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نیاز به تالش همه برای 
حل مشکل برق

از آخرین روزهای بهار، مسئوالن وزارت 
نیرو هشدار های زیادی در خصوص 
ضرورت صرفه جویی در مصرف برق 
این  انتظار  اما شاید هیچ کس  دادند، 
حجم از قطعی برق را نداشت. کمتر 
نقطه ای از کشور است که در این چند 
روز گذشته از تابستان، طعم قطعی برق 
را نچشیده باشد و این مسئله موجب شد 
تا مردم واکنش های متفاوتی را نسبت به 
قطعی های ملموس برق امسال نسبت به 
وضع سالهای گذشته، داشته باشند. در 
خراسان جنوبی نیز قطعی های مختلف 
و پیش بینی شده و  ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4114
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طبس مقصد اول گردشگران خارجی
    صفحه 7

عکس: شریف

فستیوال مادر و کودک در بیرجندبرگزار شد/4

در نشست خبری بهزیستی مطرح شد:

واگذاری ۱۳ کودک بی سرپرست به فرزند خواندگی 
معاون امور اجتماعی بهزیستی هم با بیان این که آمادگی واگذاری کودک باالی ۲ 
سال به خانواده های واجد شرایط، خارج از نوبت را داریم گفت: تاکنون ۱۳ کودک بی 
سرپرست به عنوان فرزند خواندگی واگذار شدند. روز گذشته نشست خبری مدیر 

کل بهزیستی استان برگزار شد. عرب نژاد در جمع خبرنگاران....)ادامه در صفحه7(
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معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تأمین منابع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت:

دورهمی  پایتخت  با  طعم “قروت”/ 7

خّیر محترم جناب آقای حسن کرمانی و فامیل وابسته
درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت جناب عالی و فامیل وابسته تسلیت می گوییم 

برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر آرزومندیم 
و با ذکر فاتحه ای یادش را گرامی می داریم.

مجتمع مسجد عاشورا ، هیئت فاطمیه ، دارالشفاء فاطمه زهرا )س(
درمانگاه ولی عصر)عج(،داراالیتام فاطمه زهرا )س( 

بسم رب الشهداء و صدیقین

شهادت دانشجوی شهید 

ستـوان دوم ایمـان یوسفـی 
را خدمت خانواده محترم آن شهید و جامعه دانشگاهی تبریک و تسلیت 

عرض می نماییم. 
دانشگاه جامع علمی -  کاربردی  استان خراسان جنوبی 

دیروز به صفای وجودت می نازیدم
امروز به اعتبار نام نیکت می بالم

ششمین سالگرد
درگذشت پدر عزیزمان مرحوم

حاج محمد حسین شاعرزاده 
را به یاد همه خوبی هایش گرامی می داریم.

روحش شاد و یادش جاودان

 از طرف فرزندان

شش سال است
 که دلتنگی های غروب را با بودن در کنار مزار مادرمان 

سپری می کنیم و باورمان شده که او دیگر نیست
 اما طنین صدای دلنشینش همچنان در گوش 

و مهربانی اش در قلب و یاد ماست.
یاد و خاطره مادر عزیزمان 

مرحومه مهری بخشی 
را با ذکر فاتحه ای گرامی می داریم.

فرزنـدان

مهندسان به خوبی می دانند که با حضور در 
انتخابات می توانند در عملکرد و نوع فعالیت های 

نظام مهندسی ساختمان تأثیر گذار بوده
 و در آن تغییراتی ایجاد کنند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

سروران ارجمند  جناب آقایان:

حاج رضا علیزاده بیرجندی          رئیس محترم اتاق اصناف 
مجید ُلر                                نایب رئیس محترم اتاق اصناف

انتصاب بجا و ارزشمند شما بزرگواران را که مبین لیاقت،شایستگی، تعهد،تخصص و تجربه وافرتان 
می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 طول عمر باعزت و سربلندی شما سروران را از درگاه باریتعالی آرزومندم.
سجاد کفاش زاده 

جناب آقای دکتر مشیر الحق عابدی
انتصاب شایسته شما برادر متعهد و مجرب به عنوان 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع   انسانی استانداری خراسان جنوبی

 بارقه امیدی است برای همه کسانی که دل در گرو توسعه و پیشرفت استان 
دارند، این مسئولیت را خدمت جناب عالی تبریک عرض نموده 
 توفیق شما را در ارائه خدمات به مردم شریف استان آرزومندم.

سجاد کفاش زاده

استانی های عزیز می رساند:  به اطالع عموم هم 
جدول برنامه زمان بندی مدیریت اضطراری بار ناشی 

از افزایش بار شبکه های برق استان 
هر روز از ساعت 9 الی 10 صبح در سایت شرکت توزیع 

 skedc.ir نیروی برق خراسان جنوبی به آدرس
  www. birjand.irib.ir  و سایت صدا و سیما به آدرس

 قرار می گیرد.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

اطالعیــه 
 فراخوان شركت  در طرح انتخاب و معرفي مستمري بگیران

 نمونه  سازمان تامین اجتماعي خراسان جنوبي 

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

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

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

حداکثر تا پایان ۲5 تیرماه ۱۳97  در این فراخوان عمومی ثبت نام نمایند. 
روابط عمومي اداره کل تامین اجتماعي خراسان جنوبي دام

خـ
ست

ی ا
هـ

یک واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی ، جهت تکمیل کادر آگ
نیروی انسانی خود نیازمند تعدادی نیرو  با شرایط ذیل می باشد :

1-کاردان برق - برق صنعتی )ترجیحا دارای سابقه کار( 
2-کاردان مکانیک )ترجیحا دارای سابقه کار(  واجدین شرایط 

می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ درج آگهی 
به مدت یک هفته در ایام کاری ازساعت 8 الی 14 

با شماره های 4 -32255592- 056  تماس حاصل فرمایند.

به تعدادی بازاریاب، توزیع کننده و راننده جهت کار 
در شرکت پخش مواد غذایی نیازمندیم.   09153614425 

برنامه مالقات مردمی

سه شنبه هر هفته از ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح
مکان: ابتدای خیابان آیت ا... غفاری- اداره کل گمرکات استان

تلفن جهت هماهنگی: ۳۲۲۰۷۳۲۲

روابط عمومی گمرکات استان  خراسان جنوبي

مدیر کل گمرکات استان خراسان جنوبی

جنـاب آقـای محبـی
مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی

 خراسان جنوبی
از خدمات ارزنده تان در دوران تصدی مسئولیت تقدیر و 
تشکر می نماییم، توفیق روز افزون تان را از درگاه خداوند 

بزرگ خواستاریم.
موسسه فرهنگی هنری افق هزاره سوم کویر

جنـاب آقـای نبـی زاده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 خراسان جنوبی
انتصاب جناب عالی با پیشینه و سوابق خدمت در حوزه فرهنگ 
و هنر را تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون شما را از ایزد 

منان خواستاریم.
موسسه فرهنگی هنری افق هزاره سوم کویر
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۶۰ درصد فارسی زبانان ضدانقالب فضای مجازی در عربستان حضور دارند

سردار جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: در سناریوهای تهدید باید دید که چگونه می شود تهدیدات را عملی کرد و عملیات روانی نقش 
بسیار مهمی دارد. در حوزه سایبری با پدیده ای ویژه روبرو هستیم و آن فارسی زبانان ضد انقالب هستند؛ افرادی که در فضای سایبری حضور دارند و فارسی 
می نویسند اما بخش اعظم آنها در داخل کشور نیستند. حدود 60 درصد از اینها در عربستان سعودی حضور دارند که احتماال منافقین هستند.

نیاز به تالش همه برای حل 
مشکل برق   

*  امین جم 

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... از آخرین روزهای بهار، 

در  زیادی  های  هشدار  نیرو  وزارت  مسئوالن 
خصوص ضرورت صرفه جویی در مصرف برق 
از  حجم  این  انتظار  کس  هیچ  شاید  اما  دادند، 
کشور  از  نقطه ای  کمتر  نداشت.  را  برق  قطعی 
تابستان،  از  گذشته  روز  چند  این  در  که  است 
این مسئله  باشد و  را نچشیده  طعم قطعی برق 
را  متفاوتی  واکنش های  مردم  تا  شد  موجب 
امسال  برق  ملموس  قطعی های  به  نسبت 
نسبت به وضع سالهای گذشته، داشته باشند. در 
خراسان جنوبی نیز قطعی های مختلف و پیش 
موج  که  بودیم  را شاهد  ای  نشده  و  بینی شده 
برق  مشکل  داشت.  پی  در  را  زیادی  انتقادات 
بیش  را  مردم  بهینه ی  فعلی، ضرورت مصرف 
از پیش می طلبد و باید همه در مصرف تجدید 
نظر کنیم.  اگر مردم در شرایط کنونی با برنامه 
غیر  در  و  می ماند  وصل  برقشان  کنند،  مصرف 
از این  این صورت شاید قطعی برق حتی بیش 
نیز دور از انتظار نباشد. خالصه مطلب این است 
که در شرایط کنونی و برای عبور از فصل گرم، 
با کمترین تعداد خاموشی و قطعی برق، تعامل 
متولیان  با  کنندگان  و همکاری سازنده مصرف 
صنعت برق ضروری به نظر می رسد. با آگاهی 
های  شیوه  یادگیری  کردن،  مصرف  بابرنامه  و 
درست مصرف و تغییر عادات و پایبندی به آن، 
و درک  بحران، کشف  از  گذر  با  متناسب  رفتار 
به  و  از ظرفیت های مشهود  متقابل  و شناخت 
توان  می  ها،  آن  حداکثری  اعمال  و  کارگیری 
جویی  کنار صرفه  در  کرد.  عبور  معضل  این  از 
از  گیرند،  کار  به  خود  برنامه  در  باید  مردم  که 
های  برنامه  تا  خواست  باید  نیز  امر  مسئوالن 
ان  از  دهند.  قرار  مردم  اختیار  در  بهتر  را  قطع 
مهمتر اینکه در این چند روز بسیار مواردی بوده 
باعث  برق،  اداره  توسط  برق  قطعی  که  است 
است  درست  است.  شده  خساراتی  و  مشکالت 
از  جلوگیری  بخاطر  مناطق  برخی  قطعی  که 
با  اما  گیرد  تر صورت می  قطعی های طوالنی 
توجه به ویژگی های خاص هر منطقه ، بررسی 
هایی صورت گیرد تا از بروز خساراتی که برای 
آید،  می  بوجود  تر  بزرگ  فاجعه  از  جلوگیری 
استان  عزیز  مسئوالن  امیدوارم  جلوگیری شود. 
هرچه زودتر با برنامه ریزی های دقیق تری از 
برخی  برق  قطعی  علت  به  فاجعه  هرگونه  بروز 
نیز  مردم  و  کرده  جلوگیری  تر  حساس  مناطق 
بدون  روزهایی  داشتن  برای  جویی،  صرفه  با 
کنند. تالش  برق  قطعی  چون  هایی  دغدغه 

افشاگری سیف از مزاحمت های 
موسسات غیرمجاز

مدیران  مزاحمت های  از  مرکزی  بانک  رئیس 
بانک  مسئوالن  برای  غیرمجاز  مالی  موسسات 
بانک  رئیس  سیف  ا...  ولی  کرد.  انتقاد  مرکزی 
مرکزی گفت: یکی از شگردهای مدیران موسسات 
مالی غیرمجاز و بانک های متخلف این بود که با 
استفاده از امکانات حاصله از سپرده های مردم در 
طبقات و بخش های مختلف اجتماعی نفوذ کرده 
و برای خود حامیانی دست و پا کنند، در عمل هم 
با این حمایت ها، مشکالت و مزاحمت هایی برای 

اینجانب و همکارانم ایجاد کردند.

امور مربوط به سهام عدالت
 اموات متوقف شد

از  اطالعیه ای،  انتشار  با  سازمان خصوصی سازی 
توقف مراجعه وراث متوفیان سهام عدالت به دفاتر 
منتخب پیشخوان تا اطالع ثانوی خبر داد. سازمان 
خصوصی سازی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: 
عدالت  سهام  مشمولین  محترم  وراث  اطالع  به 
می رساند عملیات تقسیم سهام عدالت متوفیان از 
دولت  الکترونیک  خدمات  پیشخوان  دفاتر  طریق 
وراثی که  اطالعات  کنترل  و  بروزرسانی  دلیل  به 
تا کنون اقدام به تکمیل تقسیم نامه نموده اند از 
مورخ 97/4/23 تا اطالع ثانونی متوقف می شود. 
زمان  و  و شرایط  بکار مجدد  است شروع  بدیهی 
طریق  از  وقت  اسرع  در  مذکور  خدمات  ادامه 
سازمان خصوصی سازی اطالع رسانی خواهد شد.

یک بام و دو هوای تعیین 
قیمت سکه

قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این 
سوال که چرا قیمت سکه در محاسبات بانک مرکزی 
تناسبی با دالر 4200 تومانی ندارد، گفت: سیاست جدید 
ارزی دولت که مبنای آن دالر 4200 تومانی اعالم 
شد، برای تامین کاالهای اساسی و ضروری از جمله 
مواد غذایی، دارو، مواد اولیه و نظایر آن بود و دولت 
تاکید کرده است که با این نرخ همه نیازهای اصلی و 
ضروری کشور را تامین می کند. جنس سرمایه گذاری 
نوع سفته بازی است و  از  کسی که سکه می خرد، 
این نیازی نیست که بخواهیم با ذخایر ارزی آن را 
دهیم  پوشش  تومانی  دالر 4200  با  و  داده  پاسخ 
و البته نیازی نیست که بتوان آن را با ذخایر ارزی 
و دالر 4200 تومانی پاسخ داده و ایجاد رانت کنیم.

بسته پیشنهادی برای رفع 
مشکل نانوایان به دولت ارائه شد

تسهیالت  گفت:  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
نانوایان کشور طی بسته ای به  پیشنهادی برای 
دولت ارائه شد که اگر این بسته مورد تأیید قرار 
مرتفع  نانوایان  مشکالت  اینکه  بر  عالوه  بگیرد 
می شود دیگر افزایش قیمت نان نیز مطرح نخواهد 
بود. با وجود افزایش هزینه های تولید در 4 سال 
گذشته دولت اجازه تغییر در قیمت نان را نداده و 

این امر موجب نارضایتی نانوایان شده است.

طرح مجلس برای مقابله با 
سوداگری در بازار مسکن

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرح 
دو فوریتی برای مقابله با سوداگری در بازار مسکن خبر 
داد. سعیدی مبارکه گفت: جمعی از نمایندگان طرحی 
را با عنوان مقابله با احتکار و کاهش التهابات بازار 
مسکن تدوین کرده اند. وی ادامه داد: پس از سرکشی 
نمایندگان به حوزه های انتخابیه خود این امضاهای 
این طرح جمع آوری و این طرح تقدیم هیئت رئیسه 
مجلس می شود. نماینده مردم مبارکه در مجلس با 
بیان اینکه در جهت دریافت مالیات بر عایدی سرمایه 
از امالک غیرمصرفی است، افزود: طبق این طرح که 
هم اکنون پیش نویس آن تدوین شده است، افراد 
تولید  بخش  فعاالن  و  مسکن  سازندگان  عادی، 
مسکن کشور از پرداخت این مالیات معاف می شوند. 

سرمقاله

دستور ویژه علیه احتکارکنندگان و گران فروشان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای آنی و حائز اهمیت 
به رئیس اتاق اصناف ایران با موضوع »اقدامات تعزیراتی مشهود« خواستار 
نصب پارچه یا تابلو بر سر محل کسب و یا تعطیلی موقت و تعلیق پروانه 
کسب متخلفین محکوم شد. در نامه صادقی به اتاق اصناف آمده است: 
از  بهره گیری  با  بازار  در  آرامش  و  ثبات  ایجاد  به منظور  فرمایید  دستور 
ارگان های  با  بازرسی  برقراری گشت های مشترک  تمامی ظرفیت ها و 
ذیربط نظارت و بازسی الزم را معمول نماید. شریعتمداری وزیر صنعت 
معدن و تجارت از آغاز به کار ستاد تشدید مبارزه با احتکار خبر داد و گفت: 
در راستای شفافیت، گزارش وزارت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره ای 
بجا مانده از قبل، به رئیس جمهور تقدیم شد. برای ثبات بازار و نظارت بر 
عرضه و احتکار کاالهایی که با ارز دولتی وارد شده اند، ستاد تشدید مبارزه 

با احتکار و اختفا به طور ویژه آغاز به کار می کند.

ابالغ دستورالعمل جدید مهلت پرداخت وام  بانکی

معاون اول رئیس جمهور بخشنامه معرفی مشموالن واجد بهره مندی از امهال 
تسهیالت به بانک ها را ابالغ کرد. هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت 
خانه های جهادکشاورزی، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد 
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب 
کرد. کارگروه موضوع بند )خ( ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه موظف 
است صرفا پس از اعالم استان هایی که در سال زراعی ۱397-۱396 تحت 
تاثیر حوادث غیر مترقبه قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به 
استانداری ها اعالم شده اند، مشموالن واجد بهره مندی از امهال تسهیالت 
موضوع این تصویب نامه را به بانک های عامل معرفی کند. بانک های عامل 
موظفند مانده بدهی اصل سود، و جرایم تسهیالت دریافتی خسارت دیدگان 
بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیر مترقبه ) از جمله سرمازدگی و خشکسالی( 
سررسیده تا تاریخ ابالغ این تصویب نامه را به مدت دو سال امهال نمایند.

احتمال کاهش قیمت مسکن تا پایان سال
افزایش  گفـت:  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس  نایب 
هرچه  اما  بوده،  حباب  و  کاذب  جاری  سال  در  قیمت ها 
کمتر  قیمتی  شتاب  می شویم  نزدیک تر  سال  انتهای  به 

می شود.
مسکن  قیمت  افزایش  اینکه  به  اشاره  با  عقبایی  حسام 
از سال گذشته آغاز شده است، تصریح کرد: این افزایش 
قیمت در سال گذشته طبیعی بوده، اما امسال این رشد 
وی  است.  بوده  و سکه  ارز  بازار  از  متأثر  قیمت  جهشی 
و  کاذب  جاری  در سال  قیمت ها  افزایش  افزود:  ادامه  در 
حباب بوده، اما هرچه به انتهای سال نزدیک تر می شویم 
شتاب قیمتی کمتر می شود. نایب رئیس اتحادیه مشاوران 
اقتصادی  متعدد  متأسفانه مشکالت  امالک تصریح کرد: 
افزایش  تا شاهد  داده  به دست هم  این بخش دست  در 

نزدیک تر  با  و  باشیم  جاری  سال  در  مسکن  غیرمتعارف 
خواهد  نزولی  روند  مسکن  قیمت  سال  پایان  به  شدن 
داشت. عقبایی در توضیح نحوه تغییرات قیمت مسکن 
بومی  کاماًل  ایران  در  مسکن  بازار  تغییرات  کرد:  عنوان 
قیمتی در  تغییرات  از جمله  داخلی کشور  است، مسائل 
بازار ارز، بورس و مسکن موجب افزایش قیمت در بخش 
مسکن شده است. وی با اشاره به لزوم ثبات در بازار های 
باید  تاکید کرد:  بازار  این  همجوار مسکن برای ثبات در 
برای ثبات قیمتی دربازار مسکن منتظر ثبات در بازار های 
موازی باشیم، زیرا این جهش قیمت ناشی از نابسامانی در 
این بازار ها بوده است و سرمایه گذاری در بازار های موازی 
نتیجه  در  و  مسکن  بازار  در  رکود  ایجاد  موجب  سودآور 

افزایش قیمت مسکن خواهد شد. 

اگر  داد:  توضیح  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس  نایب 
احتمال  کند  پیدا  ادامه  موجود  روال  با  مسکن  وضعیت 
نقدینگی ها  اگر  ولی  است،  کم  مسکن  قیمت  افزایش 
پیدا  مجدد  افزایش  قیمت ها  بیاید،  مسکن  سمت  به 
اینکه رونق مسکن قابلیت  با بیان  خواهد کرد. عقبایی 
برنامه ریزی دارد، گفت: رشد قیمت و رونق بازار مسکن 
قابلیت برنامه ریزی دارد که دولت با ابزار هایی که در دست 
تمهیداتی  می تواند  یافته  توسعه  کمتر  مناطق  در  دارد، 
رئیس  نایب  برسد.  ثبات  به  مسکن  بازار  تا  کند،  ایجاد 
دولت  اگر  کرد:  نشان  خاطر  امالک  مشاوران  اتحادیه 
بانکی  نظام  سمت  به  را  سرگردان  نقدینگی های  بتواند 
مسکن  بازار  سمت  به  سوداگران  کند،  هدایت  کشور 
با جهش قیمت مواجه نمی شود. نمی آیند و این بخش 

شرایط صدور کارت بازرگانی تغییر کرد
اجرایی صدور  نامه  آیین  دولت،  هیئت  مصوبه  اساس  بر 
کارت بازرگانی تغییر کرد و از این پس سقف ارزش واردات 
اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت در سال اول 

۵00 هزار دالر می باشد.
با مصوبه جدید هیئت دولت کلیه اشخاص دارنده کارت 
بازرگانی در سال اول تجارت خود تنها مجاز به واردات ۵00 
هزار دالر کاال بوده و در سال دوم این رقم به 2 میلیون دالر 
افزایش می یابد. بر اساس تغییرات اعمال شده در تبصره 
4 این مصوبه دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به 
شرایط  در  اینکه  جالب  نکته  ندارند.  واردات  برای  را  غیر 
فعلی و دور جدید التهابات ارزی یکی از سوء استفاده های 
کاال  به صادرکنندگان  آن  اجاره  بازرگانی،  کارت  از  مرسوم 

نباشد. به  از کشور قابل رصد  ارز خارج شده  تا  می باشد 
همین دلیل ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی تنها برای 
فعالیت های وارداتی و مستثنی شدن صادرات ابهاماتی را 
برای کارشناسان ایجاد کرده است. براین اساس ماده )۱0( 
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع 
تصویب نامه شماره ۱39۵/ ت ۱6 هـ مورخ ۱373/2/6 و 
شود: سقف  می  اصالح  زیر  به شرح  آن  بعدی  اصالحات 
دریافت  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  برای  واردات  ارزشی 
کننده کارت بازرگانی برای سال اول، پانصد هزار )۵00.000( 
دالر و برای سال دوم، دو میلیون )2.000.000( دالر تعیین می 
شود. واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی )از قبیل پروانه 
بهره برداری، جواز تاسیس گواهی فعالیت صنعتی و کارت 

با عناوین  از وزارت صنعت، معدن و تجارت و  شناسایی( 
همچنین  و  سازمان ها  و  وزارتخانه ها  سایر  از  آن  مشابه 
تأمین  برای  صرفا  قانونی،  های  تشکل  و  ها  اتحادیه 
نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند. 
در  از آن  برای سال سوم و پس  بازرگانی  دارندگان کارت 
رعایت  بدون  آنها  عملکرد  ارزیابی  بودن  مثبت  صورت 
برای  می باشند.  واردات  به  مجاز  ارزش  سقف  محدودیت 
استثناء  موارد  سایر  و  معتبر  بازرگانی  حقوقی  اشخاص 
وزیر  تأیید  صورت  در  صرفا  مذکور  ارزش  سقف  رعایت 
بازرگانی،  اتاق  پیشنهاد  به  با  تجارت  و  معدن  صنعت، 
ایران  تعاون  اتاق  و  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
نیست. الزامی  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  تأیید  و 

معاون وزیر کار با اشاره به تخصیص ۵0 درصد منابع ۱.۵ 
میلیارد دالری صندوق توسعه ملی به بانک های عامل، از انقعاد 
قرارداد 2هزار میلیارد تومان طرح اشتغال زا با بانک ها خبرداد.
عیسی منصوری درباره آخرین وضعیت اجرای برنامه ملی 
اشتغال روستایی از محل منابع ۱.۵ میلیارد دالری صندوق 
توسعه ملی، گفت: این برنامه ملی در گام نخست مبتنی 

بر »پرداخت تسهیالت« آغاز شد که مورد تاکید دولت و 
مجلس بود و در گام دوم نیز »مداخالت توسعه اشتغال در 
روستاها« در دستور کار قرار گرفت. وی با بیان اینکه 2۵ 
درصد از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان اولین مرحله 
گذشته  ماه سال  بهمن  در  این صندوق  منابع  تخصیص 
به حساب بانک های چهارگانه اجرای طرح واریز شد، افزود: 

طی دو ماه نخست اجرای طرح به دلیل ثبت نام متقاضیان 
در سامانه کارا و همچنین بررسی طرح ها در دستگاه های 
اجرایی بنابراین فعالیت بانک ها برای پرداخت تسهیالت با 
اندکی تاخیر شروع شد. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
عامل  مدیران  با  متعدد  جلسات  از  پس  افزود:  کار  وزیر 
بانک ها و موسسات تالش کردیم با دستور رئیس جمهور 

فرآیند پرداخت تسهیالت و بررسی طرح ها روان سازی و به 
عبارتی دسترسی روستائیان به تسهیالت اشتغال تسهیل 
شود. منصوری تاکید کرد: بنابراین با وجود اجرای برنامه ملی 
اشتغال روستایی از بهمن سال گذشته، به دلیل طی فرآیند 
ثبت نام، هماهنگی با بانک  ها و دستگاه های اجرایی، پرداخت 
امسال سرعت گرفت. اردیبهشت  از دهه سوم  تسهیالت 

واریز سود سهام عدالت ۴۰۰هزار نفر تا پایان تیر

مشاور سازمان خصوصی سازی از واریز سود سهام عدالت 400 هزار نفر 
)افراد باقی مانده( تا پایان تیر خبر داد و گفت: به نظر می رسد سود عملکرد 
سال 96 نسبت به سال 9۵ بیشتر خواهد بود. سبحانی، با بیان اینکه  
تاکنون به بیش از 39 میلیون نفر کل سود دریافتی سهام عدالت )مربوط 
به سود عملکرد سال 9۵( پرداخت کرده ایم، اظهار کرد: نزدیک به 400 
هزار نفر از مشموالن دریافت سود سهام عدالت باقی مانده اند که این افراد 
نیز تا پایان تیر سود سهام عدالت را دریافت خواهند کرد. وی در خصوص 
سود عملکرد سال 96، افزود: برای تعیین تکلیف سود عملکرد سال 96، 
منتظر برگزاری مجامع تمامی شرکت های سرمایه پذیر هستیم. وی ادامه 
سوی  از  اما  می شود.  برگزار  تیرماه  آخر  معموال  شرکت ها  مجامع  داد: 
دیگر سال مالی تعدادی از شرکت ها پایان مهر ماه است از این رو برای 
تعیین سود عملکرد باید منتظر برگزاری مجامع این شرکت ها نیز بمانیم.

آخرین وضع برنامه ملی اشتغال روستایی

قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولین بار در استان 

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

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

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 13شهرستان بیرجند

به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 12 فرعی از 97- اصلی 
بخش 13بیرجند واقع در اراضی مزرعه طور مورد تقاضای سعید طالبی در روز چهارشنبه مورخ 1397/5/17ساعت10صبح 

در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
 لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضرنباشند مطابق  ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 
30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 

ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: 97/4/24             علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی  - اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره 139660308004000807 و 139660308002000808 صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .
بخش 11

قطعات مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک1270- اصلی 
اقای رضا احمدنژاد فرزند حسن صادره از قاین به شماره ملی 0888981007 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
ابوالخیری - خانم فاطمه نساء   133/65 مترمربع در قسمتی از پالک 795 فرعی از 1270- اصلی بخش 11 قاین واقع در مزرعه 
صادق پور فرزند محمدحسن صادره از قاین به شماره ملی 0889004031 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت 133/65 
مترمربع در قسمتی از پالک 795 فرعی از 1270- اصلی بخش 11قاین واقع در مزرعه ابوالخیری بدیهی است در صورت  انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/۰4/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1397/۰5/۰9                       علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان خراسان  جنوبی
 )سهامی خاص( به شماره ثبت 2480 و شناسه ملی 10360041832  

 به استناد صورتجلسه  هیئت مدیره مورخ 1397/03/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/30 به هیئت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ 311026620000 
ریال به 326659400000 ریال از محل تبدیل سود سهام تقسیم نشده سهامداران  به نسبت سهامشان افزایش یاقت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 326659400000 ریال منقسم به 32665940 سهم 10000 ریالی که کال 
نقدی می باشد. با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه بنا به تفویض اختیار به هیئت مدیره  انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 

الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه- مهریه(

بدین وسیله به آقایان مجید حسین زاده فرزند محمدرضا به شماره ملی 0653137958 و شماره شناسنامه 5031 
متولد 1365/04/15 و مرتضی حسین زاده فرزند محمدرضا به شماره ملی 0651952069 و شماره شناسنامه 321 

متولد 1363/01/27 و مهدی حسین زاده فرزند محمدرضا به شماره ملی 0640183484 متولد 1369/12/07 و خانم ها عفت 
حسین زاده فرزند محمدرضا به شماره 0651855403و شماره شناسنامه 1030 متولد 1359/07/29و حمیده حسین زاده فرزند 
 محمد رضا به شماره ملی 0653226561 و شماره شناسنامه 14892 متولد 1367/6/27 به عنوان ورثه حین الفوت مرحوم محمدرضا 
حسین زاده ابالغ می گردد: خانم زهرا قلی پور فرزند رمضان به شماره ملی 0652742351 به عنوان زوجه به استناد سند شماره 3207 
-1392/05/14 نزد دفترخانه ازدواج شماره 24 بیرجند جهت وصول مبلغ 352800000 ریال بهای تسعیر شده تعداد 14 عدد سکه 
کامل طالی بهار آزادی به انضمام هزینه یک سفر زیارتی عمره موضوع صداقیه خویش ،تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان ورثه 
زوج را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9700458 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. چون امکان 
ابالغ واقعی مفاد اجرائیه در آدرس مورث  به شرح بیرجند ، خیابان رسالت ،رسالت 3، پالک 30 میسر نبوده و بستانکار نیز قادر به معرفی 
آدرس دیگری از شما نمی باشد، فلذا بنا به تقاضای زوجه مستند به مواد 18و19 - آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و مستفاد از ماده 18 مذکور چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی 
که روز ابالغ محسوب می شود،نسبت به پرداخت بدهی مورث خویش اقدام ننمایید عملیات اجرایی به طرفیت شما ادامه خواهد یافت. 

تاریخ انتشار: 1397/۰4/24             غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 970070 محکوم علیه آقای مهدی سبزه کار محکوم است به پرداخت مبلغ 
340920510 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای مسعود محسنان و پرداخت مبلغ 11875000ریال 

بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه حدودا 1200متر مربع سنگ گرانیت از ناحیه شخص ثالث سید مهدی صمدی در اجرای 
تبصره ماده 34 که حسب نظریه کارشناسی ابعاد سنگ ها با عرض 15سانتی متر و به طول های مختلف و نوع سنگ گرانیت مشکی درهم 
و مقداری از سنگ ها از نوع سنگ نطنز می باشد و متراژ سنگ ها حدود 1200 مترمربع و قیمت آن از قرار مترمربعی200000 ریال 
کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1397/05/06 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش 
می رسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید 
درغیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزاییده تجدیدخواهدشد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود .
آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه

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

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 139760308308000016 مورخ 97/4/3 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صادقه کاهنی فرزند محمد ولی به شماره 
شناسنامه 569  صادره از زاهدان در یک قطعه باغ به مساحت 1353/46 مترمربع پالک 954 فرعی از 1039 اصلی بخش 2 سربیشه واقع 
در روستای کاهی از محل مالکیت مالک رسمی خانم حاجیه فاطمه کاهنی فرزند کربالیی حسین محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول:  1397/۰4/1۰   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/۰4/24  

 محمدحسین مصلحی -  رئیس ثبت  اسناد و امالک سربیشه



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه * 24 تیر 1397* شماره 4114 

مرمت و احیای آسبادهای طبس مسینا

صداوسیما-مرمت و احیای آسبادهای طبس مسینا آغاز شد. سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان درمیان گفت: اجرا و بازسازی دیوارهای آسباد و همچنین 
استحکام بخشی دیوارها و اجرای پوشش های گنبدی آسبادها از جمله اقدامات مرمتی در آسبادهای طبس مسینا است. شهسواری افزود: مرمت و احیای آسبادهای طبس مسینا در مدت یک ماه 
اجرا می شود. وی گفت: آسبادها از جمله خالقیت های مردم حاشیه کویر هستند که در اکثر مناطق جنوب خراسان به خصوص مناطق تحت تاثیر بادهای 120 روزه سیستان به چشم می خورند.

سالم. خدمتتان عرض کنم در سالی که حمایت از 
کاالی ایرانی است متاسفانه مسئوالن ادارات دولتی به 
این امر بها نمی دهند من در نمای ساختمان از سرامیک 
وطنی استفاده کردم ولی مهندس ناظر بنیاد مسکن 
روستایی نمای سرامیک را قبول ندارند اگر قانونی هم 
سابقا در مورد عدم استفاده از سرامیک وجود دارد باید 
با توجه به شرایط فعلی تغییر داد و همراهی کرد اگر 
سرامیک مشکلی دارد پس چرا تولید می شود و اگر 
مشکلی ندارد پس این قانون های بیخود و دست و پا 
گیر چرا؟الاقل انتظار همراهی از تولید کننده و مصرف 
کننده اونهم از طرف ارگان های دولتی می رود  خواهشا 
مسئوالن و دست اندرکاران در اینگونه موارد دقت کنند.
937...318
شهرداری  و  شهرسازی  و  راه  بیرجند،  فرودگاه 
از  نفر  هزار   3 از  بیش  اعزام  به  توجه  با  بیرجند 
دو  ملی  کنگره  بودن  پیش  در  و  حج  به  استان 
نورپردازی،  زیباسازی،  برای  استان  شهید  هزار 
های  مکان  معرف  تابلوهای  نصب  و  بهسازی 
تاریخی، هتل ها، باغ های بیرجند، معرفی صنایع 
تلویزیون شهری میدان  اندازی  راه  مهم شهر و 
میدان  تا  فرودگاه  مسیر  در  اقداماتی  چه  آزادی 

آزادی صورت پذیرفته است؟
915...254
باسالم.فرماندار محترم خوسف، مسئوالن از یک 
طرف مردم را به ماندن در روستا توصیه می کنند 
از طرفی دیگر اداره محترم برق مدتهاست لنگ 
روستای  شهرک  محل  در  ترانس  یک  گذاشتن 

گیوشاد می باشدیک بام دو هوا چرا ؟!
910...492
با سالم و تشکر از مطالب کارشناسی شده مربوط 
شهر  مشکالت  بررسی  و  شهری  مبلمان  به 
محترم  کارشناس  خوب  پیشنهادات  و  بیرجند 
علی الخصوص در مبحث عقب نشینی خیابانهای 
طالقانی و مدرس که به عنواه شاهراه مرکزی شهر 
دچار گره ترافیکی می باشد و نظر به بسته شدن 
پرونده خیابان شیرین در دستور کار شورا و شهردار 
محترم قرارگیرد تا در آینده با یک نسخه شتابزده 

مجبور به یکطرفه کردن خیابان طالقانی نگردد
915...388
مسئوالن  گوش  به  خواستم  می  جان  آوا  سالم 
شورای شهر و اتوبوسرانی برسانید که شهرک بعثت 
)علی آباد( با شهرک چهکند و حاجی آباد چه فرقی 
داره که اونا تعطیلی ها اتوبوس دارند ولی علی آباد 
یک  به  ساعت  یک  اتوبوسهاش  هم  اون  نداره؟ 

ساعت میان چقدر تبعیض!!! خدا رو در نظر بگیرید
933...160
سالم جناب آقای شهردار. در کنار اقدامات خیلی 
بیرجند توسط شهرداری  خوبی که در جای جای 
در حال انجام است، جای یک آبسردکن در پارک 
وحدت واقعا احساس میشه. چند مسافر رو مشاهده 
کردم که در پارک به دنبال آب سرد بودند و از نبود 
آبسردکن در چنین پارک بزرگی واقعا متعجب بودند،  

با توجه به فصل گرم سال دستور پیگیری بفرمایید
915...206
حاشیه  سبز  فضای  لطفا  بیرجند،  محترم  شهردار 
خیابان  ابتدای  خاکی  اراضی  و  طالقانی  میدان 
عارفی در راستای ساماندهی سرویس های مسیر 

خوسف چاره اندیشی شود.
915...843
به نظر می رسد بیرجند به عنوان مرکز استان و 
بزرگترین و پر جمعیت ترین شهر استان  سهم خود 
را از اعتبارات ملی و استانی به اندازه کافی دریافت 
نمی کند مسئوالن استان و شهرستان باید بیشتر 
توجه کنند! همچنین شهرداری برای زیبا سازی 
و توسعه فضاهای تفریحی مرکز استان چه کرده 

است شورای شهر گزارش دهد.
915...355
باسالم با این حجم آفتاب و باد در استان واقعا جای 
تاسف است که برق تولید نمی کنند یا در حد بسیار 
ناچیز تولید می شود، فقط می توانند برق روقطع 

کنند! چرا در این زمینه سرمایه گذاری نمی کنند؟
910...492
یک  زحمت  هزاران  با  بیکاری  وانفسای  این  در 
اتوشویی در یکی از محله ها باز کرده ام سال گذشته 
بابت یک دوره قبض آب متوسط مبلغ حدود 100 
هزارتومان پرداخت می کردم و این بار حدود 3 برابر 
قبض آمده است نرخ مواد شوینده با توجه به مسائل 
اقتصادی به شدت باال رفته است پول کارگر و اجاره 
نیز همینطور با نرخ جدید که بعد از دوسال تغییر 
کرده نمی توانم هزینه ها را پوشش دهم تازه همین 
نرخ مصوب نیز نظر مسئولین نیست. آیا باید واقعا 

تعطیل کنیم؟ چه حمایتی از یک کارگر می شود؟
ارسالی به سروش آوا

و  کار  تمام  که  منی  برای  واقعا  جان،  آوا   سالم 
و  کاسب  هر  و  است  وابسته  برق  به  ام   کاسبی 
کارخانه دار و ... دیگری که این شرایط را دارد، این 
که بگویند نمی توان مدت قطعی یا زمان آن را پیش 
بینی کرد غیر قابل قبول است، مخصوصا زمانی که 
می بینیم ظرفیت کویر به این خوبی و گستردگی 
برای دریافت انرژی خورشیدی مهیاست یا می توان از 
بادهای استان که مخصوصا این روزها بسیار زیاد هم 
داریم برای نیروگاه بادی استفاده کرد، اما کار آنچنانی 
انجام نشده است. نمی توانم غیرقابل پیش بینی بودن 
آن را بپذیرم و قبول کنم. وقتی فالن اداره تا صبح 
چراغ تمام طبقاتش را روشن می گذارد تا مبادا از 
زیبایی نمای ساختمانش کم شود یا فالن اداره با این 
که نیازی نیست چراغ های محوطه اش را روشن می 
گذارد، یا تمام چراغ های معابر در تمام طول شب و 
حتی گاهی اوقات روز روشن است در حالی که هیچ 

نیازی نیست. شما بگویید من شهروند چه کنم؟!
ارسالی به سروش آوا

در خراسان  بتوان  شاید  را  افرادی  معدود  کاری-  نسرین 
جنوبی پیدا کرد که قروت یا قروتی را تجربه نکرده باشند. 
کشک یا قروت )جامد( محصولی است که از فرآورده های 
لذیذی  غذاهای  آن  از  استفاده  با  و  گردد  می  تهیه  لبنی 
تهیه می نمایند. پس از ماه ها تالش و کوشش جمعی از 
همشهریان و عالقه مندان به میراث کهن خراسان جنوبی،  
همایش  و گردهمایی بزرگ بیرجندی ها به بار نشست و 
از هزار و 450 همشهری و هم  روز جمعه 22 تیر بیش 
استانی و هموطنان در تاالر آبگینه تهران در کنار هم جشن 
باشکوهی را به نمایش گذاشتند و قروت بیرجندی را در 

کاسه های سفالی و تغار در وعده ناهار سرو کردند.

جمع زیاد مهمانان غیر بیرجندی
در همایش سفره بنفش بیرجندی ها 

انجمن  مدیره  هیئت  عضو  و  دبیر  نوخنجی،   محمد 
بیرجندی های مقیم تهران در این گردهمایی ابتدا ضمن 
این جشن  در  از حضور گرم حاضران، گفت: حتما  تشکر 
کاستی هایی خواهد بود اما از همه استدعا دارم که بزرگواری 
نموده وکاستی ها را بر ما ببخشند و بدانند هدف نهایی از 
حفظ  و  بیشتر همشهریان  شناسایی  مراسم  این  برگزاری 
اجتماع همشهریان مقیم تهران است، همچنین کسب تجربه 
ای برای دورهمی های بعدی  ، آگاهی از توانمندی های 
بالقوه همشهریان و به کارگیری این پتانسیل برای معرفی 
هر چه بیشتر و بهتر توانمندی های استان کمتر توسعه یافته  
خراسان جنوبی، معرفی فرهنگ غنی منطقه و کمک به 
توسعه شهر و استان ما خواهد بود. وی خاطر نشان کرد: 
حدود 1450 نفر مهمان در این مراسم گرد هم جمع شده 
اند که عده زیادی  غیر بیرجندی هستند و شما همشهریان 
میزبان آنها هستید ، باید کاری کنید که به آنها خوش بگذرد.  
وی از استانداری، شهردار، شورای شهر، میراث فرهنگی و 
 ارشاد خراسان جنوبی و منطقه ویژه اقتصادی بیرجند به خاطر 
حمایت های مادی و معنوی آنها از مراسم سفره بنفش تشکر 
کرد و ادامه داد:  شرکت ترسیب کربن،  شرکت تروند و شرکت 
چای تشریفات هم هدایای این گردهمایی را تقبل کرده اند که 

در بدو ورود بین مهمانان توزیع گردید.

تقدیر از آقای زرین پناه
 مدیر کارخانه کشک زرین بیرجند

وی یادآور شد: با سپاس فراوان از آقای زرین پناه،  فعال  
اولین کسی که  کارخانه  استان و   بخش خصوصی در 
کشک زرین  را در بیرجند راه اندازی نمود و نقش موثری 
درفرآوری محصوالت دامی استان داشته است. نوخنجی 
خاطر نشان کرد: سرکار خانم مزروعی و تیم همراه شان 
بیرجندی در  ناهار قروت  تهیه  برای  از چندین روز قبل 

تهران حضور دارند که واقعا جای تشکر و قدردانی دارد.

همکاری بیش از 60 نفر برای
برگزاری مراسم سفره بنفش در چند ماه

محمد محسن گلدانی عضو کمیته برگزار کننده این مراسم 
هم با بیان این که مردم بیرجند و شهرهای مختلف استقبال 
بسیار چشمگیری برای حضور در این مراسم داشتند، افزود: 
 حدود  چند صد نفر مهمان غیر بومی از سایر شهرها و استان ها
مراسم  این  در  تهران  و  کرج  شیراز،  اصفهان،  همچون 
حضور دارند و این فرصت بسیار خوبی برای معرفی غذای 
سنتی بیرجند به سایر استان ها است. وی یاد آور شد: بیش 
از 60 نفر در برگزاری مراسم  تهیه و سرو کشک بیرجندی 
همکاری داشته اند و بیش از 10 کشک ساب، کار سائیدن 
کشک ها را انجام دادند و سرو غذا با چیدمان 250 میز به 

طور همزمان در 3 سالن انجام می شود.
تغار  این میزها 250  بر روی  این که  به  اشاره  با  گلدانی 
)ظرف مخصوص سائیدن( کشک که از بیرجند خریداری 
شده به همراه کاسه های مخصوص صنایع دستی فردوس 
گذاشته شده، افزود: در آن کشک و بادمجان با کماچ و نان 
محلی بیرجندی سرو می شود.گلدانی  خاطر نشان کرد: این 
مراسم با هدف معرفی ظرفیت ها و غذاهای محلی خراسان 
غذا  گردشگری  شهر  عنوان  به  استان  معرفی  و  جنوبی 
برگزار می شود که برپایی نمایشگاه صنایع دستی و سوغات 
و جاذبه های گردشگری و سفره ای از انواع غذاهای استان 
از جمله برنامه های جانبی این مراسم است. وی ادامه داد: 
قرار است این تنها غذای بنفش دنیا یعنی کشک بیرجندی 

در میراث فرهنگی کشور ثبت معنوی شود.

مهمترین استفاده درمانی از کشک، پیشگیری از 
بروز یا پیشرفت بیماری پوکی استخوان است

بیرجندی  پژوهشگر  دکتر محمد علی حافظی، پزشک و 
مقیم تهران هم در این مراسم عنوان کرد: کشک با حجم 
کم خود، یک ماده غذایی معجزه آساست که در بردارنده 

تمامی خواص شیر و حاوی کلسیم، چربی، نمک، پروتئین، 
میزان  اینکه  بیان  با  وی  است.   B3 ویتامین  نیاسین، 
انرژی تولید شده با 100 گرم کشک حدود 105 تا 120 
کیلوکالری است، ادامه داد: این مقدار قروت می تواند به 
عنوان یکی از تامین کننده های انرژی مورد نیاز بدن در 
کرد:   نشان  گنجانده شود. وی خاطر  روزانه  غذایی  رژیم 
مهمترین استفاده درمانی از کشک، پیشگیری از بروز یا 

پیشرفت بیماری پوکی استخوان است.
وی تاکید کرد: میزان مناسب کلسیم و فسفر و نسبت این 
دو ماده مغذی در ترکیب کشک شرایط ایده آلی را برای 
پوکی  از  پیشگیری  در  مصرفی  کشک  از  بهینه  استفاده 
استخوان به وجود آورده است.وی با اشاره به اینکه به طور 
سنتی در برخی از مناطق کشور خوردن روزانه کشک به 
مادران باردار توصیه می شود، افزود: در صورتی که موارد 
بهداشتی مربوط به آن رعایت شود، پیشنهاد و توصیه ای 
علمی به شمار می آید. وی اظهار کرد: مایع حاصله برای 
ضد عفونی کردن دستگاه گوارش بسیار مناسب است و 

خواص زیادی را شامل می شود.

حضور پر رنگ  توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( 
در همایش ملی معنوی سفره بنفش

از  هنرمند  توانخواه  دو  و  عمومی  روابط  مدیر  مدیرعامل، 
توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( بیرجند نیز با حضور خود 
جمع  به  روزانه،  بخش  مددجویان  دستی  هنرهای  ارائه  و 
مهمانان سفره بنفش پیوستند تا دوباره این مؤسسه عظیم را 

در پایتخت به جمع کثیری از خیران معرفی کنند.
اکبری مطلق مدیرعامل موسسه حضرت علی اکبر)ع( در 

حاشیه این همایش گفت: به همت هیئت مدیره ، اعضای 
نخستین  برای  نیکوکار  همشهریان  از  جمعی  و  انجمن 
شهرستان  تا  کردند  تالش  عظیم  ظرفیت  این  با  و  بار 
نیز  و  محلی  غذاهای  ارائه سوغات،  از طریق  را  بیرجند 
گردشگری،  و  فرهنگی  های  حوزه  در  وسیع  تبلیغات 
مشاهیر و نخبگان بیشتر از گذشته به دوستداران بیرجند 
از  نمایندگی  به  من  کرد:  نشان  خاطر  وی  کنند.  معرفی 
به پاس همراهی  اکبر)ع(  توانبخشی حضرت علی  اهالی 
های همیشگی مهندسان بزرگوار آقایان نوخنجی وگلدانی 
و دیگر اعضای محترم انجمن خیریه بیرجندی های مقیم 
دست  تمامی  روزی  شبانه  زحمات  همچنین  و  تهران 
تشکر  و  تقدیر  بنفش  سفره  عظیم  همایش   اندرکاران 

می کنم و عرض خداقوت به تک تک سروران را دارم.

4 پدرعلم کشور برخاسته از این استان هستند

به   اشاره  با  بیرجند  شهردار  جاوید  علی  محمد  ادامه  در 
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 ریشه در فرهنگ و آداب اجتماعی مردم بیرجند دارد. 
وی ضمن اشاره به قلعه تاریخی بیرجند، ارگ کاله فرنگی 
و باغ اکبریه خاطر نشان کرد: بیرجند و خراسان جنوبی آثار  
تاریخی ارزشمندی دارد و وظیفه خطیر ماست که این آثار 
گرانسنگ را به کشور معرفی کنیم. وی خاطر نشان کرد: 
بیرجند به عنوان تمیز ترین شهر ایران تنها شعار نیست و 
قرار است همایش ملی شهرداری ها و روئسای مراکز را 

برپا کنیم تا در این همایش بیرجند بیشتر به چشم بیاید.

 باغ اکبریه از آثاری که ثبت 
میراث فرهنگی شده است

پژوهشگر،  وجدانی  دکتربهروز  ما  بیرجندی  همشهری   
تدوینگر وعضو هیئت داوران در کمیته ثبت آثار ملی میراث 
فرهنگی ناملموس سخنران بعدی مراسم بود. وی با اشاره 
به اینکه 122 اثر ثبت شده جهانی داریم، افزود: باغ اکبریه 
بیرجند هم یکی از 10 باغی است که در این فهرست قرار 
دارد. وی ضمن یادآوری اینکه یونسکو آثار غیر قابل لمس و 
غیر مادی را هم به عنوان اثر و میراث کهن می پذیرد، خاطر 
نشان کرد:  خوراک، غذاهای خاص و منحصر به فرد، پوشاک 
 و بازی های محلی و صنایع دستی جزو این آثار می باشند.
این پژوهشگر موسیقی نواحی ایران با اشاره به جزییات پرونده 
»هنر و مهارت های سنتی ساختن و نواختن دو تار« بیان کرد: 
این پرونده در برگیرنده حوزه موسیقایی دو تار در استان های 
خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان و 
مازندران است و تمامی اسناد مکتوب، صوتی و تصویری را 
بر اساس ضوابط فنی یونسکو و همچنین جغرافیای سیاسی 
از  و  تدوین  استانی  تقسیمات  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
طریق سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به 
یونسکو ارائه دادیم.وی ادامه داد: حدود 1600 غذای سنتی 
به ثبت یونسکو رسیده است و خراسان جنوبی با ثبت 50 
اثر غذا، مراسم عزاداری و اعتقادات و میراث بیشترین آثار را 
داشته است. وی خاطر نشان کرد: آقای برآبادی معاون میراث 
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان و همکاران شان 6 پرونده برای ثبت قروت در میراث 
معنوی تهیه کرده اند و من چون مدافع سر سخت خراسان 

مخصوصا خراسان جنوبی هستم از آن دفاع خواهم کرد.

قروت با فرهنگ خراسان جنوبی عجین شده است

آیتی، حقوقدان و رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری 
هم در این مراسم عنوان کرد: بیرجندی هایی که در خارج از 
بیرجند به سر می برند استقبال زیادی داشته اند چرا که قروت 
با فرهنگ خراسان جنوبی عجین شده و آنها دور از شهر و دیار 
خود هستند.وی ادامه داد: خوشبختانه جوان ها برای خوردن 
قروت مشتاق شده اند و این غذا دوباره به سفره مردم بازگشته 
است.وی با اشاره به اینکه اکثر سفره خانه ها ، رستوران ها در 
بیرجند غذای قروت را سرو می کنند، ادامه داد: اتفاق خوب 
دیگری که افتاده و در جذب مشتری تاثیر داشته طبخ غذاهای 
جدیدی با قروت از جمله پیتزا قروت است که طرفدار زیادی 
هم دارد.وی یادآور شد: قروت آنقدر در فرهنگ خراسان جنوبی 
جا دارد که درضرب المثل های زیادی  از قروت نام برده شده 
است.آیتی با اشاره به اینکه از حافظ داران و میراث داران این 
فرهنگ تشکر می کنم، ابراز امیدواری کرد: مادران بیرجندی 
این غذا را در سفره بیشتر بیاورند تا خانواده دور هم جمع شوند.

در حاشیه مراسم 
در پایان مراسم  1500 کاسه سفالی که سوغات فردوس 
زرشک،  آب  شامل  هدیه  پک  شد.  اهدا  مهمانان  به  بود 
عناب، عروسک دوتوک و سوغاتی بیرجند به مهمانان اهدا 
شد. ماکتی از ارگ کاله فرنگی بیرجند  توسط خانم حافظی 
داور بین المللی غذا در سالن صنایع دستی طراحی شده 
بود که مهمانان با آن عکس گرفتند. احمد رضا شهدادي 
خواننده با لهجه  بیرجندی و گروه  آوای کویر خراسان  به 
با اجرای رقص و موسیقی محلی  سرپرستی محمد زارع 

جلوه و حس خوبی به همایش بخشیدند. 

دورهمی  پایتخت  با  طعم “قروت”
معرفی ظرفیت ها و غذاهای محلی و معرفی استان به عنوان شهر گردشگری غذا 

گردهمایی بزرگ بیرجندی های مقیم تهران در تاالر آبگینه
ری

 :کا
سها

عک
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 کی روش تنها گزینه روی میز فراعنه شد 
سایت »فیتو« مصر خبر داد: شکست مذاکرات فدراسیون فوتبال مصر با رنار، سرمربی مراکش و فلیپه اسکوالری، سرمربی سرشناس برزیلی 
دوباره نام کارلوس کی روش، سرمربی ایران را در راس گزینه های فراعنه برگرداند. اسکوالری برای به دست گرفتن زمام هدایت مصر 
سالی 3 میلیون دالر دستمزد خواسته، اما فدراسیون مصر اعالم کرده که 2 میلیون دالر می تواند پرداخت کند.
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2000 شهید استان

شهید غالمرضا رمضانی

شهید غالمرضا رمضانی سال 1346 در فردوس متولد 
شد و سال 1366 به شهادت رسید.

بخشی از وصیتنامه: خدایا من همانند کوهی از بار گناه 
وزین شده ام اما تو رئوفی و قادری و تو رحمان و 
رحیمی. از تو می خواهم از اقیانوس بی کران رحمتت 
قطره ای بر گناهانم ریزی و مرا ببخشی . با این کار 
از تو می می خواهم که مرا هم جزو این شهیدان 
گلگون کفن قرار ده. از تمام جوانان و دوستانم می 
خواهم که گول نیرنگ ها و ترفند های ابرقدرت ها 
را نخورند و جبهه ها را پر کنند. از امت شهید پرور 
می خواهم که به سخنان امام و آیت ا... خامنه ای و 
روحانیت مبارز گوش کرده و جنگ و انقالب را تا پایان 
کمك کنند و هیچگاه روحانیت متعهد مخصوصا امام 
را تنها نگذارند زیرا ایشان قلب جامعه اسالمی هستند.
کنگره ملی 2000 شهید خراسان جنوبی

وقتی فناوری به زنده ماندن 
گیاهان کمک می کند

پا  شش  ربات  نوعی  رباتیك،  متخصص  یك 
روی  را  شده  کاشته  گیاه  می تواند  که  کرده  ابداع 
عنکبوت  به  که  ربات  این  دارد.  نگه  خود  سر 
آفتاب  نور  به طرف  لزوم،  در صورت  دارد   شباهت 
حرکت می کند و سپس دوباره به سایه برمی گردد.

سامانه تصفیه آب با فناوری نانو 
راه اندازی شد

با نصب و راه اندازی سامانه  تصفیه آب با فناوری نانو 
به ظرفیت هزار مترمکعب در روز، ۵۵۰۰ نفر از آب 
بهره مند خواهند شد.  آرسنیك  از  عاری  آشامیدنی 
این سیستم بوی نامطبوع آب که ناشی از آب سد 
و بوی آبزیان است را به طور کامل حذف می کند.

دکتر محمدرضا حافظ نیا سال 1334 ه. ش در 
روستاي خراشاد بیرجند و در خانواده اي کشاورز 

متولد شد. 
وي فرزند بزرگ خانواده بود و در سن شش سالگي پدر خود 
را از دست داد و تحت سرپرستي مادر و به همراه دو برادر 
کوچکترش )علیرضا و حسن رضا حافظ نیا( به زندگي پر از 
مشقت خود ادامه داد. او تحصیالت ابتدایي را در دبستان 
دقیقي روستاي خراشاد و تحصیالت متوسطه را در دبیرستان 
هاي خزیمه علم و شوکتي شهر بیرجند به اتمام رسانید و در 
سال 13۵2 ه.ش دیپلم خود را در رشته طبیعي اخذ نمود. 
همان سال در کنکور شرکت نمود و در رشته جغرافیاي طبیعي 
دانشسراي عالي ) که دو سال بعد به دانشگاه تربیت معلم تغییر 
نام یافت( پذیرفته شد. او دوره لیسانس )کارشناسي( را در رشته 
جغرافیاي طبیعي )علمي( به پایان رسانید و در جریان انقالب 
اسالمي به زندان افتاد. با پیروزي انقالب از زندان رهایي یافت 
و به مدت 4 سال مسئولیت هاي سیاسي به عهده داشت 
و سپس در سال 1363 از سیاست کناره گیري کرد و به 
فعالیت هاي آموزشي و علمي روی آورد. او در سال 1364 در 
کنکور فوق لیسانس )کارشناسي ارشد( دانشگاه تربیت مدرس 
پذیرفته شد و تحصیالت خود را در رشته جغرافیاي انساني 
التحصیل  فارغ  این مقطع  از  داد و در سال 1366  ادامه 
شد و بالفاصله در اولین کنکور دکتري جغرافیاي انساني 
)گرایش سیاسي( همین دانشگاه شرکت نمود و به عنوان 
به  سپس  شد.  پذیرفته  دکتري  دانشجوي  تنها  و  اولین 
همراه دانشجویان پذیرفته شده در دومین کنکور دکتري 
که ترم بعد برگزار شد تحصیالت خود را ادامه داد و آن را 
در بهمن ماه 1369 با درجه ممتاز به پایان رسانید. دکتر 
حافظ نیا در سال 1367 به عنوان مربي در دانشگاه تربیت 
مدرس به کار مشغول شد و سال 137۰ به رتبه استادیاري 
و در سال 1378 به رتبه دانشیاري و سال1382 به رتبه 

استادي ارتقا یافت. 
والدين و انساب:

پدر او مرحوم رجب حافظ نیا، متولد سال 13۰4 ه. ش در 
روستاي خراشاد از توابع بیرجند مي باشد. او شهریور ماه 134۰ 
در اثر بیماري یرقان و در سن 36 سالگي فوت نمود. شغل 
اصلي او کشاورزي و داراي استعداد و ذوق شاعري بود. تعدادي 

از اشعار او هم اکنون در دسترس قرار دارد.
مادر او خانم خدیجه خراشادي زاده، متولد سال 13۰7 ه.ش در 
روستاي خراشاد مي باشد که هم اکنون در قید حیات است. او 
پس از فوت همسرش در سال 134۰ عزم خود را جزم نمود 
تا فرزندان خردسالش را سرپرستي کرده و بزرگ نماید و بنا 
به وصیت پدرشان آنها را به دنبال تحصیل بفرستد. او تمام 
سختي ها و مشقت هاي زندگي را تحمل نمود و با اراده اي 
مصمم و با دسترنج خود از کلبه اش در روستا بچه ها را عازم 
تحصیل مدرسه و دانشگاه نمود. علیرغم فقر و محرومیت در 
زندگي و نیز سنت رایج آن زمان در روستا که معموال نوجوانان 
به دنبال کار قالي بافي فرستاده مي شدند، او از رفتن فرزندانش 
براي قالي بافي )به تعبیر خودش پشت پرده زنبوري( به شدت 

اجتناب مي نمود و بر تحصیل آنها تأکید مي کرد. 
خاطرات دوران کودکي:

دکتر حافظ نیا از حیات پدرش چیزي را به خاطر نمي آورد. 
تنها صحنه اي که به یاد دارد مربوط به آخرین سال حیاتش 
است و آن اینکه در حیاط خانه اش در روستا او را مشغول 

انجام کارهای روزمره دیده بود.
- خاطره دیگر اینکه شهریور ماه 134۰ در منزل خود شاهد 
با  و  چیست  موضوع  دانست  نمي  و  بود  جمعیت   ازدحام 
بچه هاي هم سن و سال خود مشغول بازي بود. در حالي 

که ازدحام مزبور مربوط به مراسم فوت پدرش بوده است!
- دکتر نمي دانست که پدرش فوت کرده است. بنابراین سراغ 
او را مي گرفت. به او مي گفتند که پدرت به تهران رفته است 
) البته پدرش قبال براي درمان بیماري خود به تهران، مشهد و 
بیرجند سفر کرده بود(. بنابراین هر روز عصر که ماشین روستا 
از شهر بیرجند به ده مي آمد جاي ماشین مي رفت تا شاید 
پدرش از سفر برگردد و او را ببیند ولي خبري نمي شد. تقریبًا 
بعد از حدود یك ماه که این عمل تکرار شد فردي که یادش 

نیست که بود به او گفت پدرت مرده است و دیگر بر نمي گردد! 
این خبر براي وي وحشتناک بود اما چاره اي نداشت و باید در 

عالم کودکي )شش سالگي( با آن کنار مي آمد!؟
- مادرش سرپرستي بچه ها را بر عهده گرفت. او به عنوان 
بچه بزرگتر شاهد درد و رنج، محرومیت، تنگدستي و تنهایي 
مادرش بود. مادر او براي گذران زندگي و تأمین هزینه هاي 
بافت  به  و  آورد  روي  روستایي  دستي  صنایع  به  خانواده 
 حوله، قدیفه و چادر شب )بُقَوند( مشغول شد. تنگدستي و 
سختي هاي بي شمار زندگي او را کم حوصله کرده بود، 
بنابراین کمتر تحمل شرارت هاي ناچیز کودکانه را داشت. 
لذا براي ادب کردن آنها گاهي تظاهر به قهر مي کرد که این 

حرکت براي بچه ها شدیداً نگران کننده بود.
اوضاع و شرايط خانوادگي:  

پا  خرده  کشاورزي  و  روستایي  خاستگاه  از  وي  خانواده 
نفس،  عزت  پاکي،  صداقت،  که  است  بوده  برخوردار 
از صفات آن محسوب مي شود. فوت  پشتکار  و  صبوري 
پدر خانواده در حالي که فرزند بزرگ تنها شش سال سن 
 داشت حادثه دلخراشي براي اعضاي آن به شمار مي آمد.
فضاي اجتماعي و فکري و روحي حاکم بر خانواده از ویژگي 
هاي مزبور، باورهاي صادقانه مذهبي، تنگناهاي معیشتي و 
احساس تنهایي ناشي از فوت پدر بر اخالق، روحیات، نگرش و 

رفتار اعضای خانواده به ویژه فرزندان تأثیر گذاشت.
خاطرات و وقايع دوران تحصیل:

روستای  در  ابتدایي  ساله  شش  تحصیالت  اتمام  از  پس 
و  اول  )سیکل  متوسطه  تحصیالت  ادامه  براي  خراشاد، 
سیکل دوم(، براي اولین بار عازم شهر بیرجند شد. فقر مالي 
و ناتواني خانواده او را شدیداً محتاج دیگران نموده بود. در 
این رابطه مساعدت هاي خویشاوندان به ویژه خانواده هاي 
اولیائي )عمه(، فروزانفر )دختر عمو(، شکیباپور )پسر عمو(، 
خراشادي زاده )دایي(، وریدي )ناظم دبیرستان علم( خیلي 
فروشي پارچه  و  فروشي  خواربار  در  همزمان  او  بود.   موثر 

 به صورت پاره وقت نیز کار مي کرد.
مشکالت زندگي و فقر غذایي سبب شده بود که تحصیالت 
متوسطه را به سختي و غالباً با تجدیدي به پایان برساند. 
تصور او و مادرش این بود که اگر دیپلم خود را بگیرد به 
آرزوي خود دست یافته است. لذا آنها دیپلم را پایان تحصیل 
مي دانستند. تا اینکه در سال یازدهم )پنجم متوسطه(، پسر 
شناسي  زیست  دبیر  که  خراشادي(  )غالمرضا  عمه اش 
دبیرستان هاي تربت حیدریه بود براي احوالپرسي آنها به 
روستاي خراشاد آمده بود. ایشان به مادرش توصیه کرد که 
محمدرضا را به دانشگاه بفرستید! مادرش گفت: پول مان 
کجا بود؟ پسر عمه اش با اشاره به بازوي خود گفت: من با 
این بازو به دانشگاه رفته ام! این حرف در مادرش تأثیر زیادي 
گذاشت و آمادگي ذهني براي ادامه تحصیل پسرش را پیدا 
کرد. این در حالي بود که در سال بعد حتي او قدرت تأمین 
پنجاه  )۵۰ ( تومان پول براي ثبت نام کنکور پسرش را 

نداشت و همین مبلغ را از اقوامش قرض کرد!
دکتر حافظ نیا در کالس دوازدهم )ششم متوسطه( به شدت 
درس مي خواند تا خود را براي امتحانات نهایي پایان دوره 
متوسطه و نیز کنکور دانشگاه ها آماده نماید که ناگهان در 
فروردین ماه سال 13۵2 مریض شد. پزشك معالج گفته بود 
که از سوء تغذیه است، اما به لطف الهي سالمتي خود را باز 
یافت و رتبه سوم را در امتحانات رشته طبیعي به دست آورد 
و همانسال در کنکور دانشگاه پذیرفته شد.  هنگام ثبت نام 
در کنکور، او از دبیر فیزیك خود آقاي محمدحسین آرین 
که با او نسبت خویشاوندي هم داشت کمك گرفت. در آن 
زمان )13۵2 ه.ش( داوطلبان تنها 1۰ رشته را مي توانستند 
مشخص کنند. عالقه او دامپزشکي و سپس پزشکي بود. آقاي 
آرین اولین انتخاب او را دامپزشکي دانشگاه تهران و دهمین 
انتخابش را رشته جغرافیاي طبیعي دانشسراي عالي تعیین کرد 

که سرنوشت بعدي دکتر حافظ نیا با آن رقم خورد.
فعالیت هاي ضمن تحصیل: 

فعالیت پاره وقت براي تأمین معیشت با توجه به فقر اقتصادي 
شامل: در دوره ابتدایي، کار کشاورزي و چراي گوسفندان در 
روستا؛ در دوره متوسطه، فعالیت پاره وقت در فروشگاه نساجي 

و خواربارفروشي اقوام در شهر بیرجند
استادان و مربیان:

و  آبادي، غني  آقایان: رضواني، شوکت  ابتدایي  دوره  در   -
نیکخواه

- در دوره متوسطه آقایان: وریدي، صباغ، آرین، حسن  پور، 
حنفي ، احمدي و جاجوئي

- در دوره لیسانس آقایان: دکتر امین سبحاني، دکتر جعفرپور، 
دکتر کالهي، دکتر دیانت نژاد و خانم ها: دکتر یحیوي و دکتر 

فشارکي
- در دوره فوق لیسانس و دکتري آقایان: دکتر حسین شکوئي، 
دکتر عزت ا... عزتي، دکتر سعید سمنانیان، دکتر احمد احمدي، 
دکتر محمدحسین پاپلي یزدي، دکتر مسعود مهدوي، دکتر 
مهدي طالب، دکتر بهلول علیجاني، دکتر مصطفي مومني، 
دکتر شاپور گودرزي  نژاد و دکتر سید غالمرضا شیرازیان و 
نیز خانم ها: دکتر دره میرحیدر و دکتر فاطمه بهفروز. در بین 
این بزرگان، نقش دکتر حسین شکوئي، دکتر عزت ا... عزتي و 

دکتر دره میرحیدر بارزتر بوده است.
همدوره ای ها و همكاران:

- در دوره لیسانس آقایان: یدا... کریمي پور، عباس فخاري، 
علیرضا  سید  معروفیان،  محمدعلي  رومي،  محمدعلي 
خراشادي زاده،  سید علي اولیائي، علیرضا چاچي، محمدعلي 
خراشادي زاده، اسدا... جامعي، محمد بیك زاده، علي وزیري و 

علي رادي راز
- در دوره کارشناسي ارشد و دکتري: دکتر یدا... کریمي پور، 
دکتر عبدالرضا رحماني فضلي، دکتر عبدالرضا رکن الدین 
افتخاري، دکتر احمد پور احمد، دکتر محمد سلیماني، دکتر 
محمد سلماني، دکتر حسین نگارش، دکتر محمد حسین 

رامشت، دکتر زهرا حجازي زاده و دکتر حسن کامران
همکاران دانشگاهي: دکتر حسین شکوئي، دکتر عبدالرضا رکن 
الدین افتخاري، دکتر پیروز مجتهدزاده، دکتر زهرا احمدي پور، 
دکتر اکبر پرهیزکار، دکتر محمدحسین پاپلي یزدي، دکتر 
منوچهر فرج زاده، دکتر مهدي طاهرخاني و دکتر سیاوش 
شایان همکار بوده و با آقاي دکتر عزت ا... عزتي و دکتر دره 

میرحیدر دوستي دارد که آنها بر او سمت استادی داشته اند.
همسر و فرزندان:

همسر: خانم سکینه خراشادي زاده
فرزندان: 1 - یاسر حافظ نیا - 2 - حمیدرضا حافظ نیا

3 - حامد حافظ نیا - 4 - بهزاد حافظ نیا
آرا و گرايش هاي خاص: 

دکتر حافظ نیا طرفدار فلسفه انسانگرایي است و داراي تفکر و 
نگرش انسانگرایانه و بشردوستانه مي باشد.

او بر این باور است که فلسفه زندگي را کمال یابي مستمر 
بشریت، عشق به خدا و خالق جهان، تأمین مطلوب نیازهاي 
مادي و معنوي انسان ها، نوع دوستي و احترام به آزادي و 
حقوق  انسان ها و سایر مخلوقات، رفاه و آسایش، آرامش 
و امنیت، عدالت جغرافیایي و اجتماعي و همزیستي با طبیعت 
است که سازه هاي  معتقد  اساس  این  بر  تشکیل مي دهد. 
اخالقي،  اجتماعي،  ایدئولوژیك، سیاسي،  فلسفي، مذهبي، 
اقتصادي، فرهنگي، حقوقي، نظامي، امنیتي، آموزشي، درماني و 
غیره باید بر مدار خدمت به انسان ها تعریف و ساماندهي شود. 
دکتر حافظ نیا همچنین به ترویج مکتب جغرافیاي سیاسي و 

ژئوپلیتیك انسانگرا اهتمام مي ورزد. او بر این باور است که 
سیاستمداران  بشریت،  براي  رنج   تولید  عوامل  موثرترین 
فعاالن  انحصارطلب  و مدیران و  جاه طلب، رهبران دینی 

اقتصادي  زیاده طلب مي باشد.
آثار:

1 - تدوین و انتشار 13 جلد کتاب ) دو مورد به زبان انگلیسی (
2 - اجراي 9 طرح تحقیقاتي و پژوهشي

3 - چاپ و نشر 6۰ مقاله علمي- پژوهشي در مجالت علمي 
معتبر داخل و خارج از کشور

4 - ارائه ۵۰ مقاله  علمي در همایش ها و کنفرانس هاي 
علمي داخلي و بین المللي

۵ - چاپ و نشر حدود 13۰ مقاله متنوع در فصلنامه ها ، 
ماهنامه ها و نشریات مختلف

نشان ها و جوايز اهدا شده:
1 - دریافت لوح به مناسبت انتخاب شدن به عنوان “استاد 

نمونه” ایران در سال 138۵
2 - دریافت لوح به مناسبت کسب رتبه اول پژوهشگر برتر 

ایران در حوزه علوم انساني و اجتماعي
3 - دریافت لوح به مناسبت انتخاب کتاب “جغرافیاي سیاسي 

ایران” به عنوان کتاب سال دانشگاهي ایران در سال 1382
4 - دریافت لوح به مناسبت انتخاب کتاب “جغرافیاي سیاسي 
سال  کتاب  مراسم  در  تقدیر  قابل  کتاب  عنوان  به  ایران” 

جمهوري اسالمي ایران در سال 1383
ساير فعالیت ها و برنامه های روزمره :

عضو و رئیس  کمیسیون علوم انسانی هیئت ممیزه 
عضو هیئت ممیزه دانشگاه تربیت مدرس   

عضو  شورای دانشگاه تربیت مدرس عضو شورای تحصیالت   
 تکمیلی در  دانشکده علوم انسانی 

عضو و نایب رئیس انجمن ژئوپلیتیك ایران
عضو انجمن جغرافیایی ایران 

عضو    انجمن جغرافیدانان انگلستان 
  (RGS & IBG)   عضو انجمن جغرافیایی هندوستان 
 )GSI( عضو  انجمن بین المللی جامعه شناسی ادیان

عضو کمیته علمی سمپوزیوم   بین المللی »آینده حیات و تمدن 
 بشری« دانشگاه فرانکفورت آلمان سال

عضو هیئت تحریریه فصلنامه های علمی-  پژوهشی، تحقیقات  
 جغرافیایی، پژوهش های جغرافیایی عضو کمیته برنامه ریزی 

جغرافیا در وزارت علوم )72-137۰( 
عضو و رئیس کمیته    پژوهشی جغرافیا در وزارت علوم

عضو کمیته تدوین کتب دانشگاهی رشته   جغرافیا
مدیر گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس

دبیر 1۰ مورد  از همایش های داخلی و بین المللی 
سردبیر مجالت    علمی-پژوهشی: فصلنامه مطالعات ملی، 
فصلنامه بین  المللی ژئوپلیتیك و فصلنامه علمی  - ترویجی 

مطالعات دفاعی
رئیس کمیته علوم انسانی  جشنواره جوان خوارزمی 

 داور طرحهای پژوهشی جشنواره خوارزمی
 بنیانگذار و سردبیر فصلنامه ایرانشناسی به زبانهای انگلیسی 

و اردو در   پاکستان 

دکتر محمد رضا حافظ نیا ،  پژوهشگر برجسته اهل خراشاد
عالیه پیشه ور

با مشاهیر خراسان جنوبی
سینما و تلویزیون

رونمایی از تیزر فیلم »بازدم« 
با بازی لیندا کیانی

آرش  کارگردانی  به  »بازدم«  سینمایی  فیلم  تیزر 
سینماهای  در  که  کیانی  لیندا  بازی  و  سنجابی 
شد.  رونمایی  درآمده،  نمایش  به  تجربه  و  هنر 
ساله  پنج  و  سی  پسری  درباره  داستان»بازدم« 
است که بورسیه گرفته و اینك در واپسین روزها به 
واکاوی هستی دردمندش نشسته است. جایی که در 
هم پیمایی همسان با رنج هایش، به مرگ همزادش 
دیگریست. جای  در  ریشه  اما  است  رسیده  بهار 

چهل سالگی انقالب موضوع جذابی 
برای برنامه های تلویزیونی است

واسطه  به  گفت:  سینما  کارگردان  افخمی  بهروز 
سازمان های خصوصی که با بودجه های دولتی اداره 
می شوند پیشنهادات مختلف سینمایی به دست من 
رسید که خواستار تولید فیلم به مناسبت چهلمین سال 
پیروزی انقالب اسالمی بودند. وی با اشاره به این 
که چهل سالگی انقالب نیاز به فیلم سینمایی ندارد، 
انقالب اسالمی  تصریح کرد: جشن چهل سالگی 
می تواند موضوع خوبی برای برنامه های تلویزیونی 
باشد، به طوری که برنامه های مختلف از نگاه های 
گوناگون عملکرد ده ساله انقالب را بررسی کرده و 
با جشن سی سالگی انقالب در قیاس قرار دهند.

آغاز بازی جواد عزتی در فیلم 
»جان دار«

فیلمبرداری فیلم سینمایی »جان دار« به کارگردانی 
و  امیری  پدرام  و  دوماری  امیری  مشترک حسین 
نیمه  از  حالی  در  مجیدی  کامران  کنندگی  تهیه 
گذشته است که جواد عزتی در کنار دیگر چهره های 
این اثر، مقابل دوربین هومن بهمنش رفته است.

عباس میرزایی، نویسنده کتاب خاطرات سردار 
قاسم سلیمانی از آماده سازی ۵ جلد نهایی کتاب 
خبر داد و گفت: تاکنون 7 جلد از این مجموعه 
16 جلدی منتشر شده و 3 جلد دیگر نیز در آستانه 
دست  در  نیز  باقی مانده  مجلدات  است.  انتشار 
پایان سال  تا  نگارش است و تالش داریم که 
جاری کار نگارش آن به اتمام برسد. وی ادامه 
داد: عملیات رمضان، عملیات والفجر مقدماتی، 
عملیات خیبر، عملیات بدر، عملیات کربالی 1۰ 
و نصر 4 از جمله موضوعاتی است که در دیگر 
مجلدات این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته 
و خاطرات سردار از این وقایع را روایت می کند.

انتشار مجموعه ۱۶ جلدی 
خاطرات سردار سلیمانی

دفتر امام جمعه مشهد برخی شایعات در خصوص 
موضع گیری آیت ا... علم الهدی در خصوص 
را  فردوسی  مجسمه  تخریب  و  شاندیز  پدیده 
تکذیب کرد. در این اطالعیه آمده است: در این 
سال ها در البالی شایعات و تخریب ها علیه 
آیت ا... علم الهدی اخبار بی پایه و اساس به 
طور پراکنده شنیده شده است. منجمله دستور 
آیت ا... علم الهدی نسبت به تخریب مجسمه 
فردوسی و آثار شاهنامه در گوشه و کنار شهر 
مشهد یا اکنون در پدیده شاندیز، یا در جایی 
شنیده شده که آیت ا... علم الهدی دستور به 
ممنوعیت قلیان به نهادی داده و یا در جایی دیگر 
دستوری از جانب ایشان برای تخریب مغازه یا 
ساخت ابنیه ای صادر شده است. اساسا آیت ا... 
علم الهدی به لحاظ مشی و سبك کاری هیچ 
ورودی در این مسائل نداشته و اصال توجهی 
به این موضوعات ندارند. مردم شریف مشهد، 
مخاطبان فرهیخته و فعاالن رسانه ای به خوبی 
واقف هستند که انتشار چنین مطالب سخیف و 
غیر قابل باور هدفی جز انحراف افکار عمومی 
از موضوعات معیشتی و سوء مدیریت ها ندارد.

واکنش دفتر امام جمعه 
مشهد به برخی شایعات

عکس: آرشیو علمی و فناوری
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گلدسته و فلک اثر جالل آل احمد

ازش پرسیده : »ناقال از کجا آوردیش؟«، گفت: »زکی! 
خیال می کنی کش رفتم؟«، گفتم: »پس چی؟«

گفت: »از داداشم قرض گرفته م، بهش پس می دیم«
سه روز طول کشید تا عاقبت با یکی از آن کلیدها قفل 

پای در پلکان مسجد باز کردیم.
یخ  باریکه ی  و  بود  آفتابی  هوا  و  بود  از ظهری  بعد 
سرسره مان روزها هم آب نمی شد و بچه ها سرشان 
گرم بود و ما روی بام مسجد که رسیدیم، تازه بچه ها 
دیدن مان و شروع کردند به هو کردن و سوزهم می آمد 
که ما تپیدیم توی راه پله ی گلدسته . اصغر، ریزه تر 
بود و افتاد جلو و من از عقب. زیر پامان چیزی خرد 
کفتر  فضله  نظرم  به  می کرد.  صدا  ریزریز  و  می شد 
نفس  پلکان  ی  بسته  هوای  در  تندش  بوی  که  بود 
را می برید. اول تند و تند می رفتیم باال؛ اما پله ها گرد 
بود و پیچ می خورد و باریک می شد و نمی شد تند رفت. 
توک  و  تک  از  اما  بودیم؛  افتاده  که  نفس هم  نفس 
از  و  می شنیدیم  را  بچه ها  هوار  گلدست  سوراخ های 
یکی شان که رو به مدرسه بود، یک جفت کفتر پریدند 
بیرون و ما ایستادیم به تماشا تا خستگی پاهامان در 
برود. همه شان جمع شده بودند وسط حیاط و گلدسته 
را نشان هم دیگر می دادند. خستگی مان که در رفت 

دوباره راه افتادیم به باال رفتن. ادامه دارد...

نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که 
چشمهایتان ندیده، نگذارید زبانتان چیزی 

را بگوید که قلبتان باور نکرده، صادقانه زندگی کنید

گاهی برای برنده شدن، دست به کارهایی می زنیم 
که با ارزش های درونی ما ناسازگار است، 

در این موارد، بازنده ی اصلی ما هستیم

هر نقش نگارینت چون منظره ی خورشید
مجموعه ی لطف است و منظومه ی زیبایی
چشمی که تماشاگر در ُحسن تو باشد نیست

در عشق نمی گنجد این ُحسن تماشایی

اگر درد داری تحمل کن، روی هم که تلنبار شد
دیگر نمیفهمی کدام درد از کجاست
کم کم خودش بی حس می شود !

زنده یاد شکیبایي به ژاله علو:من ادعایي ندارم، 
ژاله علو: همینم کم ادعایي نیست

)روزي روزگاري(

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

طنز

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیات روز  

ستایش خدایی را که آسمانها و زمین را آفرید و تاریکیها و روشنایی را پدید آورد با این همه 
کسانی که کفر ورزیده  اند ]غیر او را[ با پروردگار خود برابر می کنند. سوره االنعام/ آیه 1

حدیث روز  

دنیا همانند بازاری است که عّده ای در آن برای آخرت سود می برند و عّده ای دیگر ضرر و خسارت متحّمل می شوند. 
امام هادی )علیه السالم(

سبک زندگی

والدت حضرت معصومه )س( و روز دختر مبارک باد
در تقویم ملی کشورمان روز اول ماه ذی القعده، روز والدت 
حضرت فاطمه معصومه )س( را به دلیل تجرد آن حضرت به 
نام روز دختر نامگذاری کرده اند.سالروز میالد حضرت فاطمه 
»دختران«  روز  عنوان  با  ایرانی  تقویم  در  )س(  معصومه 
در  ریشه  ظاهرش  که  نامگذاری ای  شده است  ،  نامگذاری 
ازدواج نکردن آن حضرت و تجردش دارد و باطنش نیز در 
پی معرفی الگویی برجسته برای دختران مسلمان و به  ویژه 

شیعه اهل بیت است.
مدینه  شهر  در  هجري،   173 سال  ذیقعده  اول  روز  در 
آغاز،  از همان  بزرگوار،  بانوی  این  به جهان گشود.  چشم 
در محیطي پرورش یافت که پدر و مادر و فرزندان، همه 
به فضایل اخالقي آراسته بودند. عبادت و زهد، پارسایي و 
نامالیمات،  برابر  در  استقامت  بردباري،  و  راستگویي  تقوا، 
بخشندگي و پاکدامني و نیز یاد خدا، از صفات برجسته این 
خاندان پاک سیرت و نیکو سرشت به شمار مي رفت. پدران 
این خاندان، همه برگزیدگان و پیشوایان هدایت، گوهرهای 

تابناک امامت و سکان داران کشتی انسانیت بودند.
سفر به ایران و شهادت ایشان

حضرت معصومه یک سال بعد از هجرت تبعید گونه حضرت 
رضا )ع( به مرو، در سال 201 هجری قمری، به شوق دیدار 
برادر و ادای رسالت زینبی و پیام والیت، به همراه عده ای 
از برادران و برادرزادگان به طرف خراسان حرکت کرد و در 
هر شهر و محلی مورد استقبال مردم واقع می شد. در شهر 

ساوه عده ای از مخالفان اهل بیت که از پشتیبانی مأموران 
حکومت برخوردار بودند، سر راه کاروان آنان را گرفته و با 
همراهان حضرت وارد جنگ شدند، در نتیجه تقریباً همه 
مردان کاروان به شهادت رسیدند، حتی بنابر نقلی حضرت 

)س( معصومه را نیز مسموم کردند.
دالیل ازدواج نکردن حضرت معصومه چیست؟

  از دالیلی که برای  ازدواج نکردن حضرت معصومه )ع( 
مطرح می شود، ناظر به جایگاه علمی و معنوی ایشان است؛ 
چرا که برخی با اشاره به همین موقعیت ویژه، مدعی هستند 
که در زمان ایشان، مردی مناسب این بانو در جامعه مسلمین 
حضور نداشته و لذا آن حضرت و سایر خواهرانشان، طریق 

تجرد را برگزیده اند. 
یکی دیگری از آرایی که در خصوص تجرد حضرت معصومه 
)س( بیان شده ، خفقان دوران و نیز محدودیت هایی است 
که حکومت وقت برای برقراری ارتباط میان خاندان امام 
موسی کاظم )ع( با سایر جامعه شیعیان، ایجاد کرده بود. از 
این رو در حالی که شیعیان برای حفظ جان و مذهب خود، 
رویه تقیه را پیش گرفته بودند، ازدواج با زنان خاندان امام 
کاظم )ع( را به منزله تهدیدی برای خود قلمداد می کردند 
و همین مسئله سبب شد تا انگیزه آنان برای وصلت با این 

خاندان کمرنگ شود.
امام رضا )ع( و لقب »معصومه«

در  غرق  بهشتی،  بانویی  )س(  معصومه  فاطمه  حضرت 

عبادت و نیایش، پیراسته از زشتی ها و شبنم معطر آفرینش 
است. شاید یکی از دالیل »معصومه« نامیدن این بانو، آن 
باشد که عصمت مادرش حضرت زهرا )س( در او تجلی 
یافته است. بر اساس پاره ای از روایات، این لقب از سوی 
امام رضا )ع( به این بانوی واالمقام اسالم وارد شده است؛ 
اندیش و سپید سیرت شیعه، عالمه  بلند  فقیه  چنان که 
مجلسی)ع( در این باره می گوید: امام رضا )ع( در جایی 
فرمود: هرکس معصومه را در قم زیارت کند، مانند کسی 

است که مرا زیارت کرده است.
حضرت معصومه )س( مظهر فضایل

حضرت فاطمه معصومه )س( مظهر فضایل و مقامات است. 
روایات معصومان )ع( فضیلت ها و مقامات بلندی را به آن 
باره می  این  امام صادق )ع( در  حضرت نسبت می دهد. 
فرمایند:آگاه باشید که برای خدا حرمی است و آن مکه است؛ 
و برای پیامبر خدا حرمی است و آن مدینه است. و برای 
امیر مومنان حرمی است و آن کوفه است. بدانید که حرم 
من و فرزندانم بعد از من، قم است. آگاه باشید که قم، کوفه 
کوچک ماست، بدانید بهشت هشت دروازه دارد که سه تای 
آن ها به سوی قم است. بانویی از فرزندان من به نام فاطمه، 
دختر موسی، در آن جا رحلت می کند که با شفاعت او، همه 

شیعیان ما وارد بهشت می شوند.
القاب حضرت معصومه )س(

معصومه  حضرت  برای  نامه  زیارت  سه  کلی،  طور  به 

)س( ذکر شده که یکی از آن ها مشهور و دو تای دیگر 
غیر مشهور است.

 اسامی و لقب هایی که برای حضرت معصومه)س( در 
دو زیارت نامه غیر مشهور ذکر شده؛ به قرار ذیل است: 
)نیکوکار(؛ رشیده  بِّره  )پاکیزه(،  حمیده )ستوده(؛  طاهره 
خدا(؛  از  )خشنود  رّضیه  )پرهیزگار(؛  تّقیه  یافته(؛  )حد 
بسیار  )بانوی  )مورد رضایت خدا(؛ سیده صدیقه  مرضّیه 
راستگو(؛ سیده رضّیه مرّضیه )بانوی خشنود خدا و مورد 
هم  عالم(.  زنان  )سرور  العالمین  نساء  سیدُة  او(؛  رضای 
القابی است که برای  چنین محدثّه و عابده از صفات و 

حضرت معصومه )س( عنوان شده است.
 جایگاه دختران در اسالم

در قرآن کریم و سوره نحل آیه 58 و 59 آمده است: هنگامی 
که به آنان )مردم قبل از اسالم( مژده تولد دختر داده می شد 
صورتشان سیاه رنگ شده و مملو از خشم و غضب و اندوه 
می شدند و از قوم و قبیله خود به خاطر این مژده بدی که به 
آنها داده می شد خویشتن را پنهان می کردند و این پرسش 
مطرح می شد که آیا این ننگ را بر خود بپذیرند و دختر را نگه 

دارند یا او را در زیر خاک زنده به گور کنند.
اما در وسائل الشیعه در خصوص جایگاه دختران از دیدگاه 
اسالم آمده است: دختران )پیش از آنکه به همسری درآیند و 
به افتخار مادری نایل شوند( از مقام، حرمت و حقوق خاصی 

برخوردار هستند.

جدول کلمات                        

افقي: 1- بیالن - بي قراري و 
پریشاني 2- ایمني - اخترشناسي 
فراري   - گردنده   -3 زوجه    -
زبان    -4 شرط   کلمات  از    -
عالمت   - گنجه    - گنجشک 
قرآني -  جمع هدف 5- پیشگاه 
اتاق - نامی برای آقایان -  تذکره 
6- پیروان یک پیامبر-  براده فلز 
- حلزون 7- فرومایه  - دوري 
پایان  بي  زمان   - دوستان  از 
8-  خبرگزاري عراق - بیماري 
تنه  و  سر  بین  عضوي   - قندي 
9-  سرکش و ناسازگار -  ریاح  
داخلي  صفحات    -10 چارپایان 
روزنامه  - تک و یگانه - گلخن 
حمام 11-  پوستین -  فیلمي با 
سلول    - تهراني  هدیه  شرکت 
آفریقاییان  مذهبي  رقص    -12
- حرف صریح - ازهم پاشیده - 
یازده 13-  ورود -  صاحبخانه - 
چرم خوشبو 14-  آمد  - تخمک 
- دندان نیش 15-  قند سوخته 

- فیلم مستند
عمودي: 1- روز نهم محرم - 
آلود -  نور  کشمش 2- چرک 
دهنده -  از بلندترین آبشارهاي 
وحده   متکلم  ضمیر   -3 جهان 

- الکل سفید - هر چیز گرد 4- 
خون  انعقاد  ویتامین   - ذکاوت 
آخر  رمق   - لقمان  آموختني   -
5-  الفباي موسیقي-  بنیانگذار 
برنج مرغوب - شمال کشور   -
6- از شهرهاي سوماترا - برادر 
به  شیر 7-  گردن  موي   - مادر 
رخ کشیدن نیکویي - سیاره زهره 
- امید 8- یورش - زیبارویي - 
رنگ سیلي 9- گشادگي میان دو 
کوه - مرد خداشناس - غربال 

آسیاب  ابزار-    - دستور    -10
 - قرآن  قلب   -11 آشپزخانه 
درون -  مادر عرب 12-  سوره 
بریدن    - کریم  قرآن  بیستم 
شاخه هاي زائد - پهلوان - قادر 
13-  خاکستر -  از ورزش هاي 
رزمي - شریعت 14-  سپهر و 
فلک - متعفن و گندیده - نشانه 
ها 15-  انقراض - ماه یازدهم 

میالدي
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نشانه های »اعتماد به نفس پایین«  
 

آیا تا به حال فردی را دیده اید که جمله ای را به زبان 
بیاورد و بالفاصله بارها بابت گفتن آن عذرخواهی کند؟ 
چنین افرادی بدون شک دچار کمبود اعتماد به نفس 
هستند. بعضی از جمالتی که به زبان می آورید درجه 

اعتماد به نفس تان را نشان می دهند.
بارها تکرار کلمه »ببخشید« :بعضی افراد باورشان این 
است که هر مشکل و اشتباهی که پیش بیاید مقصر 

آن ها هستند و باید عذرخواهی کنند.
از  قبل  دارید  باوری  چنین  هم  شما  اگر  حل:  راه 
عذرخواهی موقعیت را ارزیابی کنید و ببینید آیا واقعا 

کار بدی کرده اید که مجبور به عذرخواهی هستید؟
فقط یه شانس بود: بعضی ها در زندگی به موفقیت 
هایی می رسند اما در جواب تبریک دیگران می گویند: 
شانس آوردم یا یهویی اتفاق افتاد. آن ها تالش هایی 
کنند  می  فراموش  را  کرده اند  موفقیت  آن  برای  که 
موفقیت  این  باعث  شانس  تنها  که  کنند  می  ادعا  و 
شده است. به این وضعیت اعتماد به نفس نامعقول یا 

نادرست می گویند.
راه حل: اعتراف کنید که عالی هستید و وقتی دیگران 
است  آوردن کافی  بهانه  به جای  تبریک می گویند 

بگویید: متشکرم.
که  کسانی  معموال  کنید:  می  من  درباره  فکری  چه 
نظرات  و  دیدگاه  روی  دارند  پایینی  نفس  به  اعتماد 
دیگران متمرکز می شوند و ناسازگاری ها را نمی توانند 
تحمل کنند. آن ها ترجیح می دهند با انسان های منفی 

و ناراضی ارتباط برقرار کنند.
راه حل: ابتدا این را درک کنید که همه آدم ها به فکر 
خودشان هستند و کسی به شما فکر نمی کند. آدم های 
ناسازگار و متناقض را که دائم نسبت به شما نظر منفی 

دارند از زندگی خود دور کنید.
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غاباوسرهسیاقم2
اردیسرمولدله3
رولممناروپیو4
خمربیرونبایدر5
ومارتبیداداس6
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کنارفعزاندوع9
کیخلتاقهتیفه10
فالتابدومابیش11
رکنورانیوباا12
اتبلیرحراشکه13
سواکیکهمزگسید14
تسروایرداریاژ15

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

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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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

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

توسط کارشناس با سابقه ای
 30 ساله 

09030494782
09151601937

تخریب و بازسازی ساختمان
09302761630 -09155626033

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

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

کناف و ... با قیمت مناسب          
09156633230- برگی

کامپیوتر کویر افزار شـرق

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

)بدون معرفی به بانک(

 با 20 سال سابقه فعالیت

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

056-32210535 /09153613349

به شاطر زن جهت پخت نان  تنوری 
نیازمندیم.  09016967988

درخواست همکاری کمک حسابدار یا حساب دار خانم 

یک شیفت از ساعت 17الی 21 ، حقوق 
300 و در صورت تجربه کاری تمام وقت 

حقوق 700 
فروشگاه پالس - نبش حکیم نزاری 8

09155628654 - 32230223

شرکت متین پخش شرق 
جهت تکمیل کادر اداری خود نیازمند 

یک نفر حسابدار)خانم( با حداقل مدرک 
کارشناس حسابداری می باشد. 

09153635873
32207313

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی

 باغ و ویال    
09151631498 

هزار پـــا
16:152022شروع سانس

به وقت خماری
18:15شروع سانس
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برنج از چه بیماری هایی 
جلوگیری می کند؟

هستید  خون  فشار  بیماری  به  مبتال   اگر 
می توانید با مصرف برنج آن را درمان کنید. 
سدیم  کمی  بسیار  مقادیر  حاوی  برنج  زیرا 
بیماری  به  ابتال  از  جلوگیری  برای  است. 
مصرف  ای  قهوه  برنج  توانید  می  تا  آلزایمر 

کنید.زیرا برنج قهوه ای شامل مقادیر زیادی 
همین  از  و  است  عصبی  های  دهنده  انتقال 
رو در درمان آلزایمر و پیشگیری از آن بسیار 
مفید می باشد.برنج غنی از آمینو اسید لوسین 
است از این رو باعث تعادل قند خون و افزایش 
دارای مشکالت هضم  اگر  انرژی می گردد. 
توانید  می  اید،  شده  اسهال  دچار  و  هستید 
کنید. درمان  سریعا  را  آن  برنج  خوردن  با 

 راز زیبایی تان در این سبزی معطر 
نهفته است

رگ ها  و  شریان ها  و  است  نفخ  ضد  جعفری 
را تمیز می کند، دم کرده ریشه جعفری برای 
درمان تنگی نفس و درمان سرخک مفید است. 
برای رفع لک ها و جوش های صورت، دم کرده 
جعفری را روی پوست صورت بمالید یا برای 

روشن شدن رنگ پوست، مقداری جعفری را در 
نیم لیتر آب به مدت ۵ دقیقه بجوشانید و صبح 
و شب صورت خود را با آن بشویید. بعد از یک 
هفته پوست صورت شما روشن می شود.دم کرده 
جعفری ضد تب و برای بواسیر و سنگ کلیه 
نیز مفید است. همچنین خوردن چای جعفری 
ریشه  عصاره  می کند.  کمک  غذا  هضم  به 
است. تبخال سودمند  درمان  در  جعفری  گیاه 

صحیح ترین روش برای آبرسانی 
پوست چیست؟

کاهش  باعث  مالیم  های  شوینده 
همین  به  گردند.  می  پوست  خشکی 
مخصوص  های  شوینده  دنبال  به  دلیل 
ترند مالیم  آنها  زیرا  باشید.  خشک   پوست 

و بافتی شبیه لوسیون دارند. از شوینده های حاوی 

آلوئه ورا استفاده کنید زیرا باعث حفظ رطوبت 
پوست می گردد. از شوینده های صابونی استفاده 
ولرم  آب  با  را  خود  صورت  کنید  نکنید.سعی 
بشویید زیرا آب داغ باعث خشکی بیشتر پوست 
می گردد. زمان شستن صورت و حمام خود را 
کوتاه کنید. برای صورت یک سرم حاوی آنتی 
اکسیدان به مراقبت های روزانه خود اضافه کنید. 
حتما بعد از دوش از لوسیون بدن استفاده کنید.

 جوانه کنجد و خواص آن
  

جوانه کنجد سرشار از پروتئین گیاهی و اسیدهای 
چرب ضروری است که بدن به شدت به آنها 
نیازمند است و در جوانه کنجد به میزان بیشتر 
عنوان  به  کنجد  می شود.  یافت  کنجد  دانه  از 
باعث  که  آزاد  رادیکال های  با  آنتی اکسیدان 
مشکالت قلبی عروقی و پیری زودرس می شوند 

مبارزه می کند. دانه های کنجد منبعی از کلسیم به 
شمار می رود و کنجد با پوست و به خصوص جوانه 
زده منبع عالی از آهن است و باعث اکسیژن رسانی 
بهتر به مولکول های قرمز خون می شود. »روی« 
ماده ای که به دشواری در مواد غذایی مصرف 
می شود به وفور در کنجد حتی در کنجد تفت داده 
شده موجود است. دانه های کنجد را باید دور از 
نور در محیطی خشک و خنک نگهداری کرد. 

خانم هایی که به خوردن قهوه 
عادت دارند، بخوانند

خونی  رگ های  شدن  گشاد  موجب  کافئین 
را  سینه ها  است  ممکن  نتیجه  در  که  می شود 
عالئم  شبیه  چیزی  کند،  دردناک  و  ملتهب 
سندرم پیش از قاعدگی. مصرف کافئین ارتباط 
از  پیش  سندرم  عالئم  شدت  با  قوی  بسیار 

قاعدگی دارد. هر چه کافئین بیشتری مصرف 
کنید، عالئم سندرم پیش از قاعدگی تان هم بدتر 
خواهد بود. دلیلش این است که کافئین موجب 
استرس  موجب  اضطراب  می شود،  اضطراب 
را  سندرم  این  عالئم  می تواند  هم  استرس  و 
قاعدگی  از  پیش  سندرم  عالئم  کند.  شدیدتر 
یا دردناک شدن سینه ها  شامل حساس شدن 
تقریباً ۲ هفته قبل از شروع قاعدگی روی می دهد.

یادداشت

یادداشت

برگزاری مسابقات ووشو قهرمانی خراسان جنوبی

مسابقات ووشو قهرمانی خراسان جنوبی برگزار شد. این مسابقات با 
حضور 130 ورزشکار از شهرستان های بیرجند، طبس، نهبندان، درمیان، 
و  جوانان  نوجوانان،  نونهاالن،  رده  چهار  در  زیرکوه  و  فردوس  قاین، 
بزرگساالن در اوزان مختلف در خانه ووشو برگزار شد. در پایان تیم های 
ووشو بیرجند، عشق آباد و نهبندان در رده های اول تا سوم ایستادند. 
نفرات برتر در هر وزن به اردوی تیم ووشو استان که در تاریخ 4 و ۵ 

مرداد برگزار خواهد شد، اعزام می شوند.

درخشش دارترهای طبس در اردوی تیم ملی

دارترهاي شهرستان طبس که به نمایندگی از استان در اردوی تیم ملی 
 و مسابقات آزاد کاسپین در شهرستان بابلسر شرکت کرده بودند، خوش 
درخشیدند. در این مسابقات 1٨ دارتر از شهرستان هاي بابلسر، نوشهر، آمل، 
ساري و طبس در چهار گروه به رقابت پرداختند. آقایان وکیل زاده، یداله 
زاده اول و دوم و آقایان رضائیان و زارع مقام سوم مشترک را کسب کردند.

قضاوت داور استان در مسابقات کشتی آلیش بانوان

کشور،  قهرمانی  بانوان  آلیش  های  رقابت  در  تبار،  رمضان  لیال 
قضاوت می کند. این رقابت ها از دیروز در سالن ورزشی امام خمینی 

شهر گرگان برگزار می شود.

درخشش کشتی گیران استان در مسابقات 
انتخابی تیم ملی

علیرضا افتخاری مقدم در وزن ۷۲ کیلوگرم بر سکوی دوم مسابقات 
انتخابی تیم ملی کشتی امید ایستاد. همچنین جواد فراز فاروجی در وزن 
۵۵ کیلوگرم مقام سوم را از آن خود کرد. این مسابقات در ورزشگاه ملی 
شهر الیگودرز استان لرستان برگزار شد. برترین های این رقابت ها به 
مسابقات جهانی رومانی اعزام می شوند. همچنین در مسابقات کشتی 
آلیش قهرمانی کشور، حبیب ا... ترابی در وزن ٨0 کیلوگرم مدال نقره 
و حامد میرزاپور در وزن 100 کیلوگرم مدال برنز را کسب کردند.تیم 
آلیش خراسان جنوبی باالتر از استان های خراسان رضوی ، کرمانشاه و 

تهران در جایگاه ششم ایستاد.

خراسان جنوبی میزبان کاروان 
دوی جاده والیت می شود

خراسان جنوبی میزبان دوندگان جاده والیت مسیر حرکت امام رضا )ع( 
از مرز عراق تا طوس می شود. کاروان دوی ماراتن جاده والیت »گلزار 
شهدای شلمچه تا حرم قدس رضوی« از ۲۹ تا 31 تیر در آستان  امامزاده 
حسین بن موسی الکاظم)ع( طبس بیتوته می کنند. کاروان دوی جاده والیت 
»از شلمچه تا مشهد« 30 تیر مورد استقبال مردم عشق آباد قرار می گیرد.

ورزش استان

کاریکاتور - جواد تکجو  داده نما

 اگر جز افرادی هستید که فشار خون باالیی دارند باید گفت در میزان 
سدیمی که مصرف می کنید دقت الزم را داشته باشید. افرادی که فشار 
خون باالیی دارند باید کمتر از 1۵00 میلی گرم سدیم در روز از تمام داروها 
و غذاهای مصرفی خود دریافت کنند. در راستای دسترسی راحت  تر افراد 
به داروهای بدون نسخه و مکمل  ها لزوم احتیاط بیشتر افراد با فشار خون 
باال را در مصرف این دسته از فرآورده  ها، با توجه به احتمال بروز عوارض 
یا تداخل با داروهای ضد فشار خون، متذکر شد. بسیاری از داروهای بدون 

نسخه و مکمل  ها به راحتی قابل دسترسی هستند. اما همواره باید برچسب 
آنها با دقت مطالعه و با دکتر داروساز یا پزشک مشورت کرد؛ این نکته 
به خصوص در افرادی که فشار خون باال دارند و دارو مصرف می  کنند 
بسیار مهم است. افراد با فشار خون باال باید به این نکته آگاه باشند که 
داروهای ضداحتقان ممکن است فشار خون را باال ببرد یا با کارایی برخی 
داروهای ضد فشار خون تداخل پیدا کند. اغلب داروهای بدون نسخه ای 
که در بهبود عالئم سرماخوردگی و آنفلوآنزا استفاده می  شود حاوی 

ضداحتقان هایی مانند اکسی متازولون، فنیل افرین یا سودوافدرین هستند.
همچنین برخی داروهای بدون نسخه میزان باالیی سدیم دارد که می تواند 
فشار خون را باال ببرد. بنابراین باید در لیست محتویات هر دارو به دنبال 
کلمه  سدیم یا سودا بگردیم و مقدار آن را یادداشت کنیم. افرادی که فشار 
خون باالیی دارند باید کمتر از 1۵00 میلی گرم سدیم در روز از تمام داروها 
و غذاهای مصرفی خود دریافت کنند. این در حالی است که یک دوز از 
برخی از داروهای بدون نسخه ممکن است حاوی مقادیر بیش از این باشد.

اگر دارای فشارخون باال هستید، بخوانید

امالک و 
مستغالت

فروش مغازه در بازار سرپوش
 یا معاوضه با آپارتمان در مشهد

 شماره تماس
۰۹۳۳۰۷۵۱۶۹۶ 

 

منزل ویالیی حاشیه خیابان اصلی 
فروش یا معاوضه

 با آپارتمان در مشهد 
شماره تماس

۰۹۳۳۰۷۵۱۶۹۶ 

۳۰۰مترمربع زمین مسکونی با سند  
ششدانگ واقع در خیابان شهید  

رجایی آرین شهر به فروش می رسد 
فی ٢۵ م 

۰۹۱۵۳۶۳8٢۹۷

٢4۰مترزمین وآپارتمان باموقعیت
عالی،دونبش،حاشیه خیابان اصلی 
صنعت ومعدن،مقابل پارک جنگلی 

فی: ۶۰۰ میلیون
۰۹۱۵۹۶٢۵۶۵۹

باغ ویالیی در بهدان، ۶۵۰  متر
 و ۷۵ متر بنا در دو طبقه 
دارای آب و برق و آب قنات

 فی ٢۵۰ متر
۰۹۱۵۷۷۱۰4۷۱

منزل ویالیی حسین آباد سادات 
۱۶۰متر ۹۰متر زیربنا، یک خواب 

کلیه امکانات
فی:  ۷۵م

۰۹۱۵۱۶۳4۶۹8

خریدار مسکن مهر 
طبقه اول و دوم 

تلفن تماس: 
۰۹۱۵۳۶٢4۷٢۳

 

سوله فروشی در شهرک صنعتی 
بیرجند، با 4۰۰۰متر مربع زمین 

و حدود ۱۷۰۰ متر مربع زیر 
بنا، ارتفاع 8 متر، سند ششدانگ 

۰۹۱۵۱۶۰۳۷4۰ 

فروش واحدآپارتمان، صیاد 
شیرازی،تعاونی مسکن فرهنگیان، 

۳۰ میلیون
 )یامعاوضه با اتومبیل(  

  ۰۹۱۵۳۶٢۱4۳4

فروش طبقه تجاری اداری، حاشیه 
بلوار مدرس، هفتاد و هشت متر 

دارای سند تک برگ
فی: ٢8۰ م 

۰۹۹۰٢٢4٢4۹٢

آپارتمان فروشی سجادشهر،۱۰۷متر،  
جهت هماهنگی و بازدیدبه دفتر 
امالک امامت ٢۷مراجعه فرمایید

تلفن تماس
۰۹۱۵۳٢٢8۶۳8

 

جویای کار

 

جویای کار:
مرغداری یا سرایداری 

تلفن تماس:
۰۹۳۹۰۶۷8۱۹4

جویای کار:
راننده پایه یک 

تلفن تماس:
۰۹۱۵۵۶۱۱8۶۰

 به تعدادی راننده تمام وقت 
جهت کار در آژانس 

 نیازمندیم 
۰۹۱۵۹۶4۳۹8۰

به تعدادی راننده 
 به طور تمام وقت نیازمندیم

تلفن تماس:
۰۹۱۵۳۶۳۶٢۵۵ 

 

جویای کار:
 فوق دیپلم دامپزشکی

تلفن تماس:
۰۹۱۵8۶۵۰۶۹۶

به تعدادی راننده 
برای کار درآژانس نیازمندیم 

ترجیحا  بازنشسته 
 تلفن تماس

۰۹۱۵۷٢٢۹8۱۵ 

خودرو

  

فروش پراید 
مدل 8۹ 
تلفن تماس

 ۰۹۰۳۰۳۷۱۹۹۱ 

خریدار پراید مدل پایین
 تا ۱۰میلیون مدل8۵- 88

تلفن تماس:
۰۹۱۰۰4۰۰۹٢۵

۱4۱ فروشی، مدل 8۵، بی رنگ
بیمه کامل، نقره ای

تلفن تماس:
 ۰۹۳۹۱۶۱۳۹۱۵

فروش
 ماشین جک اتومات

تلفن تماس:
۰۹۳۳۰۷۵۱۶۹۶ 

فروش 4۰۵ دوگانه کارخانه
 بدون رنگ، بیمه ۱سال، رنگ 

مشکی، فنی سالم 
تلفن تماس:

۰۹۱۵۱۶۰۳٢8۶

فروش مزدا دوکابین، مدل88 
بدون رنگ، آبی نفتی

 بیمه۶ ماه، فنی سالم 
فی توافقی

۰۹۱۵۱۶۰۳٢8۶ 

 

متفرقه

فروش کفی اتاق مزدا 
دوکابین، تک کابین 

فی:توافقی 
۰۹۱۵۱۶۰۳٢8۶

فروش آجرسالم، 
حدود ۱۰هزارتا با قیمت مناسب

درصورت نیاز پیام بدهید
تلفن تماس:

 ۰۹۳۹۱۶۱۳۹۱۵

آژانس فعال و با تمام امکانات
 به صورت نقد

  به فروش می رسد
۰۹۱۵۳۶۳۹۹84

 

کلیه لوازم آرایشگاه زنانه
 به فروش می رسد

فی: توافقی
۰۹۱۵۷٢۱۱8۳۹
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جنوبی  خراسان  بانک کشاورزی  مدیر شعب 
گفت: از زمان ابالغ تسهیالت اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری 19 میلیارد و 900 میلیون 
در  اشتغال  طرح   60 برای  تسهیالت  تومان 
استان پرداخت شده است. امیرحسام قزلباش 
در گفت و گو با ایرنا افزود: عالوه بر این، 11 
طرح به مبلغ 12 میلیارد و 500 میلیون تومان 
مصوب شده که در حال بررسی است و 17 
پرونده به مبلغ 13 میلیارد و 300 در مرحله 

تکمیل پرونده قرار دارد. 
تومان  میلیارد  از مجموع 59  اظهار کرد:  وی 
پایدار روستایی و عشایری  اشتغال  تسهیالت 
مبلغ 46  به  پرونده  فقره  تاکنون 88  ابالغی 
میلیارد تومان تعیین تکلیف شده است که درصد 

جذب 82 درصدی را نشان می دهد.
مدیر شعب بانک کشاورزی گفت: 2 هفته اخیر 
پایدار روستایی و  در جذب تسهیالت اشتغال 
به شدت  و  ایم  داشته  عشایری شتاب خوبی 
پیگیریم تا پایان تیر اعتبار مرحله اول را جذب 
کنیم.وی افزود: در مجموع تاکنون 317 فقره 
محل  از  تومان  میلیارد   182 مبلغ  به  پرونده 

کارگروه تخصصی اشتغال به بانک کشاورزی 
ابالغ شده است. قزلباش بیان کرد: بیشترین 
فراوانی طرح با 309 میلیارد ریال )17 درصد( 
فقره   9 تاکنون  که  است  بیرجند  به  مربوط 
ریال  میلیارد   37 مبلغ  به  فقره   12 برگشت، 
پرداخت، 2 طرح به مبلغ 63 میلیارد ریال مصوب 
و 6 طرح با چهار میلیارد و 800 میلیون ریال در 

حال تکمیل مراحل نهایی است.
وی گفت: همچنین 11 میلیارد و 800 میلیون 
میلیارد و 900  پنج  نواحی مرزی و  تومان در 
عنوان  به  روستایی  نواحی  در  تومان  میلیون 

سرمایه در گردش به استان ابالغ شده است.
از  کرد:  اظهار  کشاورزی  بانک  شعب  مدیر 
و  روستایی  پایدار  اشتغال  های  مجموع طرح 
عشایری معرفی شده به بانک کشاورزی تاکنون 
60 طرح به مبلغ 19 میلیارد و 900 میلیون تومان 
پرداخت شده است.وی اضافه کرد: همچنین 11 
طرح به مبلغ 12 میلیارد و 500 میلیون تومان 
مصوب شده و 17 پرونده به مبلغ 13 میلیارد و 

300 در مراحل پایانی است.
وی گفت: حدود 22 درصد )13 میلیارد تومان( 

از مجموع 59 میلیارد تومان ابالغی به بانک 
باقیمانده که تا پایان تیرماه تعیین تکلیف می شود 
همچنین تالش داریم اعتبارات مرحله دوم که 

تا پایان شهریورماه فرصت دارد را جذب کنیم.
قزلباش عنوان کرد: از نظر رقم تسهیالت طرح 
های معرفی شده به بانک کشاورزی، شهرستان 
و  بشرویه  سپس  و  میزان  بیشترین  سربیشه 

بیرجند در مراحل دوم و سوم قرار دارند.
های  شهرستان  زمینه  این  در  گفت:  وی 
نهبندان، سرایان، درمیان و تا حدودی خوسف 
که  است  تر  عقب  استان  به  نسبت  قاین  و 
مدنظر  توازن  و  کار  چرخه  رود  می  انتظار 
به  کشاورزی  بانک  شعب  شود.مدیر  برقرار 
برخی طرح های ملی معرفی شده به بانک 
اشاره کرد و گفت: جذب تسهیالت طرح ملی 
کشتارگاه فردوس به مبلغ هفت میلیارد تومان 
در حال بررسی و تکمیل پرونده بوده و امید 

است به مرحله پرداخت برسد.
وی ادامه داد: همچنین 2 طرح ملی پرورش بز 
سانن شرکت های سهامی زراعی شهرستان 
مبلغ  به  کدام  آباد هر  اسالم  و   های خضری 

9 میلیارد تومان در حال بررسی است.
صندوق  اعتبارات  قانون  براساس  افزود:  وی 
توسعه ملی شرکت هایی که بیش از 20 درصد 
سهام آنها دولتی بوده یا مدیران آن توسط دولت 
تعیین شود از این تسهیالت ممنوع می شوند که 

در این زمینه با مشکل برخورد کرده ایم.
بانک  اعتباری  معاون  اظهارکرد:  قزلباش 
این  پیگیری  برای  گذشته  هفته  کشاورزی 

دو پرونده به مرکز فرستاده شد تا مجوزهای 
طرح  دو  این  تسهیالت  پرداخت  برای  الزم 
نوعی  به  گفت:  کنیم.وی  اخذ  و  پیگیری   را 
ها  شرکت  این  سهامداران  از  نفر  هزار   2
مرکز  در  لذا  هستند  عام  مردم  و  کشاورز 
کشاورزی  جهاد  وزارت  از  مکاتبه  خواستار 
شدند که نمایندگان مردم استان در مجلس در 

حال پیگیری برای جذب تسهیالت هستند.

گروه خبر- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
با اشاره به این که از نظر روحی و معنوی راه 
ورود به جان انسان تغذیه از راه گوش و چشم 
است، عنوان کرد: هر کس معادل همان چیزی 
بوده که از طریق چشم و گوش تغذیه شده و 
است.  و گوش  تغذیه چشم  نیز  و سیما  صدا 
آیت ا... عبادی روز گذشته در دیدار با مدیرکل 
و معاونان صدا و سیما با تأکید بر اهمیت این 
مسئولیت، اظهارکرد: بزرگترین سرمایه هر انسان 
عمر اوست و شما به عنوان نخستین مسئله عمر 
مخاطب را از او می گیرید بنابراین باید چیزی 

به مخاطب بدهید که از عمر وی عزیزتر باشد.

۳۰۰ برنامه کوتاه تلویزیونی برای 
معرفی شهدای استان تولید می شود

این  در  نیز  استان  سیمای  و  صدا  مدیرکل 
نشست گفت: 300 برنامه کوتاه تلویزیونی به 
منظور معرفی دو هزار شهید استان در دست 
تولید بوده که پخش آن آغاز شده است. آیینه 
دار اضافه کرد: در سازمان صدا و سیما محوریت 
تمام برنامه ها و تولیدات بر اساس دین، ایمان، 
اخالق و آگاهی بوده و در تمام جلسات طرح و 
برنامه این چهار عنصر مد نظر قرار می گیرد.

وی با بیان این که در ماه مبارک رمضان امسال 
یکی از منظم ترین و بهترین جمع خوانی های 
قرآن کریم را در بین مراکز استانی تولید و به 
صورت زنده پخش کردیم، افزود: در این راستا 
در سال جاری برای نخستین بار از امکانات فنی 
و حرکتی جدیدی در این برنامه ها استفاده شد 

و قبل از شروع هر جزء امام جمعه موقت طبس 
پیرامون آن جزء بیان تفسیر داشتند که مورد 

اقبال و استقبال مخاطبان نیز قرار گرفت.

تولید ۱۲۸۵۰ دقیقه برنامه
 در حوزه معارف اسالمی

آیینه دار از تولید 12 هزار و 850 دقیقه برنامه 
مستقیم معارف اسالمی از ابتدای امسال تاکنون 
خبر داد و گفت: این رقم در حوزه سیما 10 هزار 
و 615 دقیقه بوده است.به گفته وی 30 درصد 
برنامه های استان در بخش صدا، 40 درصد 
برنامه ها در بخش سیما و 10 درصد اخبار استان 

در حوزه معارف اسالمی بوده است.
مدیرکل صدا و سیما با اشاره به این که امسال 

چهلمین  و  استان  شهید  سرداران  کنگره 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را در پیش 
داریم، بیان کرد: برای هر دو این مناسبت ها 
ستاد ویژه ای در مرکز صدا و سیمای استان 

تشکیل شده است.
آیینه دار با بیان این که در حوزه کنگره سرداران 

از  تلویزیونی  مستند  برنامه  استان 15  شهید 
عنوان  داریم،  تولید  دست  در  استان  شهدای 
کرد: همچنین در حال حاضر یک برنامه مستند 
ویژه شهید بصیری پور، نخستین شهید مدافع 

حرم استان در دست تولید است.
وی با اشاره به این که هم اکنون 80 برنامه 
معرفی شهدای استان مراحل تدوین و تولید 
را می گذراند و پخش آن از ابتدای ماه جاری 

آغاز شده است، افزود: 40 نقاشی دیجیتال از 
شهدای شاخص استان در دست کار بوده که 
30 مورد آن به اتمام رسیده است. وی بیان 
کرد: عالوه بر این چهار قطعه شعر موسیقی 
حماسی برای شهدای استان در دست تولید 
نیز  خبری  های  بخش  در  و  داشته   قرار 

گزارش های ویژه ای در دستور کار قرار دارد. 
آیینه دار با اشاره به اینکه در حوزه رادیو نیز 
12 نمایش رادیویی بلند با محوریت سرداران 
شهید استان آغاز شده است، افزود: تولید 20 
نمایشی  رادیویی کوتاه، یک سریال  نمایش 
رادیویی پیرامون زندگی شهید دکتر رحیمی و 
20 آنونس رادیویی از دیگر برنامه های پیش 

بینی شده در این حوزه است.

وی همچنین به پیش بینی برنامه های ویژه 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی اشاره 
کرد و گفت: در حال حاضر پنج عنوان برنامه 
در سیما در دست تولید داریم که این برنامه ها 
شامل 20 برنامه ترکیبی، 36 میزگرد، دو برنامه 
مستند یاوران، پنج مستند تلوزیونی شهدای بارز 

و 96 مسابقه می شود.

مخاطبان سیمای استان
 به ۶۶ درصد رسید

مدیرکل صدا و سیما همچنین از پیش بینی 10 
عنوان برنامه در حوزه صدا خبر داد و گفت: تولید 
چهار مستند روایت 57 در چهار شهر بیرجند، 
فردوس، قاین و طبس، پنج نمایش رادیویی، 
در  انقالب  روایت  پیرامون  فاخر  مستند  یک 
جنوب استان، دو برنامه مستند پیرامون معرفی 
شهدای انقالب و مسابقه رادیویی از جمله این 
برنامه هاست.آیینه دار ادامه داد: عملکرد صدای 
و سیمای استان در ماه مبارک رمضان امسال 
هم از لحاظ کمی و کیفی به گونه ای بود که 
در ارزیابی سازمان صدا و سیما جزو پنج مرکز 

برتر استان در تولیدات بودیم.
از  که  سنجی  نظر  در  که  این  بیان  با  وی 
مردم استان طی 10 روز گذشته انجام شده 
نسبت به سال گذشته ارتقای میزان مخاطب 
نظر  این  اساس  بر  کرد:  عنوان  ایم،  داشته 
درصد   32 بر  بالغ   97 بهار  در  ها  سنجی 
مخاطب در حوزه صدا و در حوزه سیما نیز 

66 درصد مخاطب داشته ایم.

راه اندازی کارخانه ریسندگی طبس در گرو تخصیص 7 میلیون یورو ارز

صداوسیما-کارخانه ریسندگی واقع در شهرک صنعتي طبس هم اکنون 75 درصد پیشرفت فیزیکي دارد. مدیر عامل کارخانه نساجی فردوس گفت: کارخانه ریسندگی طبس هم 
از جمله واحدهای تولیدی صنعتی استان است که در کنار نساجی فردوس فعالیت خواهد کرد.کرمانی افزود: برای تأمین ماشین آالت این کارخانه به 7 میلیون یورو نیاز است که 
تاکنون از سوی بانک ها تخصیص نیافته است.وی گفت: مواد اولیه این واحد را کارخانه نساجی فردوس تأمین خواهد کرد و با راه اندازی آن ، برای 200 نفر اشتغالزایی می شود.

تسهیالت 60 طرح اشتغال در استان پرداخت شد

صدا و سیما تغذیه جان آدمی است

*دبیر ستاد اسکان آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
گفت: 796 خانوار فرهنگی از آغاز تعطیالت تابستانی 

تاکنون در مدارس استان اسکان یافتند.
گفت:  سرایان  بهزیستی شهرستان  اداره  *رئیس 
پوشش  زیر  مددجویان  بین  غذایی  سبد   40

بهزیستی سرایان توزیع شد.
*عملیات اجرایی سه طرح آب و فاضالب در شهرستان 

های  خوسف، فردوس  و  نهبندان آغاز شد.
 *معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان گفت: 
آموزش های مهارت های زندگی به 54 هزار و 603 نفر 

طی سال جاری ارائه خواهد شد.

اخبار کوتاه

فستیوال مادر و کودک در بیرجند 
برگزار شد

غالمی-رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
بیرجند گفت: نخستین فستیوال مادر و  شهرداری 
کودک در محل پارک بانوان ویژه مادران و کودکان 

روز  و  )س(  معصومه  حضرت  والدت  مناسبت  به 
دختر برگزار شد. قالسی مود با بیان اینکه در این 
فستیوال 140 کودک به همراه مادران شان حضور 
داشتند،  افزود: این فستیوال با هدف آموزش مادران 
و آشنایی آنان با هوش، استعداد و تقویت فرزندان در 
زمینه های مختلفی که مستعد هستند، برگزار شد.وی 
همچنین  از افتتاح نمایشگاه نخستین جشنواره عکس 
کودک و سفره های آسمانی توسط سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند خبر داد و اظهار 
کرد: این جشنواره با هدف به تصویر کشیدن حال و 
هوای هنگام افطار، سهیم کردن کودکان در این امر 
و ارتقای سطح کیفی وعده های افطاری در فضایی 
شاد و مفرح برگزار شد. وی بیان کرد: 200 عکس 
به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد 30 

عکس برای نمایش در نمایشگاه انتخاب شده است.

افراط در برگزاری جشنواره ها و سمینارها 
به ضرر جامعه است

تسنیم-نماینده ولی فقیه با بیان اینکه باید به نقاطی 
که از معلولیت بیشتر برخوردار هستند و از امکانات 
محروم اند توجه بیشتری شود، گفت: در برگزاری 
جشنواره ها و سمینارها اگر افراط شود به ضرر جامعه 
با  دیدار  در  روز گذشته  آیت ا...عبادی  است.  هدف 
مدیرکل و کارکنان بهزیستی استان اظهار کرد: کار 
شما در بهزیستی و خدمت به جامعه هدف کاری 
ارزشمند است که از اهمیت انسانی والهی برخوردار 
است.وی با بیان اینکه خدمت به جامعه هدف در 
بهزیستی، همکاری با قشر ضعیف جامعه است و 
در  کار  افزود:  است،  آنها  توانمندسازی  راستای  در 
بهزیستی زیاد است و در هر زاویه ای که کمک به 
حد مطلوب انجام شود نمی توان ارزش آن را با زبان 
مطرح کرد. وی گفت: با توجه به وضعیت جامعه 
و جامعه هدف بهزیستی در این شرایط اقتصادی، 
اگر برگزاری جشنواره ضرورت آن چنانی ندارد و از 
حالت افراطی بیداد کند قطعاً به نفع جامعه هدف 
بهزیستی هم نخواهد بود.رئیس دفتر نماینده ولی 
نیز در این دیدار اظهارکرد: وضع مددجویان  فقیه 
بهزیستی نسبت به موضوعات اقتصادی در جامعه 
سخت تر است و باید طوری برنامه ریزی و هدایت 
شود تا از وجود برنامه هایی مانند جشنواره در جهت 
رفع نیازها استفاده شود. عارفی افزود: باید در سطح 
کالن کشور به آمار معلوالنی که در مناطق مختلف 
کشور که از نظر موضوعات اقتصادی و بهداشتی کم 

برخوردار هستند بیشتر توجه شود.

دانشجویان بیرجندی مقام سوم جشنواره 
ملی انرژی خورشیدی را کسب کردند

استاد  و  مکانیک  گروه  علمی  هیئت  تسنیم-عضو 
راهنمای تیم دانشجویی دانشگاه بیرجند از کسب مقام 
سوم مسابقات کشوری آب شیرین کن خورشیدی در 
جشنواره انرژی خورشیدی توسط دانشجویان مکانیک 
این دانشگاه خبر داد. فنایی با اعالم این خبر اظهار 
کرد: دانشجویان رشته مکانیک دانشگاه بیرجند در 
 )AUTSUN2018( دومین جشنواره انرژی خورشیدی
که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، مقام سوم 
را کسب کردند. وی با بیان اینکه ساخت دستگاه آب 
شیرین کن خورشیدی پله ای نخستین اقدام این گروه 
برای شرکت در مسابقات بود، افزود: تهیه طرح فنی و 
ساخت آب شیرین کن برعهده تعدادی از دانشجویان 
کارشناسی و کارشناسی ارشد قرار گرفت که پس از 
ارسال مورد تأیید ارزیابان و داوران مسابقه قرار گرفت.

بیشترین مصرف برق در بخش کشاورزی

درصد،   33.1 با  کشاورزی  صداوسیما-بخش 
شرکت  مدیرعامل  دارد.  را  برق  مصرف  باالترین 
از  درصد   33.1 گفت:  استان  برق  نیروی  توزیع 
کشاورزی،  بخش  به  مربوط  استان  برق  مصرف 
28.4 درصد مربوط به مصارف خانگی، حدود 10 
درصد بخش صنعتی و بقیه مربوط به سایر موارد 
با  .شرکاء  دارد  اختصاص  معابر  همچون روشنایی 
بیان اینکه ساعت های اوج بار در فصل تابستان از 
حدود 11 صبح تا 15 و از ساعت 19 تا 23 مشخص 
شده است، افزود: استفاده از المپ های کم مصرف و 
استاندارد، عدم استفاده از وسایل برقی پرمصرف در 
ساعات پیک بار، توجه به برچسب انرژی در هنگام 
خرید لوازم برقی و استفاده از دور کند کولرهای آبی 
از مهمترین راهکارهای مدیریت مصرف برق است. 

7000 خانوار عشایر دغدغه آب دارند

زمان  در  گفت:  استان  عشایر  امور  ایرنا-مدیرکل   
حاضر هفت هزار خانوار عشایری استان دغدغه آب 
آشامیدنی دارند و آب مورد نیاز آنان با تانکر سیار تامین 
می شود.قوسی افزود: کمبود آب عشایر و دام آنها از 
دغدغه های اصلی این قشر در استان است چرا که 
بر اثر خشکسالی چشمه ها و چاه های مالداری به 
عنوان مهمترین منابع تامین آب آنان خشک شده 
سال  چند  های  خشکسالی  کرد:  اظهار  است.وی 
گذشته عشایر را با مشکالت متعدد مواجه ساخته 
از مهمترین  دام  تعداد  و کاهش  علوفه  که کمبود 
است. وابسته  دام  به  عشایر  زندگی  زیرا  آنهاست 

طبس مقصد اول گردشگران خارجی 
در خراسان جنوبی

صداوسیما- طبس مقصد اول سفر گردشگران خارجی 
به خراسان جنوبی است. معاون گردشگری، سرمایه 
گذاری و تأمین منابع میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان گفت: در سه ماه نخست امسال 
260 گردشگر خارجی به استان سفر کردند که از این 
تعداد 202 گردشگر در مراکز اقامتی استان اقامت 
داشتند. عربی افزود: این گردشگران در قالب تورهای 
گردشگری دفاتر و شرکت های مسافرتی و گردشگری 
زیرنظر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از 
جاذبه های گردشگری خراسان جنوبی دیدن کردند. 
فرانسه،  کشورهای  از  گردشگران  این  گفت:  وی 
آلمان، آمریکا و ایتالیا به خراسان جنوبی سفر کردند. 

تمایل جامعه به اخبار منفی
 اشتباه راهبردی است

 مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی 
اشتباه  یک  به  افزاری  نرم  لحاظ  به  امروز  گفت: 
راهبردی و خطرناک مبتال شده ایم و همه ما همواره 
 به دنبال اخبار بد و منفی هستیم. به گزارش ایرنا ، 
انقالبی  و  فرهنگی  فعاالن  جمع  در  جلیلی  وحید 

بیرجند افزود: دشمن با ورود به نرم افزار محاسباتی 
ایران قصد ایجاد خطای محاسباتی در ملت را دارد. 
وی گفت: یکی از اهداف اصلی جنگ نرم این است 
که ما را دچار خطای محاسباتی کند زیرا دشمنان 
نظام مقدس جمهوری اسالمی دریافتند که ملت 
بزرگ ایران را هیچ ملتی نمی تواند شکست دهد و 
استکبار به این جمع بندی رسیده که کاری کند ملت 
ایران به دست خود، زمینه شکستش فراهم شود. وی 
بیان کرد: عده ای القای بن بست را با طرح مسئله و 
موضوع اشتباه گرفته اند و پیشرفت هایی که در این 
40 سال در همین بیرجند شکل گرفته، قابل مقایسه 
با قبل نیست. وی افزود: باید داشته های جمهوری 
اسالمی را به جامعه یادآوری کنیم و اگر بخواهیم 
با فساد مبارزه کنیم باید داشته های خود را به رخ 
بکشیم چون با انرژی که از داشته های خود به دست 

می آوریم با فساد می توانیم مبارزه کنیم.

سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه 
دامپزشکی نیازمند کارشناسی است

تمامی  اینکه صادرات  بیان  با  دامپزشکی  مدیرکل 
با  و  دامپزشکی  نظارت   تحت  دامی  محصوالت 
مجوزهای این سازمان انجام می شود، گفت: سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در حوزه دامپزشکی نیازمند 
بررسی و کارشناسی است. به گزارش ایسنا،اصغرزاده 
در دیدار با معاون امور اقتصادی اداره کل اقتصاد و 
دارایی اظهار کرد: با توجه به شرایط استان، دامپزشکی 
نقش غیر قابل انکاری در حوزه اقتصاد و اشتغال بر 
عهده دارد. وی با بیان اینکه سرمایه گذاری بخش 
و  بررسی  نیازمند  دامپزشکی  حوزه  در  خصوصی 
کارشناسی است، افزود: پرورش شتر و شترمرغ در 
جذب  نیازمند  و  برخوردار  خوبی  ظرفیت  از  استان 
سرمایه گذار در این حوزه است.  بهروزی، معاون امور 
اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی نیز در این دیدار بر 
اهمیت فعالیت های بهداشتی و اقتصادی دامپزشکی 
راه جذب سرمایه گذار  یادآور شد: در  تاکید کرد و 
خارجی برای پرورش شتر دچار مشکالتی شدیم که 
پیگیر هستیم با رفع موانع و تسهیل برخی امور، زمینه 

را برای سرمایه گذاری در این حوزه فراهم کنیم.

۹۱حادثه دیده نجات یافتند

مهر- مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند گفت: طی 
سه ماهه سال جاری 91 نفر توسط نیروهای امدادی 
این سازمان نجات یافته اند. حسینی با بیان اینکه بر اثر 
این حوادث هفت نفر جان خود را از دست داده اند، اظهار 
کرد:  همچنین این حوادث 9 مصدوم بر جای گذاشته 
است. حسینی بیان کرد: آتش نشانان بیرجند طی سه 
ماهه نخست سال جاری به 172 مأموریت اعزام شدند. 
وی با بیان این که حبس در آسانسور نیز آمار باالیی 
از مأموریت های این سازمان را به خود اختصاص داده 
است، افزود: طی چند روز گذشته میانگین روزانه 20 

مورد حبس در آسانسور داشته ایم.
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گروه خبر- معاون امور اجتماعی بهزیستی با بیان 
این که آمادگی واگذاری کودک باالی 2 سال به 
خانواده های واجد شرایط، خارج از نوبت را داریم 
گفت: تاکنون 13 کودک بی سرپرست به عنوان 

فرزند خواندگی واگذار شدند. 
روز گذشته نشست خبری مدیر کل بهزیستی 
استان برگزار شد. عرب نژاد در جمع خبرنگاران 
با اشاره به فعالیت های سازمان بهزیستی در 
و  اجتماعی  پیشگیری،  تخصصی  حوزه  سه 
مشارکت های مردمی و پشتیبانی اظهارکرد: 
طی سال گذشته 102 هزار نفر از بهزیستی 
استان خدمات دریافت کرده اند. وی با بیان این 
که در حال حاضر 21 هزار و 513 نفر در حوزه 
توانبخشی خدمات دریافت می کنند، افزود: 8 
هزار و 398 نفر از مددجویان حوزه اجتماعی 
خدمات  از  حوزه ها  سایر  در  نفر  هزار   10 و 

بهزیستی بهره مند می شوند.
مدیرکل بهزیستی تصریح کرد: در زمان حاضر 
بیش از هشت هزار نفر از مددجویان بهزیستی 
مستمری بگیر و 1695 نفر پشت نوبت مستمری 
بهزیستی استان قرار دارند.عرب نژاد ادامه داد: 
طی هفته بهزیستی امسال 161 واحد مسکونی 
سازمان  رئیس  حضور  با  شهری  و  روستایی 
بهزیستی کشور در استان افتتاح خواهد شد. وی 
ادامه داد: در سال گذشته 141 نفر بیمه خویش 
فرمایی در سازمان بهزیستی استان داشته ایم که 
برای امسال نیز 144 نفر در این حوزه پیش بینی 

شده است.

فعالیت ۶۰۰ موسسه دارای مجوز
 از بهزیستی در خراسان جنوبی

 600 حدود  کرد:  تصریح  بهزیستی  مدیرکل 

مرکز و موسسه در استان دارای مجوز از اداره 
کل بهزیستی و در راستای اهداف بهزیستی و 
کمک به معلوالن و نیازمندان در حال خدمت 
رسانی هستند. عرب نژاد با اشاره به آخرین آمار 
جمع آوری فطریه و کفاره در استان ادامه داد: 
عید فطر امسال و روزهای بعد از آن حدود 40 
مؤسسه در زمینه برپایی پایگاه جمع آوری فطریه 
و کفاره در سطح استان انتخاب شدند که تاکنون 
از 900 صندوق موجود در 405 پایگاه در سطح 
استان بالغ بر 3 میلیارد و 700 میلیون ریال فطریه 

و کفاره جمع آوری شده است.
وی بیان کرد: این مبالغ بابت نگهداری معلوالن 
مراکز شبانه روزی، فرزندان مراکز شبه خانواده، 
خانواده های معلوالن نیازمند و زنان سرپرست 
ضروری  لوازم  و  معیشت  راستای  در  خانوار 
نیازمند  افراد  نیازمندهای  سایر  و  جهیزیه  و 
و  استان  بهزیستی  نظارت  با  پوشش   تحت 
شهرستان ها هزینه شده است. عرب نژاد افزود: از 
برکات دیگر ماه مبارک رمضان برای مددجویان 
و توانخواهان بهزیستی طرح مهمانی خدا بود که 
در این طرح با همکاری و کمک های نقدی 
مردم و خیرین صورت گرفت تعداد 68 جلسه 
ضیافت افطاری برگزار و بیش از 15 هزار و 226 
پرس غذای گرم سر سفره افطار و درب خانه های 
مددجویان توزیع شده است. وی با اشاره به اینکه 
این ضیافت ها با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 
409 میلیون و 700 هزار ریال بوده است، اضافه 
کرد: حدود 32 هزار نفر از جامعه هدف بهزیستی 
در کل استان از این طرح بهره مند شده اند. 

کمک ۱4۰ میلیون تومانی به
 مددجویان از طریق طرح ضیافت مهر

وی از کمک بیش از 140 میلیون تومانی به 
با  مددجویان و جامعه هدف بهزیستی استان 

اجرای طرح ضیافت مهر خبر داد. 
عرب نژاد از طرح ضیافت مهر به عنوان یکی از 
طرح های موفق اجرا شده در ماه رمضان امسال 
یاد کرد و گفت: در این طرح که با هماهنگی های 
قبلی و احصاء نیازها و مشکالت مددجویان و 

معلوالن جامعه هدف صورت گرفته است.
وی یادآور شد: قبل از ماه رمضان تعدادی از آنها 
انتخاب و مسئوالن مربوطه برای رفع و پیگیری 
مشکل مددجو اقدام و با حضور در منزل فرد 
مشکالت و کمبودهای موجود را از نزدیک لمس 
می کنند. عرب نژاد ادامه داد: مسئوالن به صورت 
داوطلبی و یا با دعوت بهزیستی از 172 خانواده 
دارای مشکل تحت حمایت بهزیستی در استان 
بازدید به عمل آوردند که ارزش ریال کمک های 
صورت گرفته در این طرح  یک میلیارد و 440 

میلیون و 800 هزار ریال برآورد می شود.

۲۱۱ نفر از مشوق های بیمه ای 
بهزیستی استان استفاده کرده اند

وی با بیان این که طی سال گذشته در مجموع 
211 نفر از مشوق های بیمه ای بهزیستی استان 
استفاده کرده اند، افزود: طی سال گذشته 2 هزار 
تامین وسایل کمک  بینی  پیش  مورد  و 210 
توانبخشی داشته ایم که خوشبختانه 2 هزار و 700 
نفر خدمات دریافت کرده اند. عرب نژاد اضافه کرد: 

در حوزه معاونت های اجتماعی306 مورد پیش 
بینی بیمه آتیه فرزندان را داشته ایم که توانسته ایم 
بیمه 345 نفر را محقق کنیم.مدیرکل بهزیستی 
با اشاره به اینکه در حوزه حمایت از خانواده های 
دارای فرزندان دو قلو به باال 545 مورد پیش بینی 
سازمان بوده که 300 مورد توانسته اند خدمات 
دریافت کنند، تصریح کرد: حق سرانه پرستاری 

هر فرزند در این خانواده ها 90 هزار تومان است.

واگذاری کودکان باالی ۲ سال
برای فرزند خواندگی

معاون امور اجتماعی بهزیستی هم با بیان این 
سال   2 باالی  کودک  واگذاری  آمادگی  که 
گفت:  داریم،  را  شرایط  واجد  خانواده های  به 
عنوان  به  سرپرست  بی  کودک   13 تاکنون 
فرزند خواندگی واگذار شدند. شیخانی بیان کرد: 
در تالش هستیم تا یک مهد کودک در بیرجند 
به صورت پایلوت ساعت کاری تا 17:30 داشته 
باشیم و در مجموع در استان 28 مرکز درمانی 
در راستای کاهش آسیب اجتماعی، 15 مرکز 

سرپایی و 7 مرکز اقامتی میان مدت داریم.
معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی نیز 
بیان کرد: سال گذشته در راستای آگاه سازی 
و آموزش مهارتی زندگی و پیشگیری از آسیب 
اجتماعی برای 11 هزار و 707 نفر انجام شد. 
به گفته وی ارائه خدمات مشاره ژنتیک برای 3 
هزار و 535 نفر، غربالگری ژنتیک افراد 15 تا 20 
سال برای 2 هزار 300 نفر و غربالگری شنوایی 

و بینایی برای 59 هزار و 877 نفر انجام شد.

واگذاری۱۳کودکبیسرپرستبهفرزندخواندگی

در نشست خبری بهزیستی مطرح شد:
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ادبیات ما در نماز جمعه ها 
روز به روز خشن تر شده است

مبارز گفت:  روحانیون  میبدی عضو مجمع  فاضل 
ادبیات ما در نماز جمعه ها و در خطبه ها روز به  روز 
خشن تر شده است. خطیبی که می آید در نماز جمعه 
به گونه ای سخن می گوید که گویی نصف مردم ایران 
غرق در گناه هستند و باید با آن ها برخورد شود. اینکه 
بخواهیم مدام به کشورهای خارجی فحاشی کنیم 
و بگوییم تمام تقصیرات بر گردن خارج از کشور و 

شبکه های اجتماعی است، مسئله ای را حل نمی کند.

با اصالح طلبان هیچ گونه 
مراوده ای ندارم

محمد هاشمی، عضو سابق حزب کارگزاران گفت: 
من با اصالح طلبان هیچ گونه مراوده ای ندارم. من 
هیچ وقت اصالح طلبان را رصد نمی کنم بنابراین 
ندارم. آن ها  درباره  هم  عقیده ای  و  تحلیل  هیچ 

مهلت ۲ ماهه اروپا تمام شده است

نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر 
اینکه مهلت دو ماهه اروپایی ها برای تضمین منافع 
برجامی ایران به پایان رسیده است، گفت: ایران از این 
به بعد باید برنامه عملیاتی خود را منطبق بر قانون 
»اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام« 
آغاز کند و بعید هم به نظر می رسد که در مذاکرات 
آینده با اروپایی ها نیز به چیزی دست یابیم، چرا که 
یکسری موانع راهبردی و فنی بین اروپا و آمریکا 
وجود دارد که نمی گذارد مستقل تصمیم بگیرند.

شورای نگهبان الیحه پالرمو 
از اجزای FATF را رد کرد

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: الیحه 
مصوبات جزو  که  پولشویی  مبارزه  قانون   اصالح 

و  شد  بررسی  است،   FATF به  موسوم  گانه   4
اعضای شورای نگهبان اعالم کردند که عالوه بر 
ایرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای این مصوبه، با 
عنایت به قضایی بودن الیحه، این الیحه می بایست 
فلذا  می شد  مجلس  تقدیم  قضائیه  قوه  سوی  از 
مصوبه مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نظریه 
تفسیری مورخ 30 مهر 1379 شورای نگهبان است.

نکبت فساد، کشور را گرفته است

تاسف  ابراز  با  مجلس  نماینده  عارف،  محمدرضا 
اینکه قبح فساد در کشور ریخته شده و نکبت  از 
فساد دامن کشور را گرفته، گفت: مبارزه با فساد را 
دانم.  می  امید  فراکسیون  و  خود  های  اولویت   از 
به نمایندگان سفارش کرده ام که مراقب باشند در دام 
فساد گرفتار نشوند که مجبور شوند آن را ادامه دهند.

دشمنان به دنبال بی ارزش کردن 
پول کشور هستند

 سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضفعین 
ضربه  قاچاق،  گفت:  کاالیی  تهدیدات  تشریح  در 
رهبری  کالم  که  است  ایران  اقتصاد  بر  مهلکی 
نسخه شفا بخش آن محسوب می شود و دشمنان 
انقالب اسالمی در حوزه ارزی به دنبال بی ارزش 
کردن پول کشور هستند و اگر قوه قضائیه با متخلفان 
این حوزه برخورد کند، قطعا عمل بازدارندگی دارد.

حزب ا... مانع تحقق رویای
 نیل تا فرات صهیونیست ها شد

سردار سالمی جانشین فرمانده کل  سپاه گفت: همه 
آرمان های دشمنان ما فرو ریخته است، صهیونیست ها 
می خواستند از مدیترانه تا فرات را تصرف کنند، اما 
حزب ا... در آنجا تمام رویاهای آن ها را فرو ریخت.

کنند،  تصرف  را  سوریه  می خواستند  اسالم  نام  به 
اما امروز صهیونیست ها در کنار مرزها با گوش نه 
افغانی،  ایرانی،  لهجه های  می شنوند،  بی سیم ها  از 
عراقی، لبنانی و پاکستانی یعنی آن نیروی بین الملل 
است. شکل گرفته  استکبار  بردن  بین  از  برای 

اصولگرایان و اصالح طلبان  
با هم پدر کشتگی ندارند

رهبر، عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه 
گفت و گو میان سران جریان های اصالح طلب و 
 اصولگرا در کاهش تنش ها تاثیر قابل توجهی دارد ،

گفت: چه مانعی است که آن ها با یکدیگر گفت و 
گو کرده و با اشاره به اصول مشترک مثل والیت، 
امام و انقالب مسایل را حل کنند. پدرکشتگی که با 
هم نداریم. درست است برخی تندتر و برخی کندتر 

می روند اما به هرحال ما در یک کاروان هستیم.

با من تسویه حساب می کنند

آیت ا... جنتي، دبیر شوراي نگهبان گفت: تلخ ترین 
خاطره در شورای نگهبان فتنه بود. من خیلی غصه 
بیکاری و گرانی را می خورم. وضع خوب نیست، اما 
با افراد کارشناس و انقالبی قابل اصالح و ترمیم 
است.این ها کاسه و کوزه ها را سر من می شکنند. 
در شورا 12 نفر هستند و من یک دوازدهم هستم، 

اما با من تسویه حساب می کنند.

دولت از پس تحریم ها برخواهد آمد

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
دولت از پس تحریم ها برخواهد آمد، اگر از داخل 
اعتماد و سرمایه نظام را تحریم نکنیم. اظهارات من 
در خصوص بازنشستگان با تیتری نادرست و اشتباه 
روایت شده است. مردم را ناامید نکنیم،ناکارآمدی 
دولت را القا نکنیم. برخی فکر نکنند اگر دولت را بزنند موفق می شوند گروه 

دیگری را سر کار بیاورند.

ورود سپاه به جناح  بندی های داخلی حرام است

حاج صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: آنچه 
سپاه از آن دوری می کند، دخالت در جبهه بندی های 
سیاسی است. بر ما واجب است و شرط بصیرت انقالبی 
اقتضا می کند که بصیرت و درک درستی از وضعیت 
کشور، تکالیف و وظایف خود، دشمن و نقشه های او 
و برنامه ریزی برای مقابله با این نقشه ها داشته باشیم، اما از طرف دیگر ورود 
به جناح بندی ها و محدود شدن به برخی جناح های سیاسی بر ما حرام است.

سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت با 
تاکید بر اینکه امروز موضوع تحریم ها 
بسیار جدی است، اظهار کرد: گاهی 
درباره  چیزی  بگوییم  است  ممکن 

نگوییم، چون  مردم  به  مسئله  این 
برخی  همچنین  می ترسند.  عده ای 
توافق  شاید  بگویند  است  ممکن 
شد، اما بعد با واقعیت مواجه خواهیم 
شد. ولی در حالتی دیگر می توان باور 

کرد که طوفانی نزدیک می شود. به 
همین دلیل باید آمادگی داشته باشیم 
و به کسانی که می توانند تدبیر کنند 
کنیم.  صحبت  موضوع  این  درباره 

هستم.  دوم  روش  طرفدار  من 
اعتقاد ندارم که مدیران را در غفلت 
عزم  داریم.  نگه  خیالی  خوش  و 
چه  به  است.  جزم  ما  مقابل  طرف 
زبانی باید بگوید که من می خواهم 

را  مالی  تحریم  رحمانه ترین  بی 
اعمال  ایران  برای  تاریخ  طول  در 
کنم. وی ادامه داد: تقریبا هر هفته 
ایجاد می شود،  موضوعی در کشور 
اما اصل کار هنوز روی زمین است. 
متوجه  نیز  سیاسی  جریانات  خود 
امروز مهم ترین مسئله  نیستند.  آن 
کشور و تمامیت ارضی ما رضایت 
مردم است. نباید در خواب غفلت به 
سر بریم. در 40 سال گذشته هیچ 
وقت شرایط مانند امروز نبوده است. 
در اینکه افرادی نفوذی در میان ما 
هستند شک نکنید، چون اتفاقاتی را 
می بینیم که با هیچ عقلی قابل توجیه 
نیست. ظاهر، حرف و عمل این افراد 
است.  متفاوت  کامال  نیت شان  با 
باشید و  بتوانید دشمن شناس  باید 
مسائل اصلی و فرعی را از یکدیگر 
کنیم. کار  روز  شبانه  و  تفکیک 

دشمن به چه زبانی بگوید که می خواهم بی رحمانه ترین 
تحریم مالی را در طول تاریخ برای ایران اعمال کنم

نظارت  عالی  هیئت  جلسه  در 
نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
و  نظارت  عالی  هیئت  اعضای 
در  دولت  و  مجلس  نمایندگان 
اصالح  الیحه  کلیات  خصوص 
)مصوب  پولشویی  با  مبارزه  قانون 
سال 1386مجلس( به ارائه دیدگاه  
تشخیص  مجمع  دبیر  پرداختند. 
از  جلسه  این  در  نظام  مصلحت 
های  در صحنه  دولت  شدن   فعال 
رضایی  کرد.  قدردانی  المللی  بین 
با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه 
تحریم های  از  ناشی  فشارهای  و 
دولت  از  گفت:  دشمنان  ظالمانه 
حوزه  در  مسئول  دستگاه های  و 
اقتصاد انتظار می رود پیش از آنکه 
عدم توازن های اقتصادی تبدیل به 
اقتصادی  بحران  سپس  و  نوسان 
شود با بررسی های عالمانه تغییرات 

اقتصادی  منفی  عالیم  و  قرائن  و 
الزم  پیش بینی های  و  مطالعه  را 
مدیریت  و  الزم  تدابیر  و  انجام  را 
اعمال  اقتصاد  حوزه  بر  موثری 

نمایند. وی، اتخاذ روش های دقیق 
توازن  عدم  پیش بینی  برای  علمی 
اجرای  و  نیز طراحی  و  نوسانات  و 
شرایط  مدیریت  برای  راهکارهایی 
خاص اقتصادی را ضروری دانست. 

وی همچنین شفاف سازی و بهبود 
موضوعی  را  اقتصادی  کنترل های 
مطلوب ارزیابی کرد و در عین حال 
هشدار داد: حضور در صحنه های 

سیاست های  از  یکی  المللی  بین 
اصلی نظام است ولی باید، مراقب 
سوء استفاده دشمنان از ظرفیت های 
کشور،  المللی  بین  حضور 
باشیم  بیشتر  فشار  اعمال   برای 

از دولت انتظار می رود پیش از  وقوع بحران اقتصادی 
پیش بینی های الزم را داشته باشد

علیه سیف اعالم جرم کرده ایم

احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس گفت : سازمان 
دیده بان عدالت و شفافیت علیه رئیس بانک مرکزی 
اعالم جرم کرده  و با شرکت هایی که از حوزه های 
باید  داده اند،  انجام  واردات  دولتی  ارز  با  غیرمرتبط 
حتی  و  مجلس  و  قضائیه  قوه  االن  شود.  برخورد 
گذاشت  نباید  کند.  عزل  را  باید سیف  دولت  کنند.  برخورد  باید  رسانه ها 
شود. چین  در  ایران  سفیر  بعد  و  شود  تمام  دوره اش  صلوات  و  با سالم 
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جناب آقـای دکتر جاوید  شهـردار معزز
با سالم، شهر البته می تواند با قواعد مهندسی در ترکیبی خوش فرم رخ بنماید، اما با تلفیق هنر به عنوان نیرومندترین ابزار تبیین فرهنگ است که هویت ما قوام یافته و اصالت های بومی و ارزشی در قاب شهر متجلی می شود 

رجاء واثق داریم که به یمن درک ، درایت و اشراف جناب عالی به این مهم، همچنین همراهی، تایید و پشتیبانی اعضای محترم و فرهیخته شورای اسالمی شهر شاهد رخدادهای خجسته در راستای ارتقای جایگاه کیفی شهر و شهروندی 
خواهیم بود. عنایت شما به تقویت و حمایت از فرصت های فرهنگی و هنری را می ستائیم و ما نیز در تعاملی همسو سقف بضاعت خود را بر طبق اخالص تقدیم می نماییم.
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