هم نباید اهمیتی می دادم. 
تنها چیزی که اهمیت داشت کامل کردن مسیرم بود.وقتی 
که برای رسیدن به اهدافتان تالش می کنید، دست از نگاه 
کردن به ساعت بردارید. خودتان را در مقایسه با کسی یا 

چیزی دیگر اندازه گیری نکنید.
6. به دنبال راه خروج نباشید

تمام کسانی که به ماچو پیچو می روند کوهپیمایی نمی کنند. 
شما می توانید مستقیماً اتوبوسی به سمت قله سوار شوید و 
خودتان را از خستگی احساسی و فیزیکی نجات دهید. در اوایل 
صعودم، من به این فکر می کردم که از ادامه مسیر منصرف 
شوم و یا سوار یکی از آن اتوبوس ها در مسیرم به قله شوم.
وقتی که درد و رنج شما به حداکثر برسد، طبیعی است که 
بخواهید آن را از بین ببرید. ولی وقتی که زمانی بگذارید تا به 
دنبال راهی برای خروج از مسیرتان باشید، انرژی ارزشمندی را 
از دست می دهید که می تواند به شما کمک کند تا برای رشد 

بلند مدت، بر رنج و سختی زودگذر غلبه کنید.
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- نوشنده، باده خوار - درد و رنج - از 
با  درختی   -9 سرد  فصل  ماههای 
 - آخر  توان  خوشبو-  های  برگ 
سوغات خراسان جنوبی 10- گروه 
قحطی  و  رنج  و  درد  در  که  مردم 
افتاده - قتل کننده - ظرف چرمی 
بزرگ 11- قومی ساکن در اروپای 
غربی - ادب آموخته - تلف کردن، 
نیست کردن 12- پدری - درختی 
بزرگ و پرشاخ و برگ - ناشنوا 13- 

جاسوسی اینترنتی - شرح کتاب یا 
حروف  از   - قطار  جاده   - مطلبی 
یونانی 14- بشقاب بزرگ و دوردار 
پادشاهان  از   - شبگرد  پاسبان،   -
اساطیری ایران و از سلسله کیانیان 
و  فقها  از  یکی   - امیر   -15 است 

محدثین شیعه.

قلعه ای در  عمودی: 1- گروه - 
 -2 قدمت  سال   500 با  نهبندان 
ریاضی دان و منجم معروف یونانی - 
اهل کوفه - دورویی - سایت رسمی 
دانشگاه شهید رجایی - ذکر خیر - 
نوعی پارچه ابریشمی - سیخ نوک 
تیز 4- تکرار حرف - مرد کار نیک 
آشیانه   - شده  ربوده  تابیدن 5-   -
مغزی 6-  ترین عصب  - طوالنی 

خورشید - زیرا - امیر زاده 7- جایی 
که آب راکد و متعفن باشد- پرنده 
ای شناگر و زیبا - سپاس 8- صدای 
االغ - جدید - فرزند بدنیا آوردن - 
همه 9- پیش غذا - پروردگار - آبرو 
و منزلت داشتن 10- سرطان خون 
- فروتر، پایین تر - کلمه تحسین به 
معنی ای نیکبخت! 11- زن بیوه - 
برگزیدن - جمع ولی 12- محبوب، 
کجا!   - دادن  دست  از   - معشوق 
در صورت - هر چه  13- عضوی 
سبک، مختصر و کم وزن - رسیدن 
- دفعه 14- مانند ، مثل - پی در 
پی - گیاهی از خانواده گیاهان آبدار 
15- غاری در قاین که ابزار بدست 
آمده در آن مربوط به پارینه سنگی 

است- جنگل انبوه 
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  123456789101112131415
1
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3
4
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11
12
13
14
15

چگونه ذهنیتی نترس داشته باشیم

در  کردن  عمل  موفقیت،  رازهای  بزرگترین  از  یکی 
تان  راحتی  دایره  از  خارج  ولی  توانایی خودتان  دایره 
با  جدی  به صورت  شما  است  ممکن  چه  اگر  است. 
به  است  ممکن  حال  عین  در  شوید،  مواجه  شکست 
صورت جدی با موفقیت مواجه شوید. و به همین دلیل 
است که ریسک و شهامت جدی ضروری هستند. در 
هر صورت، شما بیشتر از همیشه در مورد توانایی ها، 
استعدادها و عزم خود یاد خواهید گرفت، و اراده خود را 

برای چالش بعدی تقویت خواهید کرد. 
اگر این به نظرتان قلمروی خطرناکی می رسد، باید 
بگوییم که واقعاً هم همین طور می تواند باشد. ولی 
راه هایی وجود دارد که این ذهنیت نترس را در خود 
قدم  باشید:اولین  داشته  مثبت  آورید.نگرشی  به وجود 
این است که به صورت آگاهانه نگرشی مثبت داشته 
باشید تا، بدون توجه به هر چیزی که با آن مواجه می 
شوید، بتوانید درس های تجربه را ببینید و به حرکت به 
سمت جلو ادامه دهید. این درست است که همه افراد 
ذاتاً مثبت اندیش نیستند. برای اینکه نگرش خود را 
عوض کنید، ابتدا باید یک انتخاب را برگزینید: باید به 
طور مرتب انتخاب کنید که نگرشی مثبت داشته باشید.
مدام  دهید:دوم،  گوش  و  بخوانید  انگیزشی  مطالب 
محتوایی بخونید و گوش دهید که این نگرش را تقویت 
کند. تا می توانید کتاب های انگیزشی در مورد تفکر 
مثبت بخوانید. مطالعه شکست ها و واکنش متعاقب افراد 

موفق می تواند در این زمینه به شما کمک کند.
 اگر مدیر سازمان هستید، به کارکنانی که علی رغم 
تالش زیاد در موضوعی با شکست مواجه شدند پاداش 
دهید و تالش های آن ها را در جلوی تمام سازمان 
تحسین کنید تا همه متوجه شوند که شکست خوردن 

کاماًل قابل قبول است.

123456789101112131415
ستیراجوبدبلاک1
انالومانحناثا2
تینویسردالنوت3
راقتخردسناسنر4
لپرامهدابا5
نتاسنابزارجام6
دنبتسدرازمیسن7
ااهمانترایزلت8
رونینروهدولاش9
یرادنگنادابوا10
شیاتسلامرن11
تشونرسراندیهت12
هکردنفعتیلامر13
جواونانهناتسا14
داشراراپسهررک15

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

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

تعویض روکش دسته دو با نوتهـران روکـش

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

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

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

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

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

09903321767

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

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

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

ت 
رک

ـا
مش

ـه 
ت ب

ـو
شرکت ساخت راه جهان کوهسار جهت اجرای پروژه های ذیل دع

آماده عقد قرارداد می باشد:
1- خیابان عدالت 160متر  )4 طبقه روی پیلوت(
2- خیابان بهمن 130متر  )3 طبقه روی پیلوت(

متقاضیان  جهت عضویت و کسب اطالعات بیشتر با شماره 
09155638401 تماس حاصل فرمایند.

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، سیمان، 

شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690 
05632228718 

ساخت استخر  ژئو ممبران      
09153637917

انجام امور مالی و حسابداری 
جاری و معوق - تهیه و 
تنظیم اظهارنامه مالیاتی 

توسط کارشناس با سابقه ای
 30 ساله 

09030494782
09151601937

تاالر سینا به دو کارگر خانم و یک مدیر 
برای سالن زنانه نیازمند است. ترجیحا مجرد 
09155612669-09359280927

یک مرکز آموزش رایانه و مدیریت در بیرجند

به همکاري پاره وقت فارغ التحصیل 
کامپیوتر نیاز  دارد. متقاضیان جهت 
هماهنگي با شماره 32239440 

ساعت 13-11تماس حاصل فرمایند.
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راه های پیشگیری از زخم پا 
در مبتالیان به دیابت

دیابتی  پای  بروز زخم  از جمله عوامل خطر 
افزایش فشار خون، عدم کنترل  می توان به 
چاقی،  بیماری،  شدن  طوالنی  خون،  قند 
زخم  به  ابتال  سابقه  داشتن  و  وزن  اضافه 
پا، مشکالت پا و ناخن اشاره کرد. استعمال 

کفش  کفی  و  کفش  از  استفاده  و  سیگار 
پا  زخم  بروز  موجب  می تواند  نیز  نامناسب 
مهم ترین  از  یکی  خون  قند  کنترل  شود. 
راه های پیشگیری از ایجاد زخم پای دیابتی 
و قطع عضو است، به همین دلیل به بیماران 
قند خون  به صورت مرتب  توصیه می شود 
کنند  رعایت  را  پا  بهداشت  کنند،  بررسی  را 
کنند. استفاده  مناسب  جوراب  و  کفش  از  و 

 قدرتمندترین دشمن چربی خون 
چیست؟

اگر به دنبال راهی برای کنترل چربی خون هستید 
از پیازچه استفاده کنید زیرا قدرتمندترین دشمن 
غذاخوری  قاشق  یک  باشد.  می  خون  چربی 
پیازچه خرد شده، یک گرم کالری دارد و 3 درصد 
از ویتامین A و C مورد نیاز روزانه بدن را تامین 

می  کند. پیازچه غنی از ویتامین C است که به 
ارتقای سیستم ایمنی بدن کمک می کند و از 
بدن در برابر بیماری های قلبی  عروقی، بیماری 
پوستی  های  چروک  و  چین  و  چشمی  های 
محافظت می کند. تاثیر زیادی در جلوگیری و 
کاهش چربی، قند و فشار خون دارد و برای افراد 
دیابتی مفید است. به دلیل مواد آنتی اکسیدان در 
پیشگیری از سرطان روده بزرگ نیز موثر است. 

فواید استفاده از تخم بلدرچین

تخم بلدرچین برای درمان بیماری های مختلف 
از جمله آسم و سرفه مناسب است. از این تخم 
برای درمان پسوریازیس و اگزما استفاده می شود. 
این تخم دارای مقادیر زیادی ویتامین و نمک 
معدنی است. آنها حاوی 13٪ پروتئین هستند. 
این سطح از ویتامین برای مصارف روزانه شما 

دارای ٪140  بلدرچین  تخم  کند.  می  کفایت 
ویتامین B1 است. این به معنی آن است که 
برای  نیاز  مورد   B ویتامین از  از ٪100  بیش 
همچنین  است.  موجود  خوراکی  این  در  بدن 
این نوع ویتامین به نام تیامین نیز شناخته شده 
است، ویتامینی محلول در آب که برای جلوگیری 
از بیماری بری بری )یک نوع سوءتغذیه که در 
اثر کمبود ویتامین B1 بروز می کند( مفید است.

 چگونه رشد موهای مان را سریعتر 
کنیم

  
یکی از فاکتورهای اصلی که بر رشد مو تاثیر 
است. مناسب  تغذیه  و  ها  ویتامین  است  گذار 
شما باید رژیم مناسب داشته باشید و آن را با 
گذشت زمان حفظ کنید.کمبود هر ماده غذایی 
یا ویتامین باعث نقصان در رشد مو یا ریزش 

مو می شود. اگر شما نمی توانید رژیم غذایی 
مناسبی داشته باشید باید در طول روز از مولتی 
ویتامین ها استفاده کنید. موهای شما همانند 
اندام های تان برای قوی و سالم بودن  دیگر 
مراقب  مرتبا  دارند.  رسیدگی  و  تغذیه  به  نیاز 
موهای تان باشید. اگر موهای شما رنگ شده 
است شما باید همچون کودکی از آن مراقبت 
کنید و از شکستن موهای تان جلوگیری کنید. 

خواص شگفت انگیز
 و ویتامین های لوبیا سبز

یک فنجان لوبیا سبز )حدود 100 گرم( شامل 
31 کالری، 7 گرم کربوهیدرات، 3 گرم فیبر، 3 
گرم قند، 2 گرم پروتئین و بدون چربی می باشد. 
لوبیا سبز منبع غنی ویتامین A ، C و K می 
باشد. لوبیا سبز همچنین شامل فوالت تیامین، 

ریبوفالوین، 10 درصد اسیدفولیک و 6 درصد 
آهن  می باشد.کارشناسان تغذیه برای بیماران 
قلبی که گرفتگی شریان دارند و نیز برای دیابتی 
ها مصرف لوبیا سبز را توصیه می کنند زیرا لوبیا 
سبز به دلیل اینکه حاوی فیبر، پتاسیم، فوالت 
و منیزیم است، نقش موثری در تقویت سیستم 
قلبی - عروقی دارد و نیز منیزیم و پتاسیم موجود 
در لوبیا سبز به کاهش فشار خون کمک می کند.

یادداشت

یادداشت

یادداشت

دستگیری یکی از اعضای اصلی باند سارقان مسلح 
طالفروشی زابل در شهرستان قاین

فرمانده انتظامی استان از دستگیری یکی از اعضای اصلی باند سارقان 
مسلح سرقت از طالفروشی زابل در شهرستان قاین خبر داد. سردار شجاع 
اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان قاین، یکی از اعضای اصلی باند 
مسلح سرقت از طالفروشی در شهرستان زابل را شناسایی و در عملیاتی 
غافلگیرانه دستگیر کردند.  متهم در بازجویی ها به سرقت مسلحانه اعتراف 
کرد و بیان کرد: مقداری ازطالجات سرقتی را به یکی از طالفروشان در 
شهرستان قاین به ارزش 210 میلیون و 770 هزار ریال فروخته است که 
مالخر نیز دستگیر شد. سردار شجاع با اشاره به این که از محل مخفیگاه 
متهم دستگیر شده مقادیری از طالی سرقت کشف شده است، گفت: در 
ادامه عملیات سه متهم دیگر که با این فرد در ارتباط بودند، دستگیر شدند 
و طالی کشف شده از متهم بالغ بر 650 میلیون ریال برآورد شده است. 

معدوم سازی 300 کیلوگرم گوشت آلوده در طبس

محموله گوشت گوسفندی آلوده توقیف شده در شهرستان طبس به 
دستور قاضی پرونده معدوم شد. رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان طبس 
پراید حامل 13 الشه گوسفندی به وزن  از توقیف خودرو  گفت: پس 
بیش از 300 کیلوگرم، از الشه ها نمونه برداری شد. هادیان افزود: بعد 
از مشخص شدن نتایج آزمایش ها و محرز شدن آلودگی الشه ها، حکم 
پرداخت جزای نقدی برای متهم و دستور معدوم سازی الشه های توقیف 
شده از سوی قاضی پرونده صادر شد. وی گفت:  این محموله که از مبدا 
بردسکن به مقصد شهرستان طبس در حال حمل بود، از سوی گشت 

پلیس آگاهی شهرستان شناسایی و توقیف شد.

برخورد اتومبیل با عابران پیاده در بیرجند

خالدی سخنگوی اورژانس کشور گفت: روز گذشته بر اثر تصادف پراید 
با عابران پیاده در حاجی آباد بیرجند، یک نفر فوت و 5 نفرمصدوم شدند.

پس از اعالم این حادثه به مرکز اورژانس، دو دستگاه آمبوالنس به محل 
حادثه اعزام و همه مصدومان به مراکز درمانی مستقر شدند. 

بیرجند میزبان مسابقات قهرمانی کشتی کشور شد

فدراسیون کشتی مجوز میزبانی مسابقات قهرمانی خردساالن کشور را 
برای خراسان جنوبی صادر کرد. ماراتن رقابت های کشتی آزاد و فرنگی 
خردساالن کشور از 25 مرداد ماه در سالن ورزشی مخابرات بیرجند آغاز 
و به مدت سه روز ادامه می یابد. در مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی و 
آزاد خردساالن کشور قریب  بر 1۸0 ورزشکار استان های خراسان رضوی، 
و  قم  تهران،  توابع  خراسان جنوبی،  گلستان،  خراسان شمالی،  مازندران، 

سمنان با یکدیگر به رقابت می پردازند.

حوادث استان

ورزش استان

کاریکاتور  داده نما

هورمون های استرس و گلبول های سفید، می توانند هم خوب و هم بد باشند، 
آن ها می توانند به هم متصل شوند تا با عفونت مبارزه کرده و جراحت را مداوا 
کنند، اما همچنین می توانند منجر به حمله  قلبی شوند. گلبول های سفید در 
بیماران دیابتی پاره می شوند و خونریزی می کنند و به علت بیش فعال بودن 
باعث التهاب در پالک های رگ های خونی می شوند. اگر پارگی در عروق 
کرونر رخ دهد، فرد دچار حمله  قلبی می شود. اگر پارگی در شریان کاروتید رخ 
دهد، باعث سکته  مغزی می شود. بیماران دیابتی می توانند با مسدودکننده های 

بتا 2 معالجه شوند تا تعداد سلول های میلوئیدِی التهابی که منجر به پارگی 
پالک می شوند، کاهش پیدا کند. اگر بیماران مسدودکننده های بتا 2 را 
مصرف کنند، طحال هنوز سلول های میلوئیدی الزم برای مبارزه با عفونت را 
تولید می کند، اما تعداد آن ها کمتر است. وقتی واکنش جنگ و گریز تحریک 
شد، تولید گلبول های سفید یا لکوسیت ها افزایش پیدا می کند. هورمون های 
استرس یا کاتلوالمین ها توسط زیرگروهی از گلبول های سفید در طحال 
ساخته می شوند. اما در طحال، هورمون های استرس سلول های پیش ساز 

گرانولوسیت ماکروفاژ را تحریک می کنند و سپس سلول های میلوئیدی 
التهابی را تشکیل می دهند.این سلول ها در رگ های خونی یافت شدند. 
عالوه بر آن، سلول های پیش ساز گرانولوسیت ماکروفاژ سطوح باالیی از 
گیرنده های بتا 2 را برای هورمون های استرس شامل می شدند. در حالی 
که محققان هشدار دادند که پایین آوردن سطح گلبول ها می تواند برای 
بیماران خطرناک تر باشد، چون احتمال عفونت را باال می برد، در بیماران 
دهند. نجات  را  بیماران  این  زندگی  می توانند  بتا 2  مسدودکننده های 

اثر استرس بر گلبول های سفید

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     
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کاری- کارگاه آموزشی و نشست های تخصصی 
با موضع پسماند به همت محیط زیست استان 
و حضور دکتر مهیار صفا رئیس گروه هماهنگی 
عمران روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری 
های کشور در بیرجند برگزار شد. پرویز آرامنش، 
مدیرکل محیط زیست استان اظهار کرد: الزم 
استان در خصوص میزان و مصرف  است در 
پالستیک حساسیت ایجاد شود تا شعار “نه به 

پالستیک” را نهادینه کنیم.
وی با بیان اینکه مدیریت پسماند به آموزش 
برای   ها  دستگاه  همه  ملی  عزم  و  هدفمند 
کاهش این معضل که ارتباط مستقیم با زیست 
محیط  و سالمت انسان و زمین دارد  نیازمند 
است،  افزود: در این راستا از دکتر صفا رئیس 
آموزشی  کارگاه  تا  شد  دعوت  عمران  گروه 
برای دهیاران، فرمانداران، شهرداران و سمن 
ها  برگزار نماید. آرامنش درباره وضع زیست 

محیطی استان عنوان کرد: خوشبختانه استان 
ما به علت فرهنگ باال در زمینه ریختن زباله 
کارنامه مثبتی دارد اما در سال های اخیر  با 
توجه به سرانه مصرف پالستیک مخصوصا در 
حاشیه شهر بیرجند احساس خطر می شود که 
امیدواریم هم استانی ها توجه ویژه به استفاده 
کمتر از پالستیک و رو آوردن به کیسه پارچه 

ای به حفظ محیط زیست کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه با تمام کارهایی که در 
اما  انجام شده است،  زمینه مدیریت پسماند 
مطلوب  استان  محیطی  زیست  وضع  هنوز 
نیست، ادامه داد: پسماند یکی از معضل های 
راه  تنها  و  است  روستایی  و  شهری  جوامع 
از آن فرهنگ سازی است که مردم  رهایی 
زیست  مسائل  در  همواره  جنوبی  خراسان 

محیطی همراه بوده اند.
مدیر کل محیط زیست استان ادامه داد:  تولید 

اندک زباله و بازیافت مناسب آن از کم هزینه 
ترین و مهمترین راهکارهای مدیریت پسماند 
است. وی با اشاره به اینکه استفاده نکردن از 
پاکت های پالستیکی و ظروف یکبار مصرف 
نقش تعیین کننده ای در مدیریت پسماند خواهد 

داشت، تاکید کرد: ابتدا از خودمان شروع کنیم.
آرامنش با بیان اینکه برخی از قوانین هم باید 
بازنگری شود، افزود: باید با همگرایی و ارتباط 
بیش از پیش توسعه محیط زیستی روستاها و 

شهرهای استان تحقق یابد. 

آموزش در حوزه پسماند و محیط 
زیست کافی نبوده است

عمران  هماهنگی  گروه  رئیس  مصفا  مهیار 
روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور هم در حاشیه مراسم عنوان کرد: یکی از 
مشکالت پسماند عدم اطالع و آموزش صحیح 

است، چرا که گاهی مطالب اشتباهی منتقل می 
شود. وی با انتقاد از اینکه میزان سرانه آموزش 
در این زمینه خیلی پایین است، افزود: انتقال 
آموزش های ضروری در حوزه محیط زیست و 
پسماند به شهروندان کم است این جلسه برای 

سمن ها و دهیاران و شهرداران نقش مهمی را 
ایفا می کند.وی خاطر نشان کرد:  با چرخی که 
در داخل شهر بیرجند زدم، متوجه شدم شهر 
تمیزی دارید این برگرفته از فرهنگ مردم این 
شهر و فعالیت ها و آموزش های خوب است.

زمان و مکان تشییع پیکر شهید یوسفی

فارس-زمان و تاریخ تشییع پیکر مطهر شهید یوسفی اعالم شد. مراسم تشییع پیکر استوار دوم شهید ایمان 
یوسفی روز یکشنبه 24 تیرماه ، ساعت 8:30 صبح از محل مسجد مصلی شهرستان بیرجند به سمت میدان امام 
حسین)ع( تشییع و سپس جهت تدفین به زادگاهش روستای سرچاه عماری شهرستان خوسف منتقل خواهد شد.

نمایشگاه »از حراء تا حرم« اثرگذارترین و مهم ترین برنامه کنگره 

زنگ خطر برای زباله های پالستیکی حاشیه شهر بیرجند

اقوام و بستگان حجاج
 نگران امنیت حج تمتع نباشند

دادرس مقدم-همایش توجیهی، آموزشی حج تمتع با 
حضور 1500نفر از زائران اعزامی استان به حج سال 97 
و مسئوالن سازمان حج و زیارت و جمعی از مسئوالن 

و کاروان های حج روز گذشته در محل ساختمان جدید 
نمایشگاه بین المللی بیرجند برگزار شد. فضاهای میقات 
جحفه، عرفات، مزدلفه و منا و سایر اماکن حج در محل 
نمایشگاه با ماکت ایجاد و قسمت های مختلف اماکن 
برای زائرین معرفی و توصیه های الزم داده شد. در این 
مراسم تعدادی از زائرین آموزش های عملی مناسک 
را در خانه خدا به صورت نمادین تمرین کردند. این 
مراسم که صبح دیروز همزمان با نماز صبح در مسجد 
امام حسین)ع( آغاز شده بود پس از قرائت دعای ندبه 
در نمایشگاه جدید بین المللی برگزار و تا ساعت 10/30 
ادامه داشت. مدیرکل حراست سازمان حج و زیارت 
کشور گفت: اقوام و بستگان زائران در خصوص نبود 
این  در  نباشند.نصیری  نگران  حجاج  برای  امنیت 
همایش گفت:  به زائران توصیه می شود که با صبر و 
حوصله در این مراسم حضور یابند و قوانین و مقررات 
کشور میزبان را رعایت کنند. مدیر حج و زیارت استان 
نیز  هدف اصلی برگزاری را آموختن و اجرای میدانی 
مناسک حج برای برطرف شدن دغدغه های زائران 
عنوان کرد و گفت: هر زائر ایرانی نماینده ای از کشور 
ایران است وباید قواعد و ضوابط کشور میزبان را در این 

ایام رعایت کند تا با مشکل مواجه نشود.

مرحله استانی ششمین دوره المپیاد 
دادرس در استان برگزار شد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی از 
برگزاری ششمین مرحله استانی مسابقات دادرس 
برگزاری  حاشیه  در  شهریاری  داد.  خبر  استان  در 
ویژه  مسابقات  این  گفت:  دادرس  طرح  مسابقات 
برگزار می شود. استان  پایه هشتم  آموزان  دانش 
وی با اشاره به مرحله شهرستانی این مسابقات که 
بهمن سال گذشته در استان برگزار شده بود،افزود: 
در مرحله استانی این مسابقات نیز 308 دانش آموز 
دو  در  تیم   22 قالب  در  استان  شهرستان   11 از 
 بخش دختران و پسران به رقابت خواهند پرداخت .
شهریاری، اسکان اضطراری، اطفای حریق، حمل 
خروج  و  گیری  پناه  ریوی،  قلبی  احیای  مصدوم، 
ایمن، شکستگی و آتل بندی و... را از جمله آیتم 
های برگزاری این مسابقات عنوان کرد وگفت: در 
طرح دادرس دانش آموزان آموخته ها و داشته های 
مواقع  در  مهارت  این  از  و  تمرین  را  امدادی خود 

بحران در خانواده و جامعه استفاده می کنند.

مدت زمان قطعی های برق
 قابل پیش بینی نیست

حسینی- در پی اعتراضات متعدد مردمی به قطعی 
های برق استان بدون اطالع رسانی قبلی با مدیر 
جنوبی  خراسان  برق  توزیع  عمومی شرکت  روابط 
گفتگو کردیم که رفیعی در این باره بیان کرد: هر روز 
صبح بین ساعت 9 تا 10، اطالعات برنامه زمان بندی 
مدیریت اضطراری بار ناشی از افزایش بار شبکه بر 
روی سایت شرکت به آدرس skedc.ir قرار می گیرد. 
وی با بیان این که مدت زمان قطعی برق قابل پیش 
بینی نیست ، ادامه داد: به همین دلیل اطالعات مداوم 
به روز رسانی می شوند.رفیعی با اشاره به این که تا حد 
امکان سعی می شود کمترین مدت زمان قطعی برق 
را داشته باشیم، خاطر نشان کرد: این مسئله به رفتار 
مصرف کننده، وضع دستگاه ها و دمای هوا بستگی 
دارد، مخصوصا در این روزها که به علت گرمای هوا 
و گرد و خاک، کولرها به صورت شبانه روزی روشن 
هستند. به گفته وی سعی شده قطعی ها، پراکنده در 
سطح استان باشد. برای مثال چهارشنبه برق سایت 
اداری و ادارات، قطع شده و روز بعد قسمت دیگری از 
شهر بدون برق بود.مدیر روابط عمومی شرکت توزیع 
برق استان با بیان این که قطع کردن برق، مشکالتی 
را برای برخی کسبه ایجاد کرده است، افزود: ولی اگر 

قطع نکنیم ممکن است فاجعه دیگری رخ دهد.

فضای مجازی راهی جز 
جامعه شبکه ای ندارد

ایرنا-مدرس دانشگاه و پژوهشگر گفت: فضای مجازی 
راهی جز جامعه شبکه ای ندارد و فعاالن این حوزه در 
رسانه های مختلف به جای پراکنده کاری باید در قالب 
قرارگاه فعالیت کنند. به گزارش ایرنا، نجفی سوالری در 
نشست با مدیران رسانه ها و فعاالن فضای مجازی 
استان افزود: این کار زحمت دارد، وقت می خواهد، 
باید انرژی گذاشت و حوصله و سعه صدر داشت. وی 
بیان کرد: باید در فضای مجازی شبکه شویم و اگر تیم 
نشویم به طور حتم شکست می خوریم. وی گفت: 
کشور در بخش زیرساختی و تجهیزات ارتباطی پیشرفت 
های خوبی داشته و اصلی ترین دلیل ناموفق بودن ما 
افتراق است و آسیب ها و مشکالت مدیریتی داریم. وی 
همچنین فضای مجازی را فرصتی برای ایجاد کسب و 
 کارهای نوین عنوان کرد و افزود: مدل پیشنهادی ما
“ اختر سوالر” با شعار نیت خیر، تولید پاک و رزق حالل 
است و این شبکه از خانه شروع می شود.وی گفت: باید 
در استانها مراکز جذب و سازماندهی توانمندان از بخش 
های مختلف راه اندازی و گروه نخبه و هوشمند ایجاد 

شود تا نیازهای بازار را شناسایی و هدف گیری کنند.

“ خطبه های آدینه”

دولت بر اجرای برنامه های اقتصادی نظارت کند
، حجت االسالم مختاری امام جمعه موقت بیرجند 
در خطبه های نمازجمعه گفت: ملت از دولت انتظار 
های  طرح  و  کند  اداره  عالمانه  را  کشور  که  دارد 

اقتصادی کارشناسانه ارائه دهد.
اگر مسئولین توانایی حل مشکالت معیشتی 

مردم را ندارند سخاوتمندانه کنار بکشند
در خطبه  قاین  جمعه  امام  رحمانی  االسالم  حجت 
اگر  ما  اقتصادی  مدیران  گفت:  جمعه  نماز  های 
حل  را  مردم  معیشتی  مشکالت  توانند  نمی  واقعا 
کنند، مردانه اعالم کنند که توان انجام آن را نداریم 
احساس  خود  در  را  ناالیقی  این  که  مدیرانی   و 

می کنند  سخاوتمندانه کنار  بکشند.
حج مسئله ای عبادی و سیاسی است

حجت االسالم سنجری امام جمعه سربیشه با اشاره 
ایام حج گفت: موضوع حج مسئله ای عبادی  به 
و سیاسی است و  حج ما  باید با منافع دشمنان 
اسالم در تضاد  باشد.وی به اتفاقات اخیر در مسائل 
اقتصادی و جمع آوری تعدادی زیادی سکه توسط 
یک شخص اشاره و خواستار جلوگیری و برخورد با 

اینگونه فسادها در کشور شد. 
برخورد جدی با اخاللگران اقتصادی 

صورت گیرد
سرایان  جمعه  امام  پور،  نجمی  االسالم  حجت   
اقتصادی  اخاللگران  با  جدی  برخورد  خواستار 
مضاعف  تالش  مسئوالن  گفت:  و  شد  کشور  در 
برای حل مشکالت اقتصادی مردم داشته باشند.

حضور مسئوالن خراسان جنوبی
 در منزل شهید یوسفی 

مسئوالن نظامی، انتظامی، لشکری و کشوری استان 
خراسان جنوبی در منزل شهید مدافع وطن ایمان یوسفی 
حضور یافتند و از نزدیک به خانواده این شهید تبریک و 

تسلیت گفتند. فرمانده انتظامی استان با حضور در منزل 
شهید مدافع وطن، پیام تبریک و تسلیت سردار حسین 
اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  فرمانده  اشتری 
ایران را به خانواده شهید ابالغ کرد و برای بازماندگان 
تسنیم،  به گزارش  الهی کرد.  و غفران  طلب صبر 
آیت ا... عبادی نیز طی پیامی شهادت استوار دوم ایمان 
یوسفی را به خانواده شهید و مردم استان تسلیت گفت.
در قسمتی از متن پیام تسلیت نماینده ولی فقیه 
در استان آمده است: شهادت مظلومانه و جانسوز 
در  مسلح  اشرار  توسط  یوسفی  ایمان  دوم  استوار 
منطقه کویری خوسف اینجانب و مردم شهیدپرور 
همواره  استان  شریف  مردم  کرد.  داغدار  را  استان 
قدرشناس فداکاری های شبانه روزی نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران هستند و شهادت این جوان 
برومند خراسان جنوبی نیز پاداش والیتمداری او بوده 
است. مروج الشریعه نیز در پیامی جداگانه شهادت 
استوار دوم ایمان یوسفی را به خانواده معظم شهید 
گفت. تسلیت  و  تبریک  مردم  مختلف  اقشار   و 
در متن پیام استاندار آمده است: شهادت مظلومانه 
نیروی  خانواده  شجاع  و  رشید  فرزند  جانسوز  و 
مردم  به  را  یوسفی  ایمان  دوم  استوار  انتظامی، 
قدرشناس، نیروهای جان برکف انتظامی در استان 
و همرزمان آن شهید و به ویژه خانواده محترم و 
می نمایم. عرض  تسلیت  و  تبریک  ایشان   معزز 
از خداوند متعال برای آن شهید واالمقام، علو درجات 
و برای خانواده های داغدار و بزرگوار ایشان، صبر و 
اجر و برای مجروحین و مصدومین این حادثه شفای 

عاجل مسئلت می نمایم.

*معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از کمک وزارت 
ارشاد برای تجهیز سالن عالمه فرزان بیرجند خبر داد.

قرآن  معارف  رشته های  مسابقات  استانی  *مرحله 
همزمان با سراسر کشور به میزبانی بیرجند در امامزادگان 

باقریه )ع( برگزار شد.
آبفای روستایی شهرستان خوسف گفت:  *مسئول 
اولویت آبرسانی روستاهای باالی 20 خانوار است اما 
در حال حاضر روستاهای با 30 خانوار جمعیت وجود دارد 

که آبرسانی نشده است.
*فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه درمیان گفت: 
و  بهسازی  برای  آموز  دانش  امسال 300  تابستان 
زیباسازی فضاهای آموزشی این شهرستان در طرح 

هجرت سه مشارکت دارند.
*مدیرکل تبلیغات اسالمی از شناسایی هزار مداح و 

شاعر آیینی در استان خبر داد.
*نمایشگاه حریم ریحانه به مناسبت روز ملی عفاف 
و حجاب در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

خراسان جنوبی گشایش یافت.
*شهردار قاین گفت: 113 هزار متر مربع از بلوارها و 

خیابان های شهر قاین زیرسازی و آسفالت شد.
*نخعی کارشناس هواشناسی استان گفت: وزش باد 
شدید همراه با گرد و خاک تا سه روز آینده در استان 
ادامه دارد که سبب کاهش دید افقی و کیفیت هوا 
 به ویژه در نواحی شرقی استان همچون شهرهای 

حاجی آباد، سربیشه، زهان، نهبندان خواهد شد.

اخبار کوتاه

الی
 کم

س :
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کاری - روز گذشته سفره  بنفش بیرجندی ها با 
حضور خیل کثیری از  همشهریان  بیرجندی در 
تاالر آبگینه تهران  گسترانیده شد. در این مهمانی 
جمع کثیری از بیرجندی های مقیم پایتخت و از 
سایر شهرها و استان ها همچون اصفهان، شیراز، 
کرج و تهران در این مراسم حضور داشتند. برپایی 
نمایشگاه صنایع دستی و معرفی مشاهیر استان 
از جمله برنامه های جانبی این مراسم بود. دکتر 
حافظی همشهری بیرجندی با اشاره به برپایی 
سفره بنفش گفت: ما باید کشک را در سبد غذایی 
جوانان قرار دهیم زیر هر 100 گرم کشک  دارای 
105 تا 120 کالری می باشد. وی متذکر شد: 

را ترفیع  پروتئین کشک مشکالت استخوانی 
می کند. در ادامه جاوید شهردار بیرجند با اشاره 
به  پیشینه فرهنگ و ادب خراسان جنوبی یادآور 
شد: 4 پدر علم برخاسته از این استان هستند. وی با 
بیان اینکه بیرجند از تمیزترین شهرهای ایران می 
باشد، افزود: تمیزی این شهر دلیل فرهنگ و آداب 
اجتماعی مردم بیرجند است. گلدانی عضو کمیته 
برگزار کننده این مراسم نیز گفت: این مراسم با 
هدف معرفی ظرفیت ها و غذاهای محلی، معرفی  
خراسان جنوبی به عنوان شهر گردشگری غذا 
برگزارشد. همچنین در پایان مراسم کاسه های 
سفالی که سوغات فردوس بود به مهمانان اهدا شد.

بیرجند  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
نمایشگاه »از حراء تا حرم« را یکی اثرگذارترین 
گفت:  دانست،  کنگره  برنامه های  مهم ترین  و 
نمایشگاه مذکور یک کار فرهنگی و اثرگذار برای 
نسل امروز است که همزمان با برگزاری کنگره 
شهدا در نیمه دوم امسال برپا می شود.به گزارش 
فارس،صادق احمدی در سومین ستاد شهرستانی 
کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید، نمایشگاه 
»از حراء تا حرم« را یکی اثرگذارترین و مهم ترین 
برنامه های کنگره دانست و بیان کرد: نمایشگاه 
مذکور یک کار فرهنگی و اثرگذار برای نسل امروز 
است که همزمان با برگزاری کنگره شهدا در نیمه 

دوم امسال برپا می شود.

مهم ترین نیاز جوانان؛ 
دشمن شناسی و استکبارستیزی

وی دشمن شناسی و استکبارستیزی را از نیازهای 
جوانان ذکر کرد و گفت: باید همه مسئوالن در 
حفظ ارزش های دفاع مقدس و انتقال آن به نسل 

جوان و نسل آینده جامعه تالش کنند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه با بیان اینکه 
نمایشگاه »از حراء تا حرم« در زمینی به مساحت 
5 هزار مترمربع احداث می شود به بخش های 
نمایشگاه  اشاره کرد و گفت: شروع  نمایشگاه 
از غار حراء و بعثت پیامبر )ص(، فتح مکه، خانه 

خدا، شکستن بت ها، واقعه غدیرخم، ابالغ والیت 
حضرت علی)ع( به پیامبر)ص( و خطبه خوانی 
غدیر، صحنه های دفاع مقدس، بمباران شهرها، 
رنج و اسارت رزمندگان، پیاده روی اربعین و غیره 
خواهد بود. صادق احمدی به فعالیت بیش از یک 
هزار نفر از ابتدای عملیات عمرانی نمایشگاه در 
قالب تیم های مختلف اشاره و تبیین کرد: نیازمند 
همراهی و همکاری ادارات هستیم چرا که دیگر 
نداریم. امکانات  و  مصالح  توقف  برای  زمانی 
حجت االسالم  نوفرستی کنگره ملی شهدا را یکی 
از کارهای مهم فرهنگی در استان دانست، اعالم 
کرد: قطعاً آینده از آن مکتب ناب محمدی)ص( 
است.قائم مقام نماینده ولی فقیه به چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی اشاره کرد و ادامه داد: 
دشمنان انقالب اسالمی تمام توان خود را جهت 
نابودی جمهوری اسالمی به کار گرفته و در این 

راه از هیچ تالشی دریغ نمی کنند.

کاری درخور شأن شهدا اجرا کنیم
تالش  و  همت  با  باید  کرد:  اعالم  نوفرستی 
حرکت  این  بتوانیم  مربوطه  دست اندرکاران 
و  فرصت  یک  به عنوان  را  فرهنگی  عظیم 
با نگاه قرآنی و خور شأن شهدا اجرا کنیم تا 
مدیون خون شهدا نباشیم. وی تأکید کرد: باید 
با تمام توان خود را در راستای دفاع از اسالم و 

مقابله با جریاناتی که با تمام توان در راه نابودی 
جمهوری اسالمی کار می کنند، به کار گیریم.

لزوم برقراری ارتباط با سازمان ها و 
صنوف جهت رفع نیازمندی ها

در جهت  باید  اینکه  بیان  با  بیرجند  فرماندار 
تا  حراء  »از  نمایشگاه  نیازمندی های  تأمین 
حرم« با صنوف و سازمان های مربوطه ارتباط 
برقرار شود، بیان کرد: باید با یک تعامل سازنده 
با نهادهای مربوطه راه و روش سازمانی مناسب 
را جهت رفع نیازمندی ها پیدا کنند.ناصری با 
اعالم اینکه جلسات ستاد شهرستانی کنگره 
ملی شهدا باید هر دو هفته یک بار برگزار شود، 
ضمن  باید  مربوطه  کمیته های  کرد:  مطرح 

صورت جلسه  شده  مطرح  مسائل  پیگیری 
مربوطه را به دبیرخانه ستاد ارسال کنند.

ضرورت تبیین مسائل و مشکالت
وی خطاب به کمیته های ستاد متذکر شد: باید 
مسائل و مشکالت موجود را بیان کنند چراکه 
زمان برگزاری کنگره فرصتی برای چاره اندیشی 
و رفع نواقص نخواهد بود.وی برگزاری کنگره ملی 
شهدا را یک برنامه خارق العاده در مجموعه های 
کمیته های  تمام  کرد:  مطرح  و  دانست  اداری 
به  را  نیازمندی های خود  و اجالسیه ها  استانی 
انضمام تفاهم نامه های مالی که با ادارات بسته اند را 
تهیه و جهت پیگیری و اجرا به دبیرخانه ستاد ارسال 
کنند تا اقدامات اجرا و پیگیری آن انجام شود.

جابجایی دانش آموزان
 نیازمند 150 دستگاه اتوبوس

ضیائی مدیر آموزش وپرورش بیرجند به برگزاری 
جلسات کمیته دانش آموزان و فرهنگیان اشاره 
کرد و گفت: همچنین مدیران مدارس شاخص 
نیازمندی های  و  کردیم  دعوت  را  شهرستان 
مربوطه را به آن ها اعالم کردیم.وی مهم ترین 
خصوص  در  را  آموزش وپرورش  دغدغه 
جابجایی دانش آموزان در اجالسیه دانش آموزی 
که 22 مهرماه برگزار می شود دانست و گفت: 
حدود 7 هزار دانش آموز در این اجالسیه حضور 
خواهند داشت که نیازمند 150 دستگاه اتوبوس 
جهت جابجایی این دانش آموزان هستیم و باید 

تدابیری در این راستا اتخاذ شود.

سفره بنفش بیرجند در تاالر آبگینه تهران پهن شد

با حضور تعداد زیادی از همشهریان:

گروه خبر-استاندار خراسان جنوبی گفت: شرکت 
صورت  به  استان  در  اولیه  مواد  تولید  و  تهیه 
کنسرسیوم تا 2 هفته آینده ایجاد و از واحدهای 
تولیدی با دریافت مبلغی حداقلی ثبت نام شود. 
مروج الشریعه در شورای گفتگوی دولت و بخش 
واحدهای  از  بسیاری  افزود:  استان  خصوصی 
با  اولیه  مواد  تامین  و  تهیه  در  استان  تولیدی 

مشکل مواجه شده اند.
عادی  جامعه  اقتصادی  اوضاع  داد:  ادامه  وی 
نیست اما نباید در بین مردم یاس و ناامیدی ایجاد 
کرد اگر روند این گونه پیش برود مشکالت حادتر 
می شود لذا باید در این زمینه به صورت اساسی 
چاره اندیشی کرد. وی اظهار کرد: پیشنهادات 
بخش خصوصی برای تامین مواد اولیه واحدهای 
تولیدی استان مورد بررسی قرار می گیرد چون 
نمی توانیم روز به روز شاهد تضعیف، افت و 
ریزش واحد تولیدی شویم. استاندار گفت: برای 
رفع مشکالت واحدهای تولیدی در تامین مواد 
اولیه، از تجربیات استان های موفق از گذشته 
تاکنون می توانیم بهره مند شویم. وی از مدیران 

دستگاه های اجرایی استان و بخش خصوصی 
خواست از ظرفیت حضور در شورای گفتگوی 

کشور برای ارائه پیشنهادات استفاده کنند.

واحدهای  به  ارزی  سهمیه  تخصیص 
تولیدی استان های محروم

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 

کشاورزی بیرجند نیز گفت: اختصاص سهمیه 
ارزی به واحدهای تولیدی مناطق محروم و 
مرزی چون خراسان جنوبی در شرایط فعلی 
راهگشا است. احتشام در این جلسه با اشاره 
به مشکل برخی از واحدهای تولیدی در زمینه 
با توجه به  باید  اولیه اظهار کرد:  تأمین مواد 
فرصت ها و تهدیدات فعلی برای این موضوع 

وضعیت  به  را  شرایط  تا  کرده  پیدا  حلی  راه 
مطلوب برسانیم.وی بیان کرد: متأسفانه مواد 
اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی در گمرک 
موجود است ولی هنوز ترخیص نشده و برخی 
دیگر از واحدها در بانک نیز ثبت سفارش کرده 
اند ولی امکان تخصیص ارز برای آنها فراهم 
برخی  اینکه  به  اشاره  با  احتشام  است.  نشده 

تأمین  امکان  کوچک  تولیدی  واحدهای  از 
ادامه  ندارند،  بورس  طریق  از  را  اولیه  مواد 
داد: پیشنهاد این است که یک شرکت تعاونی 
برای  اولیه  مواد  توزیع  و  تأمین  راستای  در 
واحدهای کوچک خراسان جنوبی ایجاد شود.

مشکل  رفع  برای  دیگر  پیشنهاد  گفت:  وی 
سهمیه  اختصاص  استان  تولیدی  واحدهای 
ارزی به واحدهای تولیدی مناطق محروم و 
مرزی چون خراسان جنوبی است و نمی توان 
در حوزه تخصیص ارز این مناطق را با سایر 

شهرها و استان ها یکسان دید.
گفتنی است، در شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی ارائه پیشنهادات در جهت رفع مشکل 
توجه  با  تولیدی  واحدهای  اولیه  مواد  تأمین 
جهت  در  پیشنهادات  ارائه  ارزی،  نوسانات  به 
در  مستقر  تولیدی  واحدهای  مالیاتی  معافیت 
شهرک های صنعتی قبل از سال 95 و ارائه 
واحدهای  کلیه  معافیت  در جهت  پیشنهادات 
تولیدی خراسان جنوبی از شمول قانون مالیات 

بر ارزش افزوده صورت گرفت.

    شرکت تهیه و تولید مواد اولیه در خراسان جنوبی ایجاد شود
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 امام رضا علیه السالم فرمودند:
 تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا

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

دانشگاه جامع علمی - کاربردی، یک دانشگاه کارآفرین 
عکس: شریف

جواد رضایی - سه شنبه 19 تیر اولین همایش کار آفرینی »از ایده تا اشتغال« به میزبانی دانشگاه 
جامع علمی کاربردی استان با حضور دکتر کنعانی، استاد برتر کارآفرینی در سال1389 و مدرس دانشگاه 

تهران، جمعی از دانشجویان و مدرسین این دانشگاه برگزار شد.
کنعانی بیان کرد: پایه همه چیز بر دانایی بنا نهاده شده و افراد چناچه نسبت به فرصتی آگاهی پیدا کنند از 
آن استفاده خواهند کرد و این گونه  همایش ها می تواند فرصت هایی که در نزدیک افراد قرار دارد و خیلی 
ها از وجود آن غافل هستند را معرفی کند. وی ادامه داد: در این  همایش سعی شده که سایت ها، منابع 
و زمینه های کاری درا ختیار دانشجویان قرار گیرد تا بتوانند بر مبنای آن و با تکیه بر توانایی های خود 
کارآفرین باشند. کنعانی همچنین با اشاره به ویژگی های خاص استان از جمله نزدیکی با مرز افغانستان و 
شرایط اقلیمی عنوان کرد: با توجه به وجود تنش آبی در استان باید به راه هایی برای کسب درآمد فکر کرد 
که با شرایط اقلیمی سازگار باشد. به طور مثال می توان به پرورش عقرب و موجوداتی که با شرایط بی آبی 
سازگار هستند، اشاره کرد که در استان خراسان جنوبی شرایط مناسبی برای پرورش این گونه موجودات 
با توجه به شرایط اقلیمی فراهم است. وی ادامه داد: خراسان جنوبی نقطه تولید محصوالت استراتژیک 
مانند عناب، زرشک و زعفران است که ظرفیت باالیی در ایجاد اشتغال دارد؛ زنجیره تولید نسبت به زنجیره 
توزیع همیشه دارای ریسک بیش تر و سود کمتر است که با توجه به این موضوع، در این همایش سعی 
شده دانشجویان با شیوه های درآمدزایی که دارای ریسک کمتر و درآمد بیش تر هستند، آشنا شوند.

معرفی روش فریلنسری به عنوان یکی از شیوه های درآمدزایی و اشتغال به دانشجویان 
کنعانی با بیان اینکه در این همایش روش فریلنسری و یا آزادکار به عنوان یکی از شیوه های درآمدزایی 
و اشتغال به دانشجویان معرفی شده، تصریح کرد: طبق این روش افراد می توانند با عضو شدن در سایت 
های مربوط به فریلنسری پروژه بگیرند  و بسته به تخصصی که دارند بدون وابستگی به سازمانی خاص در 
مجموعه های مختلف کار کنند و درآمد خوبی داشته باشند. همچنین این افراد می توانند از منابعی که 
تسهیالت، امکانات و شبکه ها ی ارتباطی مربوط به کارآفرینی را در کل کشور معرفی می کنند، استفاده 
کنند. به طور مثال سایت »اس سی تی استارت آپ« که به وسیله وزارت ارتباطات راه اندازی شده، یکی 
از این سامانه هایی است که می تواند راهنمای خوبی برای افراد عالقه مند به کارآفرینی باشد. وی بیان 

کرد: تحریم ها باعث افزایش تمرکز اقتصاد ایران به سمت شرق شده است. همچنین با توجه به تمایل 
کشور هند نسبت به احیای تجارت ادویه از طریق بندر چابهار به اروپا، بازارچه های مرزی بیرجند به دلیل 
ارتباط با  بازار رو به رشد افغانستان، بهترین گزینه برای این کشور محسوب می شود که جوانان و فعاالن 
اقتصادی خراسان جنوبی می توانند با استفاده از این مزیت به شکل فوق العاده ای کسب و کارهای خود را 
توسعه دهند. دکتر کنعانی افزود: منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی تنها منطقه ای است که با دارا بودن 
 بخش منفصله در مرز، ظرفیت بسیار باالیی برای کسب و کارهای موجود فراهم می کند و فعاالن اقتصادی 

می توانند با استفاده از ظرفیت این بازارچه باعث رونق اشتغال شوند.
این همایش می تواند در ایجاد انگیزه بین جوانان موثر باشد

رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان بیان کرد: این همایش با مشارکت دانشگاه جامع علمی- 
کاربردی و منطقه ویژه اقتصادی استان با هدف آشنایی دانشجویان و مدرسان که عالقه مند به حوزه 
کارآفرینی هستند، برگزار شده است تا از این  طریق آموزش های جامعی در حوزه های کارآفرینی داده 
شود و هر دانشجویی که دارای ایده در هر حوزه ای است، بتواند  ایده را به بازار نزدیک و از این طریق درآمد 
داشته باشد. فورگی نژاد با اشاره به اینکه در استان ظرفیت های زیادی در بخش های کشاورزی، معدن و 
دیگر صنایع وجود دارد، ادامه داد: امیدواریم این همایش مقدمه ای برای تجاری سازی محصوالت خاص 
استان و همچنین ارائه دهنده روش های کاربردی به افراد عالقه مند به کارآفرینی باشد.  وی با اشاره به اینکه 
توانایی کارآفرینی در خیلی ها وجود دارد ولی بیش تر افراد به دلیل عدم آگاهی از این توانایی نمی توانند 
از آن استفاده کنند، افزود: یکی از اهداف این همایش ایجاد انگیزه، شناخت و معرفی ظرفیت های فردی 
در زمینه اشتغال به جوانان عالقه مند به فعالیت در این حوزه است تا بتوانند با تکیه بر مهارت هایشان  در 
زمینه های گوناگون شغلی وارد شوند. فورگی نژاد با اشاره به اینکه دانشگاه جامع علمی - کاربردی دانشگاه 
کارآفرین نامیده می شود، ادامه داد: دانشگاه علمی - کاربردی در تمام زمینه هایی که مرتبط  به کارآفرینی 
است، ورود پیدا می کند و برای تحقق این موضوع در طول سال، همایش »تامین مالی استارت آپ ها« و 
همایش »منطقه ای عناب« را به صورت مشارکتی با نهاد های دیگر استان برگزار خواهد کرد. وی همچنین 
از برگزاری رویداد استارت آپ عناب توسط دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان در آینده نزدیک خبر داد.

در اولین همایش کارآفرینی »ایده تا اشتغال« بیان شد:

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 بازدید: شنبه و یکشنبه 23 و 24 تیر ماه ساعت 8 الی 14
مکان بازدید :

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 - 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 نقليـه

تنهامرکز مجاز وفعال * معاینه فنی خودرو * تست مخزن
 ساعت کاری جدید: شنبه الی چهارشنبه 7/30 الی  19 پنجشنبه ها 7/30 الی 14

آوای سالمت خوردو
)تغییرساعت کاری(

آدرس: بیرجند-بلوارخلیج فارس- بعداز پمپ بنزین شعله - مجتمع هدایت 
32239000 - 056      همراه: 09155611971 - 09151601971

قابل توجه هم استانی های عزیز

در ادامه سلسله نشست های روزنامه آوا این هفته

میهمان روزنامه خواهند بود. هم استانی های عزیز می توانند سواالت و 
پیشنهادات و انتقادات خود را جهت در میان گذاشتن با ایشان به روزنامه 
ارسال و یا روز شنبه مورخ 97/04/23 ساعت 9 صبح برای طرح موضوع به طور 
مستقیم با ایشان در محل دفتر روزنامه )شهدا 8 ، ساختمان آوا( حاضر گردند.   

جناب آقای مهندس درویشی 
مدیرکل محترم تامين اجتماعی استان 

 وقتی به مشکالت و محرومیت ها، معلولیت های مادرزادی ، آسیب ها
و کمبودهای اجتماعی از جمله اعتیاد، طالق، کودکان کار، زنان و 
کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و مشکالت عدیده جامعه امروز 
نگاه می کنیم، ضرورت وجود دستگاهی متولی و پیگیری کننده در 
این حوزه ها بسیار محسوس می باشد و این مهم ، وظایف سازمان 

بهزیستی را بیش از پیش سنگین می نماید.
بهزیستی بزرگترین سازمان اجتماعی است که با فعالیت مناسب 
می تواند وضعیت نامطلوب اجتماعی کشور را سامان بخشد. بهزیستی 
نسبت به تحقق حقوق شهروندی در جای جای کشور باید مطالبه گر 
باشد و نباید سازمان مشکل  محور باشد، بلکه باید سازمانی آینده  نگر و 
نیاز محور باشد. اگر بهزیستی نتواند در مقام مشاور تغییر رویکرد ارائه 
 دهد دولت نیز در تحقق مطالبات اجتماعی جامعه موفق نخواهد بود.

امنیت اجتماعی با حوزه اجتماعی قوی دولت تامین می شود. بهزیستی 
به خاطر نوع کاری که دارد، می تواند این قدرت را برای دولت ایجاد 

کند.
آنچه مسلم است طی سال های اخیر رویکرد بهزیستی از سازمانی 
حمایتی به سازمانی تخصصی در حوزه پیشگیری و کنترل آسیب های 

اجتماعی تبدیل شده است.
اینجانب فرا رسیدن 25 تیرماه روز بهزیستی و هفته گرامیداشت 
 بهزیستی که با شعار بالندگی و صیانت اجتماعی با توسعه به زیستن 
نامگذاری گردیده است را خدمت تمامی تالشگران عرصه بهتر زیستن  
تبریک عرض نموده ، امیدوارم با تالش روز افزون کارکنان پرتالش آن 
 سازمان، همراهی مسئوالن سایر دستگاه های اجرایی و مردم عزیز،
 با فرهنگ سازی و آگاه سازی مناسب در جهت کنترل و کاهش آسیب های

اجتماعی، پیشگیری از معلولیت ها و تحقق اهداف دولت محترم تدبیر 
و امید در کشور و استان گام های موثری برداشته شود.

پيام استاندار محترم ومعزز 
خراسان جنوبی به مناسبت 
فرا رسيدن هفته بهزیستی 


