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بازرسان آژانس بازدیدی
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نظرات مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در رد الیحه پالرمو
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دیپلماسی تلنگر و حرکت!

و  مدیر و مدیرکل هستید  احیاناً  اگر 
در جلسات متعدد یکی دو هفته اخیر 
مسؤوالن استان شرکت می کنید و اگر 
اهل پیگیری های رسانه ای هستید و 
خبر می خوانید، حتماً متوجه می شوید 
چه می گویم و از چه حرف می زنم. 
کارد مشکالت که به استخوان مردم 
مدیران  و  محترم  مسؤوالن  و  رسید 
عالی رتبه و میانی متوجه وخامت اوضاع 
که شدند و فهمیدند که این تو بمیری ها 
از آن تو بمیری های همیشگی نیست، 
ظاهراً دستور آمد که برخی از دوستان 
و  دراندازند  حرکتی  و  بخورند  تکانی 

اقدامی بکنند ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4117

7آغاز  بزرگترین رویداد قرآنی استان7 از سرمایه گذاران حمایت می کنیم 7خوسف؛ میزبان جشن عناب

نسخه های شفاهی برای“ شفای”  صنعت
    صفحه 7

عکس: رضایی

روستاهای  شهرنما
روستا نشینان ازدیر باز بر اساس تجربه و  درک خود از اقلیم  و با مصالح در دسترس 
منطقه خود، صاحب سبکی  از معماری شدند. این نوع معماری که با فرهنگ ، آب وهوا 
و جغرافیای هر منطقه نیز همخوانی داشت  دارای اصالت  ، زیبایی وکاربردهای خاص 

وارزشمندی بود. استفاده از نماهایی که...)ادامه در صفحه3(

مدیرعامل موسسه خیریه عترت فاطمی در دیدار با مدیرمسئول آوا:

 دفتر موسسه خیریه عترت فاطمی 
در استان راه اندازی می شود/4

گالیه ها از بی توجهی عملی به خرید محصوالت استان

جم
ن 

امی
س :

عک

شرکت ایمن حفاظ اندیشه پاسارگاد 

یک نفر نیروی آقا لیسانس کامپیوتر مسلط به 
دوربین مدار بسته و دارای سابقه کاری نیازمندیم.  

تلفن تماس: 32455400

جناب آقای نبی زاده
 مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی

خراسان جنوبی
با سالم و عرض خیر مقدم محضر جناب عالی 

امیدواریم با درایت وتدبیر و تمهید معطوب به سوابق معتبر 
آن مدیر شریف و ایجاد فضایی مشحون از مهر و شور

 و حالوت در حوزه جامعه هدف و فراهم آمدن بستر تالش و جوالن نخبه های استان بیش از 
پیش شاهد بارش اندیشه و آفرینش های ناب برای تجلی شکوه فرهنگی دیارمان باشیم. ان شاءا...

شرکت چاپ و نشر گلرو

جناب آقای
 دکتر مشیر الحق عابدی

انتصاب شایسته شما را به عنوان 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی

 خدمت جناب عالی تبریک عرض نموده 
توفیق شما را در ارائه خدمات بیشتر به مردم شریف استان آرزومندیم.

شرکت چاپ و نشر گلرو 

جناب آقای  دکتر مشیر الحق عابدی
انتصاب شایسته شما را به عنوان

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی
 استانداری خراسان جنوبی

 خدمت جناب عالی تبریک عرض نموده، توفیق شما را در ارائه خدمات بیشتر 
به مردم شریف استان آرزومندیم.

محمدحسین قاسمی - امیر عابدینی

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

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

شناسه آگهی :203367

فروش باغ سرچاه زینی 1000مترمربع ، انواع درخت )عناب ، انار و ...( 6 ساله ،  
30 متر خانه ، قیمت 65 میلیون تومان      09152599720- حاجی آبادی

تنها مرکز مجاز وفعال * معاینه فنی خودرو * تست مخزن
آوای سالمت خوردو

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

 ساعت کاری جدید: 

شنبه  الی چهارشنبه
 7/30 الی  19 

پنجشنبه 7/30 الی 14

بازدید رایگان پیش از سفر تابستانی
ویژه خودروهای ا ل 90 - سراتو - برلیانس - چانگان 

از تاریخ 97/5/1 لغایت  97/5/20 در نمایندگی سایپا - قربانی راد 
)تعویض رایگان فیلتر هوا و آب رادیاتور ویژه خودرو  ال 90(

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی با قدم های کوچک در مصرف انرژی تغییرات بزرگ ایجاد کنیم.

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت
پدری دلسوز و مهربان

 شادروان کربالیی برات صالحی
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و 
تدفین آن عزیز سفرکرده امروز چهارشنبه 97/4/27 
ساعت3 الی 4 بعدازظهر از محل  سالن غسالخانه 

برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند 
موجب امتنان است. 

خانواده های صالحی  و سایر بستگان

واگذاری غرفه فروش سوغات و مواد غذایی 
به صورت اجاره در ترمینال عمومی فرودگاه بیرجند 
متقاضیان به مدت 5 روز کاری درخواست کتبی خود را به واحد بازرگانی 

فرودگاه بین المللی بیرجند تحویل نمایند
فرودگاه در رد یا قبول درخواست ها مختار بوده و هزینه درج آگهی بر عهده

 بهره بردار خواهد بود.

قابل توجه پزشکان ، وکال ، شرکت ها
چند واحد تجاری در خیابان کارگران 

 نبش کارگر 22
 با کلیه امکانات جهت مطب یا دفتر کار 

واگذار می گردد.
تلفن تماس: 

09153613147 - 09158660118
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تشکیلقرارگاهیدرعراقبرایرهبریاغتشاشاتدی

کریمی قدوسی نماینده مشهد درباره تحرکات گروه  های ضد انقالب در مرزهای غرب و شمال غرب کشور گفت: چندی پیش از ناحیه آمریکایی ها و 
سعودی ها خبری منتشر شده بود که از وقوع تابستان داغی برای جمهوری اسالمی خبری داده بودند. سال گذشته هم قرارگاهی در استان سلیمانیه 
عراق با حضور آمریکایی ها، صهیونیست ها، سعودی ها و منافقین تشکیل شد که اغتشاشات دی  سال گذشته در ایران را هدایت  و راهبری می کرد.

دیپلماسی تلنگر و حرکت!   

* هرم پور

به  که  مشکالت  کارد   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

استخوان مردم رسید و مسؤوالن محترم و مدیران 
عالی رتبه و میانی متوجه وخامت اوضاع که شدند 
و فهمیدند که این تو بمیری ها از آن تو بمیری 
های همیشگی نیست، ظاهراً دستور آمد که برخی 
و  دراندازند  حرکتی  و  بخورند  تکانی  دوستان  از 
اقدامی بکنند!! همین بود که در این روزها موضع 
تغییر  رفته   رفته  استان  مسؤوالن  های  گیری 
آرام و سرد، به  ناز و ظریف و  کرد و نطق های 
یکباره  آتشین تر شد، تهدیدها دامنه ی بیشتری 
به خود گرفت و چون خواب از سر پریده ای که 
خواب دیگران را هم بر نمی تابد، مطالبات محکم 
مطرح  استان  مسؤوالن  از سوی  تر  و صریح  تر 
شد. من و مردم این رویه را خیلی دوست داریم؛ 
رویکرد ایجاد چالش جدی  برای گرفتن حق مان 
و توبیخ مدیرانی که یا سهل انگارند یا کم کار، یا 
بی تدبیرند یا بی علم و دانش و فاقد تخصص، و 
یا هم مدیرانی که آمده اند برای بودن و ماندن و 
این روزها در جلسات  ام  بردن! شنیده  و  خوردن 
خصوصی، برخی از همین دست مدیران، دست و 
پایشان را جمع کرده اند و در تالشند تا اگر شرایط 
مدیریت استان، با همین وضع پیش رود و سخت 
گیری ها ادامه پیدا کند، جایی برای خودشان دست 
و  رویکرد، خوب  و  این شیوه  بروند!  و  کنند  پا  و 
حداقل برای استان ما که زیر چکمه ی نامالیمات 
و بی معرفتی ها و بی توجهی ها لگدکوب شده و 
پوسته ای سخت پیدا کرده، خوب تر  جواب می 
دهد؛ اما نکاتی در این شرایط به ذهنم می رسد که 

بیانش خالی از لطف نیست:
 1. رفتارهای مدیریتی محکم و مقتدرانه، بخشی 
است. استان  یک  و  مدیر  یک  های  ظرفیت  از 
استان زمختی چون خراسان جنوبی در حوزه های 
تعارف  و  نوازش  و  ناز  با  توان  نمی  را  مدیریتی 
مدیریت کرد؛ احترام وتعارف به جای خود، اقتدار 
و تحکم و توبیخ به جای خود. جفایی که از محل 
جفای  از  کمتر  شده  استان  به  مدیریتی  تعارفات 

فراموشی های تاریخِی تحمیل شده بر ما نیست.
شوم  می  متوجه  حاال  گویم  می  تعارف  بی   .2
یا  استان  مدیریتی  ی  بنیه  و  بدنه  از  نیمی  که 
فلج استخوانی و ماهیچه ای داشته، یا در خواب 
زمستانی بوده و یا در غفلت و جهل مرکب به سر 
مسؤوالن  گاهی  که  اخیر  جلسات  در  برده.  می 
استانی از برخی مدیران کل بازخواست تخصصی 
آمار  ترین  سطحی  از  بزرگواران  کنند،  می 
یا  و  اداراتشان  و  سازمانها  قوانین  یا  زیرمجموعه 
کلی ترین وضع و شرایط استان بی اطالعند. لعنت 
مذموم  های  شیوه  مدیریتی،  های  رفورم  بر  خدا 
سیاسی و برخی تفکرات مسموم غیردلسوزانه که 
در سالهای قبل و در این چند ساله بر سر مدیریت 
این استان و بر سر مردم بیچاره اش چه ها آورد؟!

به  نسبت  جنوبی  خراسان  مردم  از  بخشی   .3
موجود  شرایط  برخی  تفاوتند،  بی  سرنوشتشان 
برایشان اهمیتی ندارد و برخی هم حل مشکالت 
روزمره شان  مهم تر از مشکالت اساسی استانشان 
برگزار شود چه جشن  است. چه جشنواره قروت 
نیشکر، باز هم تفاوتی برایشان نمی کند. مدیرانی 
که این روزها سینه سپر کرده اند و از حق مردم 
دارند.  تری  ویژه  حمایت  به  نیاز  کنند،  می  دفاع 
تداوم این بی خیالی ها و در خود خزیدن ها و با 
خود خندیدن ها و به درون گریستن ها، واقعاً به 
ضرر آینده ی ماست.یا شعار ندهیم و انتقاد نکنیم 
یا مرد و مردانه  از مطالبات نگوییم،  و همه اش 
و صحنه  بایستیم  حقمان  گرفتن  برای  هم  کنار 

را خالی نکنیم. 
4. یقه گیری از مدیران سست و بی عنصر باید در 
جلسات توسط مدیران ارشد و در رسانه ها توسط 
یابد.  ادامه  نگاران و خبرنگاران بی وقفه  روزنامه 
مدیر اگر جواب دارد، باید پاسخ مردم را بدهد، اگر 
مانع می شناسد معرفی کند و اگر نمی تواند، میز و 
صندلی را به دیگرانی که می توانند بسپارد و برود. 
امیدواریم که این مطالبه خواهی و  امیدوارم و   .5
مطالبه گویی دلخوشکنک، مقطعی، شعاری، شعر 

گونه و سفارشی نباشد. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

را  سختی  روزهای  جنوبی  خراسان  مقاله(  سر  )ادامه 

گذرانده، هنوز هم چین و چروک این سختی ها بر 
پیشانی اش سخت آشکار است، قرار نیست ما باز 
هم چوب بی خیالی ها و بی مسؤولیتی های برخی 
مدیران را بخوریم. گاهی بر خالف قانون مادی  
جهان هم می توان حرکت کرد، خراسان جنوبی 
بشود. هم  جوان  تواند   می  شدن،  پیر  جای  به 
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(         

شیرازآبارزانتراست
گفت:  مجلس،  کشاورزی  کمیسیون  رئیس  نایب 
افزایش قیمت شیر برای تولیدکنندگان ضرورت دارد 
و در حال حاضر قیمت این محصول علی رغم اینکه 
نهاده های دامی بعد از افزایش قیمت ارز چندین برابر 
افزایش پیدا کرده از آب ارزان تر است. محمودزاده، 
اضافه کرد: الزمه تولید شیر در کشور پرداخت یارانه 
از محل هایی است که در قانون پیش بینی شده تا 
سرانه مصرف شیر افزایش پیدا کند و تولید کننده نیز 
به تولید خود ادامه دهد. وی با بیان اینکه تولید شیر 
و فروش آن در بازار در حال حاضر برای دامداران 
صرفه اقتصادی ندارد، گفت: دولت باید قیمت شیر 
را افزایش دهد تا دامداری های موجود تعطیل نشود.

درخواسترئیسسابقبانک
مرکزیازدولتدربارهسودبانکی

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه دولت 
برای افزایش نرخ سود بانکی باید در اعالم نرخ تورم 
واقعی صادق باشد، گفت: دولت صادقانه به مردم 
باید به موزه تاریخ  اعالم کند تورم 8 درصدی را 
بسپاریم. طهماسب مظاهری با بیان اینکه شایعاتی 
درباره افزایش سود بانکی توسط دولت شنیده، گفت: 
دوستان دولت و بانک مرکزی این خبر را تایید نکرده 
اند و ممکن است فقط ایده ای از سوی چند نفر در 
دولت باشد. وی افزود: امیدواریم دولت با مشورت 
کافی و کامل، بازار را دوباره دچار مشکل و رکود نکند.

کاهشقیمتخودروهایوارداتی
باعرضهمحصوالتانبارشده

عرضه  از  خودرو  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
خودرو های وارداتی انبار شده به بازار و کاهش قیمت 
این کاال در بازار خبر داد. وی با اشاره به کاهش 
عرضه  افزود:  وارداتی  خودروهای  میلیونی   100
خودروهای وارداتی به بازار درحالی که ورودی خودرو 
دهنده  نشان  شود،  نمی  انجام  کشور  گمرکات  از 
وجود عرضه  با  حاال  که  کاالست  این  انبار شدن 
آرامش  به  اشاره  با  ندارد. وی  وجود  آن خریداری 
اختالف  اکنون  هم  گفت:  خودرو  بازار  در  موجود 
قیمت خودروهای داخلی زیر 30 میلیون تومان در 
بازار و کارخانه از 1 تا 3 میلیون تومان، خودروهای  
30 تا 40 میلیون تومانی بین 3 تا 6 میلیون تومان، 
 18 تا   5 از  تومان  میلیون   45 باالی  خودروی 
میلیونی است که این تفاوت قیمت در خودروهای 
است. تومان  میلیون  تا 60  مدل 2008  مونتاژی 

پرداختارزدولتیومسافرتی
متوقفشد؟

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی 
این موضوع را که دولت می خواهد پرداخت ارز 4 
را متوقف کند، تکذیب کرد.  تومانی  هزار و 200 
وی همچنین عنوان کرد که موضوع ارز مسافرتی 
دولت،  اقتصادی  به ستاد  و  است  بررسی  در حال 
منعکس شد و در آن جا در این باره تصمیم گیری 
خواهد شد. کسرایی پور افزود: با توجه به روند غیر 
معمول و غیر منطقی ثبت سفارش انجام شده از 
در  هایی  ارزیابی  بود  الزم  تاکنون  امسال  ابتدای 
این باره انجام شود تا دریابیم چه میزان از این ثبت 
سفارش ها واقعی و مرتبط با نیازهای کشور است.

سرمقاله

قبل از جهانگیری خیلی های دیگر باید استعفا کنند

ا... کرم فعال سیاسی گفت: به نظر من اکثر نیروهای 
اقتصادی دولت عملکرد مناسبی نداشتند ولی قبل از 
آنکه آقای جهانگیری بخواهد برود خیلی افراد دیگر 
همچون سیاست گذارهای اقتصادی دولت و کسانی 
باید  کردند،  ایجاد  سکه ای  و  ارزی  رانت  های  که 
بروند. سیاست گذارهای اقتصادی دولت نتوانستند سیاست های مالی و پولی 
کشور را تنظیم کنند و  امروز میزان نقدینگی به 2هزار میلیارد تومان رسیده 
است. اینها باید قبل جهانگیری از مسئولیت هایشان در دولت استعفا دهند.

بازرسان آژانس بازدیدی از دانشگاه ها نداشتند

منصور غالمی، وزیر علوم در پاسخ به سوالی مبنی 
بر صحت بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از سه 
شهید  و  شریف  صنعتی  صنعت،  و  علم  دانشگاه 
اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  گفت:  بهشتی 
بازدیدی از دانشگاه های کشور نداشته و این بحث 
مربوط به شورای عالی امنیت ملی است. این سه دانشگاهی که نام بردید 
بازدیدی از آنها نشده و در ماه های اخیر چنین اتفاقی رخ نداده است و از زمانی 
که من مسئولیت وزارت را بر عهده گرفته ام چنین اتفاقی رخ نداده است.

زمان آن است که با آمریکای ضدترامپ گفت وگو کنیم

به  اشاره  با  رئیس جمهور  مشاور  آشنا  حسام الدین 
دیدار پوتین و ترامپ گفت: اکنون با ترامپ مفهوم 
که  مکرون  سخنرانی  است.  شده  متحول  غرب 
ترامپ را در آغوش گرفت و ترامپیسم را در کنگره 
کوبید نشانه ای از تولد مفهوم جدید »غرب« است. 
هلسینکی نشان داد که غرب یعنی اروپا و آن »آمریکای دیگر« که علیه 
با  آمریکای ترامپ متحد شده اند. جای ما کجاست؟ زمان آن است که 

آمریکای ضدترامپ و با »غرب منهای ترامپ« گفت وگو کنیم.

روحانی می خواهد پروتکل الحاقی را داوطلبانه اجرا کند

با اشاره  اتمی  انرژی  عباسی، رئیس سابق سازمان 
به اینکه اتفاقات و بازرسی ها مطابق پروتکل الحاقی 
در حال انجام است و این در حالی است که مجلس 
پروتکل الحاقی را تصویب نکرده، گفت: با این وجود 
روحانی دوست دارد پروتکل الحاقی را داوطلبانه اجرا 
کند در نتیجه االن مملکت را به این وضع دچار و امنیت را از اساتید سلب کرده، 
به گونه ای که اگر کسی بخواهد یک مقاله جزئی ارائه دهد و در مورد سانتریفیوژ، 
سوخت و رآکتور در دانشگاه کار کند و حرف بزند باید برود و جواب آژانس را بدهد.

وقتی نماینده ای  امضایش را پس می گیرد، زدوبند شده

توکلی، نماینده پیشین مجلس در پاسخ به سوالی 
درباره هزینه انتخاباتی گفت: من در آخرین انتخابات 
که شرکت کردم، لیست دارایی خود را منتشر کردم. 
اما برخی  انتخابات پاک هستند و  افراد در  برخی 
ناپاک هستند و تجارت نفوذ دارند. وظیفه نظارتی 
مجلس قابل معامله است و وقتی یک نماینده طرح استیضاح وزیر، سوال از 
رئیس جمهور یا وزرا را امضا می کند و بعد امضای خود را پس می گیرد، 

یعنی زد و بند و معامله کرده است. ما در مرحله فساد سیستمی هستیم. 

روی هند حساب بازکردیم

عراقچی، معاون وزیر خارجه با بیان اینکه ما می دانیم 
که فشارهایی از بیرون وجود دارد، گفت: با این وجود 
روی دولت هند حساب کرده ایم تا مذاکرات مناسبی 
به سود منافع ملی هند داشته باشد. هند در گذشته هم 
این کار را کرده و روابطش را با آمریکا باالنس کرده 
است. این اتفاق می تواند بار دیگر تکرار شود. به گفته منابع ایرانی این بار به 
این دلیل که اتحادیه اروپا در پی حفظ برجام است، کار ساده تر است. در نتیجه 
همه با هم می توانند راهی برای  دور زدن تحریم های قریب الوقوع پیدا کنند. 

فعال  ابطحی؛  محمدعلی  سید 
با  نباید  را  سیاسی گفت: اصالحات 
سال  بیست  صادره  شناسنامه های 
پیش دید. اصالح طلبی که در ایران 

آغاز شد، قرار بود تفکرات و نظرات 
متفاوتی که جامعه مدنی را به وجود 
می آورد مبنای رفتار ها باشد و هرکس 
به  و  کند  خدمت  بیشتر  مردم  به 
آزادی های فردی و اجتماعی احترام 

بیشتری بگذارد. مدیران اصالح طلب 
که  می شدند  تعریف  کسانی  هم 
حقوق  و  آزادی ها  این  زمینه های 
و شاغول  بدهند  را گسترش  مدنی 

چقدر  که  بود  این  در  اصالح طلبی 
در این امر موفق بوده است و جامعه 
نتیجه کارهای متفاوت و مردم محور 
آنها را ببیند. البته مشکالت و واقعیت ها 
اصالحات  تحقق  عدم  برای  هم 

آمدن  کنار  اما  است  بوده  همیشه 
مدیران با واقعیت ها و گذر دادن مبانی 
اصالح طلبی حتی با حداقل ها از میانه 
مشکالت هم جزیی از پروژه موفقیت 
آنها بوده است. نکته قابل توجه تری 
که از اصالح طلبان به خصوص بعد 
اخیر،  دهه  وفشارهای  مشکالت  از 
انتظار می رود نقد درونی است. مراقبت 
از اینکه اصالح طلبی در افراد نیست. 
اصالح طلبی یک اندیشه ای است که 
باید جاری بماند. بخشی از مدیران 
اصالح طلبی  شناسنامه های  که 
دارند ولی مبانی را فراموش کرده اند 
هستند  هم  خیلی ها  مقابل  در  و 
اصالح طلبی  شناسنامه  اصال  که 
اصالح طلبی  تفکر  اما  نگرفته اند 
احترام  آزادی های جامعه  به  دارند و 
تالش  آن  برای  و  می گذارند 
می کنند و پاسخگوی مردم هستند.

رئیس  هاشمی شاهرودی  آیت ا... 
مجمع تشخیص مصلحت نظام طی 
نامه ای به آیت ا... جنتی دبیر شورای 
نگهبان، نظر این مجمع درباره الیحه 
کنوانسیون  به  ایران  دولت  الحاق 
با  مبارزه  برای  متحد  ملل  سازمان 
)الیحه  فراملی  سازمان یافته  جرائم 
پالرمو( را اعالم کرد. در بخشی از این 
نامه آمده است: اگرچه مجلس تالش 
نموده در بند 1 ماده واحده با مالک 
قرار دادن تفسیر جمهوری اسالمی 
از کنوانسیون موارد سوءاستفاده های 
محتمل علیه جمهوری اسالمی را سد 
نماید؛ اما به دلیل اینکه بیانیه تفسیری 
فاقد ارزش حقوقی است امکان اینکه 
ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر 
قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر 
نماید نیست بلکه حتی موظف است 
قوانین و مقررات خود را اصالح نماید 

و لذا با بند 4 سیاست های کلی امنیت 
ملی در حوزه دفاعی )حراست از منابع 
بند 2/2  و  خارج(  در  کشور  حیاتی 
در حوزه خارجی )تکیه بر استقالل 

حقوقی کشور( و بند 8 حوزه خارجی 
)تامین منافع ملی و مقابله یا مداخله 
است.  مغایر  کشور(  داخلی  امور  در 
اگرچه مجلس در بند 4 اعالم نموده 
خدشه ای  کنوانسیون  این  است 

پذیرفته شده  و  مشروع  حق  بر 
سلطه  تحت  گروه های  یا  ملت ها 
شرط  این  اما  نمود.  نخواهد  وارد 
اقدام  برنامه  درخواست  به  توجه  با 

اسالمی  جمهوری  از  که   FATF
قانون  در  را  استثناء  این  خواسته 
مربوطه حذف نماید بی اثر است لذا 
گروه های مبارز به عنوان گروه های 
مجرم سازمان یافته تلقی خواهند شد.

نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در رد الیحه پالرمو و FATFاصالحات را نباید با شناسنامه های صادره بیست سال پیش دید

درنامهآیتا...شاهرودیبهآیتا...جنتیاعالمشدسیدمحمدعلیابطحی؛رئیسدفترخاتمیدردولتاصالحات

الزامات ثبت اسناد برای انتقال واحدهای مسکن مهر

مدیر اجرایی مسکن مهر گفت: داشتن قرارداد 5 برگی ضد جعل واحدهای 
مسکن مهر، ضریب امنیت معامالت ثانویه را باال برده است به طوری که تا 
کنون هیچ موردی از جعل این دسته از قراردادها گزارش نشده است. جاودان 
فر اظهار کرد: داشتن قرارداد 5 برگی ضد جعل واحد های مسکن مهر، ضریب 
امنیت معامالت ثانویه را باال برده است به طوری که تا کنون هیچ موردی 
از جعل این دسته از قرارداد ها گزارش نشده است. مدیر اجرایی مسکن مهر 
با بیان اینکه عده ای فرصت طلب در جهت رسیدن به منافع خود خارج از 
ضوابط »نقل و انتقال«، نسبت به خرید و فروش مسکن مهر اقدام می کنند 
تصریح کرد: به دلیل حجم باالی معامالت در واحد های مسکن مهر، به منظور 
اطمینان بخشی به معامالت مساکن مه، فرایند نقل و انتقال این واحد ها در 
کارگزاری مسکن مهر و در راستای جلوگیری از تخلفات متعدد صورت می گیرد. 
وی با اشاره به ضرورت نقل و انتقال معامالت ثانویه در کارگزاری مسکن مهر، 
فرآیند قانونی نقل و انتقال را ره آورد تدبیر درست مدیران وزارت راه و شهرسازی 
برشمرد واثرات این مهم را در کاهش تخلفات بسیار مهم ارزیابی کرد. وی با 
بیان اینکه متقاضیان از خرید امتیاز واحد های مسکن مهر اجتناب کنند تاکید 
کرد: امتیاز مسکن مهر به دلیل اینکه هنوز به مرحله انتخاب واحد نرسیده 
فاقد وجاهت قانونی است. مدیر اجرایی مسکن مهر در پایان شرط اساسی نقل 
وانتقال ثانویه را در داشتن قرارداد پیش فروش نهایی )5 برگی( عنوان کرد و از 
متقاضیان مسکن مهر خواست در جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده های 
احتمالی، این شرط اساسی را مدنظر قرار دهند چرا که قرارداد 5 برگی به 
منزله تعیین نهایی واحد، طبقه، جهت و مساحت بوده و قیمت تمام شده 
واحد در آن درج شده است و از همه مهمتر اینکه این قرارداد ضد جعل است.

خبر وزیر کار از تخصیص بودجه برای اشتغال

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با اختصاص 64 هزار میلیارد و 500 
میلیون تومان تسهیالت برای توسعه اشتغال فراگیر و روستایی و رونق اشتغال 
در سال جاری اقدام خواهد شد. علی ربیعی در خصوص راهکارهای عبور از 
مشکالت اقتصادی و رفع بیکاری گفت: موضوع اصلی ما اشتغال در رسته 
های شغلی است که در اشتغال فراگیر و روستایی باید دنبال شود که تبصره 
16 تصویب شده و 64 هزار میلیارد و 500 میلیون تومان با کمک تسهیالت 
یارانه پیش بینی شده که هزینه خواهیم کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تصریح کرد: رسته های شغلی را هم با برش استانی داده ایم و 3 هزار میلیارد 
تومان برای شبکه بیمه ای در موضوع هزینه خواهد شد. ربیعی اظهار کرد: 
موضوعاتی مانند بازسازی صنایع، تکمیل طرح های نیمه تمام کشاورزی و 
صنعتی باالی 60 درصد در اولویت امسال است تا در چرخه تولید قرار گرفته 
و به اشتغال کمک کند که از این راه نیز می توانیم حمایت الزم را انجام 
دهیم تا تولید رونق بگیرد. وی بیان کرد: اجرای طرح های صنایع کوچک 
و توسعه خوشه های کسب و کار، توجه به بافت های فرسوده و طرح های 
حمل و نقل عمومی و جایگزینی ماشین آالت فرسوده در سال جاری با هدف 
گذاری تعیین شده دنبال می شود. ربیعی اضافه کرد: کارگروهی برای اشتغال 
استان ها نیز تعیین شده و برای این که چند رسته متمرکز شود و سرمایه 
گذاری به آن سمت برود گروهی از کارشناسان اشتغال به استان ها عزیمت 
می کند تا تفاهم نامه امضا شود تا هر شهرستان یک رسته تعیین شود. وی 
اظهار کرد: بر اساس آمایش استان حرکت می کنیم و هر رسته ای که پر 
کشش باشد، شناسایی می کنیم تا سرمایه گذاری ها به آن سمت هدایت 
شود و با این کار با کمک استانداری تالش می کنیم فعالیت ها شتاب گیرد.

سقف سهمیه سوخت خودروهای سنگین حذف شد

وزیر راه و شهرسازی از لغو موقت پروانه 65 شرکت حمل ونقل بار خبر داد و 
با اشاره به توافق با وزارت نفت،  گفت:  بر اساس توافق صورت گرفته با وزیر 
نفت، سوخت بر اساس عملکرد و پیمایش در اختیار رانندگان فرار می گیرد و 
سقفی برای این مسئله در نظر گرفته نشده است. عباس آخوندی در جلسه 
با نمایندگان کامیونداران و انجمن های صنفی رانندگان و صنعت حمل و 
نقل جاده ای با بیان این که برای اطمینان از اجرای قانون نیاز به نظارت 
عمومی داریم، اظهار کرد: اعتراض را حق رانندگان می دانم و به هیچ وجه 
از این اعتراضات گله مند نمی شوم. نظارت شما مایه قوت ماست، چون خود 
را نهایتا بخشی از نظام حمل و نقل می دانم. من قطعا وظیفه خود می دانم 
از حقوق شما و مشتریان شما دفاع کنم، چرا که کسی که از جانب دولت 
منصوب می شود باید بتواند از حقوق همه دفاع کند. وی با اشاره به اینکه در 
بحث کرایه حمل اتفاقات خوبی رخ داده به شکایات رانندگان از انجمن های 
حمل و نقلی اشاره کرد و افزود: بدون آنکه بخواهیم صنف یا گروهی را 
محکوم کنیم، به بررسی شکایات رسیده پرداختیم. 385 مورد شکایت ثبت 
شده که 65 مورد منجر به لغو موقت پروانه شرکت انجامیده است. 224 
مورد منجر به جریمه نقدی و 50 مورد نیز به تذکر به شرکت ها ختم شده 
این که  بر  تاکید  با  نیز شکایت وارد دانسته نشده است. وی  در 46 مورد 
راهکار حل مشکالت، شفافیت است، تصریح کرد: به هیچ وجه نمی پذیرم 
و  میان شرکت  راننده و شرکت و خواه  میان  زیرمیزی، خواه  قرارداد  که 
صاحب بار وجود داشته باشد. همه قرارداها باید رسمی، مستند و مبتنی بر 
قانون باشند. اگر قرارداد رسمی شکل بگیرد، مشکالت حقوق طرف های 
مختلف، بیمه، تامین اجتماعی، بیمه کاال و بحث سالمت بار حل خواهد شد. 

صاحبان محترم شرکت های حقوقی 
برایگزارشاظهارنامهعملکردشرکتفرصتزیادیندارید

صاحبان محترم امالک اجاره ای
برایگزارشاظهارنامهامالکفرصتزیادیندارید

صاحبـان محترم مشاغل مشمول معامالت فصلی
برای گزارش معامالت فصلی شما با توجه به حجم زیاد کارکرد ، فرصتی باقی نمانده است

لذا مانند بقیه صاحبان مشاغل که هرگز جریمه بیمه و مالیات نداشته اند
به آدرس: پاسداران- روبروی شعبه تامین اجتماعی- ابتدای باهنر غربی مراجعه فرمایید

دفتر پیشخوان دولت- چمنی )مرکز تخصصی بیمه و مالیات(
به تابلوها دقت نمایید.

صبح 7:30 تا 14        * عصر : 4 تا 9 شب          تلفن: 3242   3242

*حسابداری عمومی،مالی،حقوق و دستمزد، تولید و مونتاژ و ...
*مدیریت رستوران و فست فود،کارواش و تاکسی سرویس

*فروشگاهی،شخصی،شرکتی،خدماتی و ..
*پخش مویرگی با نسخه تبلت 

*هایپر مارکت با دیتابیس۱۵۰۰۰ کاال بصورت رایگان
تاییدشده توسط سازمان امور مالیاتی

شش ساعت آموزش رایگان اصول حسابداری و آموزش کار با نرم افزار

نرم افزارهای حسابداری و مدیریت کسب و کار زمرد

@ZomorodBir :کانالتلگرام نمایندگیبیرجند:۰۹۱۵۹۶۲۹۶۳۵حاجیپور
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استقبال از مدال آوران کاردانش استان

صداوسیما-هنرجویان مدال آور خراسان جنوبی در دوازدهمین جشنواره مهارت های هنری، مورد استقبال مسئوالن 
آموزش و پرورش استان قرار گرفتند. فاطمه فنایی هنرجوی هنرستان عترت قاین در رشته نگارگری گرایش پاپیه ماشه 
که و مینا ضیاء هنرجوی هنرستان کوثر بیرجند در رشته هنر فرش گرایش فرش موفق به کسب رتبه نخست کشور شدند. دهید  جواب  کنید  لطف  محترم  مسئوالن 

دو  شهید  بنیاد  پروژه  های  کوچه  همه   چرا 
تا  ولی 2  آسفالت کردید  را  )شرافت(  طبقه های 
چه  کنید  نمی  هم  کشی  جدول  حتی  را  کوچه 
هست؟!  عدالت  این  آیا  چرا؟!  آسفالت  به  برسد 
ما هم مثل تمام ساکنین اینجا هزینه آسفالت را 
یک  چون  که  دارید  بهونه  اگر  کردیم.  پرداخت 
چرا  پس  هست،  شخصی  منازل  کوچه  طرف 
وقتی که پول می گرفتید منازل شخصی را نادیده 
گرفتید. آقای استاندار، آقای عبادی عزیز یه زحمت 
بکشید از این سمت شهر که مسئوالن اینجوری 
بی عدالتی می کنند بازدیدی داشته باشید. ما که 
گرفتند  را  هزینه  که  سال   ٤ بعد  نیستیم.  راضی 
 همه جا آسفالت بشه غیر از این کوچه. خواهش 

می کنم یکی برخورد کنه با این ناحقی ها
915...597
توتون  آیا  . مدیر محترم شرکت دخانیات  باسالم 
و  تیر  پایه مثل  فیلتر سیگارهای دون  یا  یا کاغذ 
فروردین  از خارجی خریداری می شود که در عرض 
۳ ماه از ۸۰۰ تومان به 25۰۰ تومان و بیشتر رسیده 
است چرا کنترلی ندارید و اگر اختیارش دست مغازه 

داران وموتورسواران است پس شما چه می کنید؟
915...۸٤٤
سالم آوا. اگه مسئوالن بیرجند یک دفعه سوار واحد 
می شدند وضع ناوگان اتوبوس رانی اینجوری تو 
روزهای گرم سال نبود.شاید ما مردم خیلی صبوریم.
915...٤۸7
باسالم مدیر عامل محترم سازمان آب و فاضالب 
لطفا دریابید که در این بحران شدید آب وانت هایی 
آب  ها  شب  نیمه  گالن  ها  ده  دارای  هرکدام  که 
 تصفیه شده را پر کرده و در روستاها پای درختان 
می ریزند و از آب غیرقابل شرب استفاده نمی کنند
915...۸٤٤
جهت  نشانی  آتش  و  ایمنی  سازمان  به  هشدار 
اطالع رسانی و اقدامات پیشگیرانه، حدود شش ماه 
قبل در روستای تیگاب قاین دو کودک خردسال 
بر اثر اتصال سیم برق به درب ورودی منزل، جان 
خودشان رو از دست دادند و موجب تاثر همه هم 
در  اتفاق  اکنون شبیه همین  ها شد. هم  استانی 
کمین ساکنین مسکن مهر خیابان شرافت می باشد. 
 چرا که بر روی دیوارها قرنیز فلزی ورق سیمکو 
روی  منازل  برق  های  سیم  کل  و  اند  گذاشته 
احتمال  زمان  مرور  به  است.  افتاده  قرنیزها  این 
فرسودگی و آفتاب سوختگی سیم ها و اتصال به 
این قرنیزها کامال وجود دارد. این در حالی است که 
کلیه قرنیزها هم به نوعی به لوله های گاز و نرده 

راه پله ها  متصل می باشد.
915...۸٤٤
سالم جای بسی تاسف است سازمانی چون ... که 
متولی کار با آسیب های اجتماعی است جشن برگزار 
کند و حتی برای چند ثانیه در لحظات پخش اذان 
مغرب موسیقی را  قطع نکند ،آن هم برای بچه های 
مهد و پیش دبستانی که خودشان همیشه تاکید دارند 
برای آموزش به این گروه باید الگوی عملی بود. در 
حالی که با کمی تامل می توان دریافت که درصدی 
از بروز این آسیب ها کم رنگ شدن مسایل دینی و 
اعتقادی می باشد و یک سکوت چند ثانیه ای برای 
اذان در بین یک برنامه ی شاد چقدر می توانست 

اهمیت این امر مهم را چند برابر کند.
ارسالی به سروش آوا

جوابیه بنیاد مسکن انقالب اسالمی بیرجند

ضمن آرزوی سعادت و سالمت،باتوجه به مطلب چاپ 
شده در ستون پیام شما مورخ ٤/2٤/ 1۳97روزنامه 
آوا »نمای سرامیک خانه های روستای« جوابیه این 
بنیاد ذیال جهت تنویر افکار عمومی و مطابق با قانون 
مطبوعات جهت درج در همان صفحه ارسال می 

گردد، خواهشمند است اقدام فرمایید .
به علت  نمای ساختمان  رساند:  استحضار می  به 
 قرار گیری در معرض شرایط جوی )باران،یخبندان ،
آفتاب و...( از اهمیت خاصی برخوردار بوده و باید 
دوام الزم در برابر شرایط مذکور را داشته باشد. از 
از سرامیک سرویس های  اکثر موارد  آنجا که در 
در  ذیل  موارد  شود،  می  استفاده  نما  در  بهداشتی 

خصوص منع اجرای آن قابل ذکر است:
1-سرامیک های استفاده شده در نما  اکثرا  سرامیک 
های مناسب جهت سرویس هاس بهداشتی بوده و 
متقاضی با اخذ تعهد مبنی برعدم استفاده از سرامیک 
در زمان تشکیل پرونده جهت دریافت تسهیالت 
ساخت مسکن،در خصوص معایب استفاده از آن در 

نما کامال توجیه می گردد.
2-این سرامیک هاعایق سرما وگرما و همچنین عایق 
صدا نبوده و از آنجا که منشاء آنها رسی می باشد، 
چسبندگی مناسبی به مصالح سیمانی نداشته و امکان 

اسکوپ آنها به دیواره اصلی ساختمان وجود ندارد.
۳-در برابر تغییرات جوی باعث انقباض و انبساط 
خوردگی،  ترک  باعث  موضوع  این  و  گردیده 
اصلی  بدنه  از  سرامیک  جداشدن  و  شکستگی 
ایجاد خسارت جانی و مالی خصوصا  ساختمان و 

هنگام زلزله می گردد.
سوای از مباحث فوق، استفاده از سرامیک در نمای 
ساختمان ها عالوه بر، بر هم زدن همگونی بافت 
روستاها، با فرهنگ و معماری اصیل ایرانی در روستاها 
همخوانی نداشته و با توجه به اینکه یکی از مهم ترین 
دغدغه های بنیاد مسکن انقالب اسالمی مقاوم سازی 
روستاها باحفظ معماری اصلی آنها می باشد،لذا استفاده 
اما  نما به هیچ عنوان توصیه نمی گردد  از آن در 
متقاضی جهت استفاده از آن در سایر اجزای ساختمان 

طبق عرف موجود مخیر می باشد. 

حسینی- روستا نشینان ازدیر باز بر اساس تجربه و  درک 
خود از اقلیم،   و با مصالح در دسترس منطقه خود، صاحب 
سبکی  از معماری شدند. این نوع معماری که با فرهنگ  ، 
اب وهواوجغرافیای هر منطقه نیز همخوانی داشت    دارای 
اصالت  ، زیبایی وکاربردهای خاص وارزشمندی بود. اما 
در سیما  لجام گسیخته  تغییرات  روند  اخیر  طی سالهای 
ومنظر روستاها و تقلید  کورکورانه بدون در نظر گرفتن 
عوامل فوق از معماری روستاهای سایر نواحی به  کویر هم 
کشیده شده است .   استفاده از نماهایی که هیچ تناسبی با 
موقعیت و اقلیم و فرهنگ منطقه نداردهمه روستاها را یک 
شکل ونازیبا کرده است برای مثال سقف های شیروانی 
به رنگ های سبز، نارنجی، قرمز و زرد شاید در منطقه 
پر باران گیالن جذاب باشد اما در کویر که بیشترین دما  
از طریق سقف جذب می شود، نه تنها وصله ای ناجور، 
بلکه عاملی برای هدر رفت انرژی  است. متاسفانه شیوع 
این قبیل معماری ها ، حتی استفاده از نماهای  نامتعارف 
دیگر نیز در روستاهای استان مشهود است.  نبایداز نظردور 
داشت  که معماری کهن کویری در روستاها  مبتنی بر 
حفظ  ویژگی های بکر و طبیعت   زمینه   بسیار جذابی 
برای گردشگران محسوب می شوند. هر چه معماری یک 
روستا به بافت سنتی خود نزدیک تر باشد برای گردشگر 

جذاب تر و مدت اقامت وی را بیشتر می کند.

ساخت نما متناسب با روستا نباشد، تسهیالت را 
قطع می کنیم

اسالمی   انقالب  مسکن  بنیاد  کل  مدیر  مقدم  آسمانی    
این  گوید:  اوای خراسان جنوبی  می  به   باره  در همین 
ارگان فقط متولی ساخت و سازهایی است که برای آن ها 
تسهیالت پرداخت می کند، صدور پروانه برای باقی ساخت 
و سازها و آن هایی که خود افراد انجام می دهند، توسط 
دهیاری ها انجام می شود. به گفته وی از آن جایی که 
بنیاد مسکن تسهیالت را قسط به قسط پرداخت می کند، 
افراد را موظف به رعایت معماری متناسب با روستا کرده در 
حدی که اگر ناظر ببیند معماری متناسب با روستا نیست، 
این  اقدامات  از  مقدم  آسمانی  شود.  می  قطع  تسهیالت 
ارگان برای حفظ بافت با ارزش روستایی، در برخی روستاها 
مانند فورگ ، نایبند ، خور و چنشت خبر داد و اضافه کرد: 
که  است  برنامه  در  نیز  دیگر  روستای   11 تا   1۰ حدود 
اگر بتوان هزینه مطالعات آن را از اعتبارات دولتی تامین 
کرد، کار را شروع می کنیم. در همین راستا کار اجرایی 
نیز با تاکید بر حفظ آثار سنتی و بافت با ارزش روستایی 
 خواهد بود. وی ادامه داد: برای این ساخت و سازها مشاور 
می گیریم تا مطالعات چندین ساله روستا را برای انتخاب 

سیما و منظر متناسب با آن انجام دهد.
بر  تاکید  با  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  کل  مدیر 
پروانه  صدور  وظیفه  ها  دهیاری  قانون  طبق  که  این 
را به عهده دارند، یادآور شد: اگر در این زمینه کوتاهی 
ها  فرمانداری   ، ها  بخشداری  از طرف  توان  می  شود، 
باید  کرد.  پیگیری  استانداری  عمرانی  معاونت  حتی  و 
دهیاری ها موظف شوند صدور پروانه به شرط استفاده 

از معماری متناسب با روستا باشد.
آسمانی مقدم با اعتقاد بر این که “ خواستن، تالش کردن 
است” بیان کرد: شهری مانند یزد شاید پیشینه ای بیشتر از 
شهر ما نداشته باشد اما معماری را با سبک و سیاق خاصی 
انجام دادند و برای آن نیز تالش کردند. برای استان ما هم 

هنوز دیر نشده و می توان از همین االن اقدام کرد.

2 میلیون تومان تسهیالت
 برای استفاده از نمای سنتی

با  هم  مسکن  بنیاد  روستایی  مسکن  معاون  یزدانی 
بیان این که خیلی از ساخت و سازهای روستایی که از 
پروانه هم  استفاده می کنند حتی  معماری غیر متناسب 
ندارند، اضافه کرد: باید فرد روستایی را قانع کنیم که با 
تغییر بافت روستایی، گردشگری از بین می رود. وی به 
نمای  برای ساخت  تسهیالت  تومان  میلیون   2 اعطای  
در  مسکن  بنیاد  افزود:  و  کرد  اشاره  روستاها  در  سنتی 
زیباسازی جداره  و  رایگان مرمت  موارد خود  از  بسیاری 
انجام  را  ها  کوچه  سمت  در  ها  ساختمان  بیرونی   های 

تغییر  با  اکنون  نیز  روستاییان  وی  گفته  به  دهد.  می 
صدا  های  فیلم  حتی  اند،  شده  شهرنشین  ها،  فرهنگ 
فرد  طرفی  از  محتواست،  قبیل  این  دارای  نیز  سیما  و 

روستایی دیگر رغبتی به بافت سنتی ندارد.

هشدار برای نهایت آشفتگی
در معماری روستاها 

عامری، عضو نظام مهندسی ساختمان استان هم با بیان 

این که تنها نظارت بر ساخت و سازهای شهری بر عهده 
این سازمان است، اضافه کرد: تغییر سیمای روستاها به 

شهرها بیشتر به دلیل تداخل فرهنگ ها رخ داده است.
پروانه در روستاها  این که مرجع صدور  بر  تاکید  با  وی 
باید اصولی برای سیمای روستایی تعریف کند، ادامه داد: 
نمی توان از مصالح جدید غافل شد اما اگر بدون ضابطه 

از آن ها استفاده شود، همان اتفاقی که در سیمای شهرها 
رخ داد و موجب آشفتگی در نماها شد، در روستاها هم 
رخ خواهد داد. به گفته وی به تازگی برای ایجاد نظم در 
بررسی  و  تامین  تعیین و کمیته  نمای شهری، ضوابطی 
نما در شهرهای بزرگ تشکیل شده است. این عضو نظام 
مهندسی استان با اشاره به این که متاسفانه به قدری دیر 

برای تشکیل این کمیته اقدام شد که به نهایت آشفتگی 
رسیده است، ادامه داد: با این روند شاید تا چندین سال 
دیگر روستاها نیز همین مسیر را طی کنند و زمانی فکری 
داده  دست  از  را  روستایی  بافت  دیگر  که  شود  برداشته 
باشیم. عامری پیشنهاد داد: باید در کنار معماری شهری، 

بر روی معماری روستایی نیز کار شود.

روستاهایی که جاذبه گردشگری
را از دست داده اند

برآبادی، مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث 
فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان نیز در این باره 
عنوان کرد: عموما گردشگرانی که از خارج استان و کشورهای 
خارجی می آیند، خواستار دیدن بافت روستا مطابق با محیط 
هستند، حتی خود شهروندان هم وقتی قصد دارند از فضای 
خفه کننده شهری فرار کنند، به امید فضایی آرامش دهنده 

خود را به روستاها می رسانند، اما اکنون به گونه ای شده که 
در روستا هم با فضایی مشابه شهر رو به رو شده و این گونه 

جاذبه گردشگری خود را از دست می دهد.

نماهایی بی ربط با محیط
وی درباره نماهایی که در گذشته برای روستاها استفاده 

می شد، بیان کرد: رنگ روشن کاه گل، باعث می شد 
نور خورشید جذب نشود و این گونه خانه ها در تابستان 
های  معماری  ولی  ماند،  می  گرم  زمستان  در  و  خنک 
با  هم  ارتباطی  هیچ  بلکه  نیست،  زیبا  تنها  نه  اکنون 
محیط ندارد. برآبادی با تاکید بر این که در روستاهایی 
مانند فورگ، خور، چنشت و ماخونیک که بافت تاریخی 
بافت  منظر  و  نما  برای  است، ضوابط  ثبت شده  ها  آن 
در  متاسفانه  کرد:  تصریح  شود،  رعایت  باید  روستایی 
های  سقف  شاهد  و  نداریم  را  الزام  این  روستاها  سایر 

اعتراض  صدای  حتی  که  هستیم  رنگینی  شیروانی 
گردشگران را نیز بلند کرده است.

فقط فرهنگ سازی جواب می دهد

به گفته وی، با همکاری بنیاد مسکن در روستاها سعی 

در  داریم،  سنتی  نماهای  از  استفاده  فرهنگ  اشاعه  در 
کویری  با  متناسب  را  سنتی  نماهای  نقشه  راستا  همین 

یا کوهستانی بودن روستاها ارائه می دهیم.
میراث  کل  اداره  مطالعات  و  پژوهش  حوزه  مسئول 
فرهنگي، فرهنگ سازی را مهم ترین عامل در این زمینه 
دانست و افزود: از آن جایی که نمی توان یک الزام را با 

توجه به حقوق شهروندی همه جانبه کرد، نیاز به قانونی 
گسترده داریم، هر چند باز هم تمام روستاها را در بر نمی 
گیرد، به همین دلیل فرهنگ سازی امر مهمی است که 
موثر  بسیار  حوزه  این  در  ها  رسانه  و  مطبوعات  تالش 
کل،  اداره  این  که  این  به  اشاره  با  برآبادی  بود.  خواهد 
شهرداری و بنیاد مسکن در برخی نمایشگاه ها از نماهای 
اضافه کرد:  کند،  استفاده می  تزیین محیط  برای  سنتی 
دادن  نشان  و  سازی  فرهنگ  برای  کار  این  امیدواریم 

جذابیت نماهای سنتی راه گشا باشد.

ساخت خانه مددجویان کمیته امداد
با نمای سنتی

 گل محمدی معاون عمران اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره(
هم با بیان این که در رابطه با ساختمان هایی که برای 
مددجویان می سازیم از الگوهای متناسب با محیط استفاده 
می کنیم، یادآور شد: اما در مابقی جاها که نمی توان الزامی 
الگویی  و  ای  توصیه  های  شیوه  از  توان  می  تنها  کرد، 
استفاده کرد. وی با تاکید بر این که در بافت های قدیمی 
آیین  استفاده کرد که  نمای سنتی  از  توان  ارزشی می  و 
نامه خاصی هم دارد، عنوان کرد: با این حال حتی در نظام 
مهندسی شهری هم آیین نامه خاصی برای الزام در نماها 
تعیین نشده است. وی ابراز امیدواری کرد: البته به نسبت 
نهبندان، خوسف،  روستاهای  در  سال های گذشته وضع 
سلیقه،  سبک،  است.  شده  بهتر  بسیار  بیرجند  و  فردوس 
ساخت  در  استان  فرهنگ  و  اقلیم  بومی  ابتکار  خالقیت، 

خانه ها با نمای سنتی بسیار تاثیر گذار است.

پیگیری کار از سمت استانداری

همان طور که گفته شد مرجع صدور پروانه دهیاری ها 
است و می توان ضوابطی برای ساخت روستاها با نماهای 
سنتی، تنظیم کرد. در همین راستا قصد داشتیم با مدیر 
گفتگو  استانداری  شوراهای  و  روستایی  امور  دفتر  کل 
کنیم که متاسفانه پس از یک ماه تقاضا برای مصاحبه، 

جوابی از ایشان دریافت نکردیم. 
و خارجی  داخلی  عوامل  تابع  روستاها،  سیمای ظاهری 
حاکم بر روستاست که شرایطی را فراهم کرده که فرار 
از این تغییر بسیار سخت به نظر برسد. لذا با توجه به آن 
باالدستی سازمان  کنار سیاست های  در  گفته شد،  چه 
های ذی ربط، فرهنگ سازی در بین مردم عاملی بسیار 
بافت  به  بازگشت  اما همچنان  دیده می شود،  ضروری 
دست  رویایی  به  عموم  اذهان  در  روستایی  دار  هویت 

نیافتنی تبدیل شده است.

روستاهای  شهرنما 
تغییر سیمای روستا های خراسان جنوبی

نت
نتر

ا :ای
سه

عک

پاسخ مسئوالن به پیام شما

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد:

  به همت خیرین عزیز 
با تامین سبد غذایی برای خانواده نیازمندان

 ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 
منتظر یاری سبزتان هستیم

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

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:
6063737000007540  
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2000 شهید استان

شهید ابراهیم پری پور

شهید ابراهیم پری پور در تاریخ 1345/2/24 متولد 
شد. بوی عطر بهاری و نسیم طرب انگیز اردیبهشت، 
نوید بخش تولد نوزادی است که او را ابراهیم نام 
از گذران دوران طفولیت در آغوش  گذاشتند. پس 
گرم خانواده، ایام کودکی را به همراه پدر و مادر در 
تهران سپری نموده و سپس به شهرستان قاین نقل 
مکان نمودند. شهید ابراهیم پری پور پسری مؤمن، 
با اخالص و متعهد بود و به مستمندان و نیازمندان 
ای غفلت  لحظه  دینی  فرائض  انجام  در  و  کمک 
را سر وقت می خواند و  نماز  وکوتاهی نمی کرد، 
در مراسم مذهبی و دینی شرکت داشت.  همزمان 
امام)ره(،  رهبری  به  اسالمی  انقالب  گیری  اوج  با 
علیه رژیم پهلوی مبارزه می کرد و با منافقین به 
جدال و بحث برمی خواست. بعد از پیروزی انقالب 
و تشکیل بسیج توسط امام خمینی)ره( به عضویت 
این نهاد مقدس درآمد. در گشت زنی های شبانه 
که  این  تا  داشت.  فعال  و حضوری  بسیج شرکت 
جنگ تحمیلی آغاز شد. این بسیجی مخلص برای 
تجاوز  دفع  و  اسالمی  انقالب  های  آرمان  از  دفاع 
بعثیان ، راهی جبهه جنگ شد و سرانجام در منطقه 
سومار در تاریخ 1361/9/3 به فیض شهادت نائل آمد.
کنگره ملی 2000 شهید خراسان جنوبی

خندیدن موجب طول عمر می شود

نتایج تحقیقات دانشمندان بیانگر آن است که خندیدن 
موجب طول عمر می شود و به هر میزان که خنده 
عمیق تر باشد، منجر به عمر بیشتر افراد می شود؛ 
 این پژوهش همچنین حاکی از آن است که خنده 
تصنعی در این زمینه کارایی ندارد و تنها افرادی که 
واقعاً می خندند طول عمر بیشتری خواهند داشت.

ابداع یک سربند برای رفع مشکالت 
مربوط به خواب

یک شرکت نوعی سربند ابداع کرده که می تواند به 
بهبود خواب شبانه کمک کند. این سربند موسوم 
به “دریم” )Dreem(، پارچه ای است که اطراف 
از  هدف  می پوشاند.  را  پیشانی  روی  و  گوش ها 
طراحی این سربند، بهبود خواب با بررسی، تحلیل 
است. شب  طول  در  مغز  روی  خاص  عملکرد  و 

نخستین سوخت گیری هوایی 
خودکار انجام شد

“نیروی  اسپیس”و  اند  دیفنس  “ایرباس  شرکت 
هوایی سلطنتی استرالیا” موفق شدند برای نخستین 
بار، سوخت گیری هوایی خودکار را اجرا کنند. در 
این طرح سوخت گیری هوایی، بین دو هواپیمای 
 A330“ و جت سوختگیری ”A310“ سوخت رسان
MRTT” ایرباس صورت گرفت و با استفاده از 
یک هواپیمای جنگی، هفت تماس خودکار میان 

این دو هواپیما برقرار شد.

تحت  فاطمی،  عترت  خیریه  مؤسسه  رسالت 
محسنین  و  ایتام  فرزندان  دادن  قرار  حمایت 
سادات است/ تحت حمایت بودن بیش از 80 

فرزند ایتام و محسنین سادات خراسان جنوبی
مدیر عامل مؤسسه خیریه عترت فاطمی و همراهانش که 
کار حمایت از ایتام و نیازمندان سادات را بر عهده دارند،  
سادات  زهرا  هستند.  جنوبی  خراسان  مهمان  روزها  این 
نیری که خود از خانواده سادات و فرزند مرحوم سیدرضا 
با سابقه حزب  انقالب، اعضای  از مبارزان نهضت  نیری 
موتلفه اسالمی، چهره های خوشنام، از پیشکسوتان امور 
المنفعه در کشور و سرپرست سابق کمیته  خیریه و عام 
امام خمینی )ره( است، حال به عنوان مدیر عامل  امداد 
ایتام  فرزندان  دیدار  برای  فاطمی  عترت  خیریه  مؤسسه 
مؤسسه  این  حمایت  تحت  که  جنوبی  خراسان  سادات 

خیریه اند به خراسان جنوبی آمده است.
مدیرعامل موسسه خیریه عترت فاطمی به همراه رفیعی 
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان و 
سید حبیب ا... شکرابی، مدیرکل سابق حراست کمیته امداد 
کشور که هم اکنون در موسسه عترت فاطمی مشغول به 
فعالیت است، با مدیرمسئول روزنامه دیدار و گفتگو کرد.

دوست داشتم مشکالت را از نزدیک ببینم تا بهتر 
درک کرده و برای آنان چاره اندیشی کنم

مدیر عامل موسسه خیریه عترت فاطمی در این دیدار با بیان 
اینکه حضور در خراسان جنوبی سعادتی برای من بود، اظهار 
کرد: این استان را بیشتر به صورت گذری و از جهت کاری 
عکس هایی از بخش ها و مشکالت آن دیده بودم می 
 شناختم.نیری ادامه داد: تقریبا در بیشتر جلسات خیریه ای

که در تهران هست، افرادی هستند که می گویند در خراسان 
جنوبی فعال هستند و این استان را به عنوان جایی احساس 
کردم که تعداد زیادی موسسه خیریه فعال هستند و کمک 
می کنند. وی با بیان اینکه دوست داشتم این استان را از 
نزدیک ببینم و آن محرومیتی که شنیده بودم، شخصا ببینم 
تا بتوانم بهتر درک کرده و کمک کنم، عنوان کرد: خیلی 
دوستان می گفتند چرا تابستان به این گرمی به آنجا می 
روید ولی من و همکارانم اعتقاد داریم در شرایط طبیعی و 
واقعی بچه ها باید می آمدیم. به عنوان مثال اگر هوا گرم 
است، ببینیم وضع چطور است و درست بتوانیم با درک بهتر 

و بیشتر چاره اندیشی کنیم.
همکاران ما از روز شنبه وارد استان شده اند و از 
روستاها و شهرستان های مختلف بازدید خواهند 

کرد 
مدیرعامل موسسه خیریه عترت فاطمی با اشاره به اینکه 
همکاران من از روز شنبه از شمال استان وارد شده و تا پنج 
شنبه و به تدریج شهرها و روستاهای مختلف را خواهند دید، 
تصریح کرد: بنای ما بر این است که با نیاز سنجی، نیازها را 
تاجایی که می توانیم و با هرقدرتی که شده برطرف کنیم. 
نیری ادامه داد: هدف ما از این دیدار این بود که با شما به 
عنوان فعال اجتماعی و فرهنگی و کسی که با موسسات 
خیریه همکاری دارید، گفتگو و تبادل نظر داشته باشیم و 
امیدواریم با همکاری هم بتوانیم کمکی برای مجموعه بچه 

های اینجا باشیم.
حضور شما یادآور زحمات مرحوم نیری به عنوان 
بانی کارهای خیریه مختلف چه در کشور و چه در 

استان است 
مدیرمسئول روزنامه آوای خراسان جنوبی نیز عنوان کرد 
: حضور شما برای ما بسیار جای خرسندی  است و دیدار 
شما یاداور زحمات مرحوم نیری به عنوان بانی  کارهای 
خیریه مختلف چه در کشور و چه در استان است.غالمرضا 
جعفرپورمقدم با بیان اینکه اگر امروزه خداوند توفیق داده 
در این مسیر حرکت کنیم به واسطه راه روشنی است که 
این بزرگان برای ما نشون دادند، تصریح کرد: خوشبختانه 
مردم خراسان جنوبی همیشه در امور خیر پیشتاز بوده اند 
و در بحث های مختلف از جمله ساخت زائرسرا، ستاد دیه، 
مجمع خیرین سالمت، مجمع خیرین مدرسه ساز، طرح 
میقات، کمیته امداد، موسسات خیریه بیشترین کمک ها را 
دارند.وی افزود: این در حالی است که مردم استان خیلی 
را  بیشترین  دارند،  انچه  از  نیستند ولی  اقتصادی  توانمند 

برای کارهای خیر می گذارند.
با تمام توان در راستای اطالع رسانی و اشاعه 
کارهای خیری که انجام می دهید ، همراه شما 

هستیم 
مدیرمسئول روزنامه آوای خراسان جنوبی با اعالم آمادگی 
 کامل برای همکاری با موسسه عترت فاطم ، عنوان کرد: 
اشاعه کارهای  و  راستای اطالع رسانی  در  توان  تمام  با 
باعث  و  همراه شما هستیم  دهید،  می  انجام  که  خیری 
داشته  راه  این  در  کمکی  بتوانیم  که  ماست  خوشحالی 

باشیم.

این مؤسسه در سال 1377 برنامه ریزی شد
عترت  خیریه  موسسه  عامل  مدیر  دیدار،  این  حین  در 
فاطمی توضیحاتی درباره فعالیت های این موسسه ارائه 
کرد. مدیر عامل موسسه خیریه عترت فاطمی ضمن اشاره 
به راه اندازی مؤسسه خیریه عترت فاطمی،اظهار کرد:پایه 
توسط  سال 1377  در  مؤسسه  این  اندازی  راه  اساس  و 
مرحوم پدرم و دو تن از خیرین دیگر که خودشان از خانواده 
سادات و از دوستان پدرم بودند، برنامه ریزی شد و در سال 

1379  رسما افتتاح و کار خود را آغاز کرد. 
کردن  مرتفع  و  رسانی  خدمات  موسسه  هدف 

مشکالت سادات نیازمند در کشور است
این  در  حمایت  برای  هدف  مورد  افراد  کرد:  بیان  نیری 
موسسه  ساداتی هستند که در تمام مسائل زندگی مشکل 
و  ایتام  ما  حمایت  تحت  افراد  مهمتر  همه  از  و  داشته 
محسنین سادات هستند. وی عنوان کرد: هدف ما در این 
موسسه خدمات رسانی و مرتفع کردن مشکالت سادات 

نیازمند در کشور است. در این موسسه هر کسی به هر 
میزانی که توانایی مالی داشته باشد، به نیازمندان سادات 
کمک کرده و هیچ کف و سقفی برای کمک مالی افراد 
در نظر گرفته نشده است. وی اظهار کرد: از سال 1383 
مسئولیت مدیر عاملی این مؤسسه را بر عهده گرفته ام و از 
این بابت که مسئولیت خدمت به اوالد حضرت زهرا )س( 

نصیب من شده بسیار خدا را شاکر هستم.
 موسسه کامال رسمی و زیر نظر سازمان بازرسی 

است و پرونده های مالی  آن کامال پاک است
 مدیر عامل مؤسسه خیریه عترت فاطمی گفت: با توجه به 
اینکه ما در کشور نهاد و سازمانی که فقط مختص حمایت 
از سادات باشد، نداشتیم از این رو تصمیم گرفته شد که 

موسسه ای برای حمایت از سادت نیازمند در مرکز کشور 
را  آنهایی  و  نیازمند  آن سایر سادات  تبع  به  و  اندازی  راه 
که شرایط خاصی دارند را تحت حمایت قرار دهیم. نیری 
عنوان کرد: باید در کشور احترام همه مردم و به طور خاص 
سادات حفظ شده و به سادات نیازمند توجه ویژه ای شود. 
اینکه موسسه ما یک موسسه  با توجه به  وی بیان کرد: 
بازرسی بوده همه  کامال رسمی است و زیر نظر سازمان 
می شود، انجام  کامل  نظارت  با  مجموعه  این   کارهای 
بر این اساس یک ریالی از کمک های خیران جابجا نشده 
و پرونده های مالی این موسسه کامال پاک است،در پایان 
هر سال مالی توسط حسابداران برجسته کارهای حسابداری 
مؤسسه انجام می شود و از این نظر هیچ دغدغه ای نداریم.

5 هزار فرزند یتیم سادات تحت حمایت موسسه 
خیریه عترت فاطمی هستند

کرد: عنوان  فاطمی  عترت  خیریه  مؤسسه  عامل  مدیر    
در این مؤسسه بیش از 3 هزار خیر با ما همکاری داشته و تا 

کنون 5 هزار فرزند یتیم و محسنین سادات از سراسر نقاط 
کشور زیر نظر حمایت این مؤسسه هستند. نیری خاطرنشان 
رساندن  در  که  داشت  تاکید  پدرم  مرحوم  همیشه  کرد: 
اطالعات درست از وضع نیازمندان به خیران برای کمک 

بهتر و داشتن پرونده مالی شفاف تالش کنید.
 وی اظهار کرد: از جمله افتخارات این مؤسسه این بوده که 
توانسته ایم به دیدار مراجع تقلید برسیم و درباره مؤسسه و 
برنامه هایی که انجام می دهیم، گزارش کاری ارائه دهیم.
مدیر عامل مؤسسه خیریه عترت فاطمی با اشاره به فعالیت 
های انجام شده،بیان کرد: فعالیت های ما در این مؤسسه 
متفاوت است که مهمترین آن حمایت از ایتام سادات است 
و از ماه های ابتدایی که این مؤسسه راه اندازی شده است 

پدر  از سایه  را که  فرزند محروم سادات   تا کنون 5 هزار 
بی نصیب هستند را توانسته ایم تحت حمایت خود قرار 
دهیم. نیری ادامه داد: معموال فرزندانی که تحت حمایت 
موسسه ما هستند در ویژگی هایی از جمله یتیم ، محروم و 

سادات بودن مشترک هستند.
یتیم سادات طی 18  هزار  توانمند سازی 25   

سال
که  ای  ساله  زمان 18  مدت  طی  کرد:  خاطرنشان  وی   
یتیم  اندازی شده است حدود 25 هزار فرزند  راه  مؤسسه 
سادات که تحت حمایت بوده و توانمند شده اند، از زیر نظر 

مؤسسه خارج شده اند. 
محدوده سنی افراد تحت حمایت موسسه ، برای 

پسران تا 20 سال و دختران تا 24 سال است
مدیر عامل مؤسسه خیریه عترت فاطمی گفت: محدوده 
سنی برای فرزندان ساداتی که وارد مؤسسه برای حمایت 
می شوند پسران تا 20 سال و دختران تا 24 سال در نظر 
گرفته شده است. نیری گفت: از بین 5 هزار فرزند ساداتی 
دانشجو  نفر   300 حدود  اند  مؤسسه  حمایت  تحت  که 
هستند که این دانشجویان به طور ویژه و خاص از موسسه 
خدمات می گیرند و هم اکنون بسیاری از آنها دوره های 
تحصیلی دانشگاهی را گذرانده و برای خود و جامعه افراد 
اند. وی عنوان کرد: از دیگر خدماتی که ما  موثری شده 
در مؤسسه خیریه عترت فاطمی به فرزندان ایتام سادات 
می دهیم در زمینه تهیه لوازم التحریر، سبد غذایی، خدمات 
و  تعمیر،ساخت  در حوزه مسکن شامل  ، خدمات  درمانی 
خرید، تهیه جهیزیه با توجه به نیاز هر منطقه است. مدیر 
عامل مؤسسه خیریه عترت فاطمی بیان کرد: تا سال 1390 
برای فرزندان تحت حمایت خود اردو برگزار می کردیم که 
هم اکنون چند سالی است این اردوهای برگزار نمی شود.
 95 درصد فرزندان ایتام سادات، در روستاهای 

کشور زندگی می کنند
سادات  فرزندان  کشور  کل  از  ما  اینکه  بیان  با  نیری   
نیازمند،یتیم و محروم را تحت حمایت داریم، اظهار کرد: 
تنها 5 درصد از فرزندان ساداتی که تحت حمایت ما هستند 
در شهرهای بزرگ زندگی کرده و مابقی همه در روستاهای 
کشور زندگی می کنند که برای خدمات دهی به فرزندانی که 
در روستاها زندگی می کنند از ظرفیت نیروهای کمیته امداد 

برای شناسایی و ارسال کمک ها استفاده می شود.
عترت  خیریه  مؤسسه  خدمات  از  دیگر  یکی  گفت:   وی 
فاطمی در زمینه تهیه کتاب، مجله و جزوه های مختلف 
مشاوره  های  زمینه  در  حتی  و  است  فرزندان  نیاز  مورد 
افرادی که  روانشناسی و حقوقی به صورت تلفنی توسط 
صاحب اطالعات بوده و از بین خود خیران و حامیان فرزندان 
سادات هستند، استفاده می شود. مدیر عامل مؤسسه خیریه 
عترت فاطمی بیان کرد: راه اندازی صندوق قرض الحسنه 
دیگر خدمات  از  مزایا  با  و  بهره  بدون  تسهیالت  دادن  و 
مؤسسه خیریه عترت فاطمی است که معموال ساالنه به 
طور میانگین به 2 هزار و 500 نفر که نیاز به تسهیالت داشته 

و پرونده های آنها کامل باشد تسهیالت ارائه می دهیم.
هم اکنون 2 هزار و 700 حامی در این مؤسسه با 

ما همکاری دارند
 نیری اظهار کرد: هم اکنون 2 هزار و 700 حامی در این 
مؤسسه با ما همکاری دارند. وی عنوان کرد: توزیع سبد 
کاال در شهر تهران به جز از فرزندان ایتام سادات برای 
زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده که بیش از 600 
خانوار که زنان سرپرست خانوار بوده را شناسایی کرده و 
به آنها خدمات داده می شود. مدیر عامل مؤسسه خیریه 
عترت فاطمی بیان کرد: در حال حاضر این موسسه شعبه 
دیگری در کشور ندارد و فقط در 7 استان دارای نمایندگی 
هایی هستیم که امیدوارم  یکی از  دستاوردهای این سفر  
راه اندازی یک نمایندگی از مؤسسه با همکاری  مدیر کل 
کمیته امداد امام خمینی )ره(  و  مدیرعامل مجمع خیرین 

سالمت خراسان جنوبی باشد.
 تحت حمایت بودن بیش از 80 فرزند ایتام و 
محسنین خراسان جنوبی توسط سادات موسسه 

خیریه عترت فاطمی
یتیم  فرزند   44 جنوبی  خراسان  در  کرد:  عنوان  نیری   
نظر و حمایت  زیر  فرزند محسنین سادات  سادات و 42 
موسسه خیریه عترت فاطمی هستند و برنامه ریزی شده 
در سفر یک هفته ای همکاران در خراسان جنوبی با همه 
این فرزندان دیدار داشته باشیم. وی با بیان اینکه مؤسسه 
خیریه عترت فاطمی هیچ محدودیتی برای تحت حمایت 
جنوبی  خراسان  سادات  محروم  و  یتیم  فرزندان  گرفتن 
)ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  کرد:  ندارد،خاطرنشان  را 
خراسان جنوبی بررسی کرده و بر اساس نیاز فرزندان ایتام 
سادات به ما اعالم شوند آمادگی تحت حمایت قرار دادن 

فرزندان ساداتی که دارای شرایط باشند را داریم.

سینما و تلویزیون

برخی تا آبروی پدر را نبرند 
دست از کار نمی کشند

بازیگر  مشایخی،  جمشید  فرزند  مشایخی  سام 
سینمای ایران گفت: متاسفانه برخی تا آبروی پدر 
را نبرند دست از کار نمی کشند. من نمی دانم چرا 
و به چه دلیل اخباری مبنی بر وضع بد جسمانی پدر 
منتشر می شود. این حرف ها و خبرها خیلی رفتار 
بدی است و من متاسفم از وضعی که برخی برای 
یک بازیگر پیشکسوت و مردمی ایجاد می کنند.

»ژنرال های ۱۳ ساله« 
آماده نمایش شد

وضع  آخرین  درباره  مستندساز،  جعفری  محمد 
ساخت مستند »ژنرال های 13 ساله« گفت: مراحل 
فنی این مستند به پایان رسیده و هم اکنون آماده 
نمایش شده است. وی در خصوص اولین نمایش 
اثر در  این  رونمایی  ما  بیان کرد: هدف  فیلم  این 
جشنواره سینما حقیقت است. مستند »ژنرال های 13 
ساله« سراغ نوجوان های زمان جنگ تحمیلی رفته 
که هم اکنون زنده هستند و از آن ها خواسته اشتیاق 
خود در زمان جنگ تحمیلی و قضاوت هایی که االن 
از آن رویداد می کنند را در قالب مصاحبه بگویند.

مرجانه گلچین و حمید لوالیی 
با یک مینی سریال می آیند

مرجانه گلچین با انتشار عکس باال نوشت: پخش 
سریال طنز شب عید به کارگردانی سعید آقاخانی 
با بازی جناب لوالیی و من به زودی از شبکه یک 
سیما. این مینی سریال دارای قصه های متعددی 
نقش  همکاران  از  تعدادی  قصه  هر  در  که  است 
آفرینی می کنند. انشاءا... که دوست داشته باشین. 
بشتابید بشتابید که غفلت موجب حسرت می شود این 
هم یک تبلیغ به روش سینماهای قدیم در الله زار. 

پرهزینه ترین فیلم تاریخ چین
 از پرده پایین کشیده شد

از  پس  چین  سینمای  تاریخ  فیلم  پرهزینه ترین 
فروش ناامیدکننده در افتتاحیه از پرده سینما پایین 
کشیده شد. این فیلم 85 میلیون دالری در گیشه 
مخاطب چندانی پیدا نکرد. فیلم حماسی »آسورا«  
که گران قیمت ترین فیلم تاریخ سینمای چین لقب 
از  در گیشه  دلیل عملکرد ضعیف  به  بود،  گرفته 

پرده پایین کشیده شد. 

ماه  در  آمریکا  کننده  مصرف  قیمت  شاخص 
به  درصد   2.9 به  رسیدن  با  میالدی  گذشته 
میالدی   2012 سال  از  خود  سطح  بیشترین 
به بعد رسید. به گزارش رویترز، شاخص قیمت 
مصرف کننده در ایاالت متحده آمریکا در ماه 
گذشته میالدی یعنی ژوئن به باالترین سطح 
خود در بیش از 6 سال اخیر رسید. در همین 
حال شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژوئن 
به بیشترین رقم در 6 سال و نیم اخیر رسید 
که روند فعلی تورم در آمریکا می تواند گمانه 
بهره  نرخ  تدریجی  افزایش  برای  را  ها  زنی 
توسط فدرال را افزایش دهد. بر همین اساس 
گذشته  ماه  در  کننده  قیمت مصرف  شاخص 
میالدی همزمان با افزایش نسبی قیمت بنزین 
و کاهش هزینه های اقامتی، 0.1 درصد جهش 
پیدا کرد. بر پایه این گزارش، شاخص قیمت 
به  به ژوئن  مصرف کننده در 12 ماه منتهی 
فوریه  از  رقم  بیشترین  که  رسید  درصد   2.9
سال 2012 میالدی به بعد محسوب می شود.

تورم آمریکا به باالترین رقم 
در چند سال اخیر رسید

داستان نوشتن  ایده  مونتگمری  ماد   لوسی 
 آن شرلی را از یک خبر روزنامه گرفت. خبری 
که در آن از  فرستادن یک دختر یتیم به جای 
یک پسر یتیم برای کمک به خانواده ای کشاورز 
سخن رفته بود.  براساس آن خبر زوج کشاورز 
تصمیم گرفته بودند که آن دختر را نگه دارند 
و بزرگ کنند، سپس بخش زیادی از داستان 
نوشت. خود  واقعی  زندگی  از  الهام  با  را 

 جالب است که بسیاری از ماجراهای زندگی 
به دیگر تجربیات  زندگی  با توجه  آن شرلی 
است.بزرگ  گرفته  شکل  مونتگمری  خانم 
مراحل  مادربزرگ،  و  پدربزرگ  با  شدن 
دادن  دست  از  شدن،  عاشق  تحصیل، 
پدربزرگ، مرگ فرزند. لوسی در دوره ای از 
شود  می  مند  عالقه  جوانی  به  خود  زندگی 
از  اما  گیلبرت(  به  آنه  عالقه  مثل  )درست 
ازدواج با او سر باز زد. زیرا معتقد بود در مقام 
زنی که حرفه خاصی دارد مشکل می تواند با 
کسی که از نظر فکری از او پایین تر است 
زمانی  بعد  ها  سال  حال  این  با  کند.  ازدواج 
که این پسر جوان در زمستانی سخت بر اثر 
لوسی  درگذشت  پهلو  سینه  بیماری  به  ابتال 
به شدت به هم ریخت. )بیماری گیلبرت در 
داستان با این تفاوت که گیلبرت نمی میرد(

شرلی«  »آن  ماجراهای  نوشتن  برای  لوسی 
تصویر یک دختر مو قرمز را که از مجله ای 
بود جلوی چشمش گذاشته  آمریکایی  بریده 
بود تا تصویر درست تر و باورپذیرتری از آنی 
ارائه کند و هرگز  هم فراموش نکند که این 

دختر چه احساسات عمیقی دارد. 

»آن شرلی« چگونه 
متولد شد؟

علمی و فناوری

عکس: جم

 دفتر موسسه خیریه عترت فاطمی 
در استان راه اندازی می شود

امین جم - فقر، محرومیت، یتیم بودن، فرزند طالق، همه 
و همه این ها باعث می شود که افرادی در زندگی های 
شخصی و روزمره با مشکالتی مواجه بوده و از ناراحتی 
نمی توان  اوقات  ببرند. گاهی  رنج  زندگی خود  هایی در 
زندگی  مشکالت  از  و  کرد  باز  همه  برای  را  دل  سفره 
که  نمی دهد  اجازه  افراد  نفس  عزت  اوقات  گفت،گاهی 
رازها و مشکالت زندگی خود را برای همه تعریف کرده و 

کمک بخواهند. اگر افرادی که در زندگی به هر دلیلی دچار 
مشکالتی شده اند از خانواده سادات و اوالد پیغمبر )ص( 
باشند، مطرح کردن مشکالت زندگی برایشان سخت تر از 
افراد عام است. اما در مرکز کشور عالوه بر کمیته امداد 
 امام خمینی )ره( و سایر نهادهای حمایتی، مؤسسه ای
 راه اندازی شده که همه هدفش برطرف کردن نیازهای 
است آنها  به  کمک  و  سادات  یتیم  فرزندان  و  خانواده 

مدیرعامل موسسه خیریه عترت فاطمی در دیدار با مدیرمسئول آوا:

افکار و مبارزات  از کتاب »شرح حال  مراسم رونمایی 
مرحوم حاج سید تقی خاموشی« از اعضای فقید هیئت 
آن  خانواده  حضور  با  اسالمی  موتلفه  حزب  موسس 
خاموشی  سیدمهدی  االسالم  حجت  جمله  از  مرحوم 
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی و همچنین محمدنبی 
عال  عسگراوالدی،  اسدا...  بادامچیان،  اسدا...  حبیبی، 
میرمحمد صادقی، حاج محمود لوالچیان، محسن رفیق 
دوست و جمعی از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه 
محل  در  خاموشی  تقی  سید  مرحوم  یاران  و  اسالمی 

حزب موتلفه اسالمی برگزار شد.
خاموشی  مهدی  سید  االسالم  حجت  مراسم  این  در 

اسالمی  تبلیغات  سازمان  کار  بهانه  به  کرد:  اظهار 
در  ایشان  رسیدم،  رهبری  معظم  مقام  خدمت  که 
از مرحوم »سید تقی  ابتدای فرمایشات خود خاطراتی 
خاموشی« بیان کردند. وی افزود: ایشان فرمودند »در 
شنیدم  من  ]خامنه ای[  میثم  آقا  ازدواج  مراسم  جریان 
که آقای خاموشی عارضه ای از ناحیه چشم پیدا کرده 
است. من خیلی مکدر شدم و دعا کردم و خوشبختانه 
در همان مراسمی که داشتیم چشم ایشان می دید و من 
خیلی خوشحال شدم و خوشحالی خودم را هم به ایشان 
ابراز کردم«. رئیس سازمان تبلیغات اسالمی تاکید کرد: 
مقام معظم رهبری فرمودند: »مرحوم خاموشی یکی از 

مبارزان قدیمی انقالب بود و من اولین بار نوار والیت 
فقیه امام خمینی)ره( را از او گرفتم؛ آن مرحوم فردی 
دقیق، متدین و والیی بود« خاموشی گفت: مرحوم پدرم 
مرا برای طلبگی تشویق کرد و پیوسته می گفت، نباید 
شهریه بگیری. یک روز به بنده گفت آیا می دانی چرا 
گفتم نباید شهریه بگیری؟ زیرا اگر طلبه ای بشوی که 
نتوانی خودت را اداره کنی، جامعه را هم نمی توانی اداره 
کنی. وی خاطرنشان کرد: حاج آقا مجتبی تهرانی، استاد 
ما به بنده می گفت پدرت بارها نزد من می آمد و درباره 
درس تو از من تحقیق می کرد و همواره می پرسید آیا 

فالنی به درد اسالم می خورد؟

خاطره رهبر انقالب در مراسم ازدواج فرزندشان
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چگونه روان صحبت کنیم؟ 

آیا  در بیان روان کلمات مشکل دارید  آیا وقتی از شما 
می خواهند جلوی دیگران صحبت کنید مضطرب و دچار 
تنش می شوید؟ می توانید با مراجعه به یک آسیب شناس 
گفتار و زبان به یک گفتار روان و راحت برسید اما راه حل 
های دیگری هم وجود دارد که با انجام آن ها می توانید تا 

حدی گفتار روانی را برای خود به ارمغان آورید.
از عجله کردن در  و آهسته صحبت کنید.  آرام   - 1
پرهیز کنید.با شتاب زدگی،انجام  صحبت کردن خود 

هرکاری سخت است.
2 - معمولی، طبیعی و آرام نفس بکشید؛ به نحوی که 

موقع صحبت کردن نفس کم نیاورید.
3 - آرام شروع به صحبت کنید. شروع آرام در حین 
صحبت کردن باعث آرام تر شدن چین های صوتی 
تان خواهد شد. زمانی که اعتماد به نفس کافی به دست 

آوردید،میتوانید به آرامی سرعت خود را افزایش دهید.
4 - سعی کنید صحبت کردن در برابر دیگران را تمرین 
کنید. با کسب تجربه های بیشتری از صحبت کردن در 
محضر عموم به بهبود مهارت های سخنرانی و آسان و 
روان تر شدن صحبت کردنتان کمک فراوانی خواهید کرد.

دهید.  اهمیت  خود  صدای  آهنگ  و  کیفیت  به   -  5
صدایی با فرکانس باال یا تو دماغی ممکن است شمارا 

عصبی یا نامطمئن نشان دهد.
 6 - از عصبانی شدن پرهیز کنید. منظور ما این نیست 
که عصبانی نشوید.عصبانی شدن در بیشتر مواقع یک رفتار 
غیرارادی است. منظور ما این است که عصبانیت خود را به 
قدرت و هیجان در صحبت هایتان در مقابل جمع تبدیل 
نمایید.عصبانیت در موقع صحبت کردن معموال ناشی از 
کمبود اعتماد به نفس است؛ اما شما باید از آن به درستی 
استفاده نمایید.میتوانید از آدرنالین اضافه شده به جریان خون 

در موقع عصبانین برای کاهش استرس، استفاده نمایید.

گلدسته و فلک اثر جالل آل احمد

... گفت : »زکی! زورخونه چه دخلی داره به این گلدسته 
قراضه؟« گفتم: »برو بابا تو که هیچی سرت نمی شه 
خوب بریم«، که پایم را رها کرد و سرید پایین. او از 
جلو و من به دنبال. سه چهار پله که رفتیم پایین. گفتم : 

»اصغر چرا این جوری شد؟ پای تو هم گرفته؟«
گفت : »زکی! سوز خوردی چاییده«

چند پله که رفتیم پایین، پام گرم شد و بعد پله ها تاریک 
شد و از نو سوراخ های گلدسته و جماعت بچه ها که آن 
پایین هنوز دور هم بودند و بعد روشنایی در پلکان که 
از نو پله ها را روشن کرد و سایه ی فراش که افتاده بود 
روی پله های اول. اصغر را نگه داشتم و از کنارش خزیدم 
و جلوتر از او آمدم بیرون. فراش در آمد که : »ور پریده ها! 

اگه می افتادین کی جواب می داد؟ هان؟«
از  تا  را گرفت و همین جور ورپریده گفت  و دستمان 
پلکان مسجد رفتیم پایین و از مسجد گذشتیم و رفتیم 
توی مدرسه. از در که وارد شدیم، صف ها بسته بود و کنار 
حوض بساط فلک آماده بود. صاف رفتیم پای فلک. دوتا 
از بچه های ششم آمدند سر فلک را گرفتند و فراش مدرسه 
اول اصغر را و بعد مرا خواباند . پای چپ من و پای راست 
او را گذاشت توی فلک . بعد کفش و جوراب مرا در آورد و 
بعد گیوه ی اصغر را از پایش کشید بیرون که مدیر رسید.

ادامه دارد...

۹۹ درصد نگرانیهای ما مربوط
 به مسائلی است که هرگز اتفاق

 نمی افتند،پس شاد باش

موفقیت، نتیجه تشخیص درست است؛ 
تشخیص درست، نتیجه تجربه است؛ تجربه
 نیز اغلب نتیجه تشخیص نادرست است

دوستی فصل قشنگیست پر از الله سرخ
دوستی تلفیق شعور من و توست

دوستی رنگ قشنگیست به رنگ خدا
دوستی حس عجیبیست میان من و تو

اگر قادر نیستی خود را باال ببری، 
همانند سیب باش تا با افتادنت

 اندیشه ای را باال ببری

آلفردو : خسته شدي پدر؟پدر روحاني: آره. موقع 
رفتن سرازیریه خدا کمک مي کنه ولي موقع 

برگشتن خدا فقط نگاه مي کنه.
 سینما پارادیزو -

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیه روز  

کسانی که اگر کار زشتی انجام دادند و به خودشان ظلم کردند، یاد خداوند می کنند و برای 
گناهان خویش استغفار می نمایند، و کیست جز خداوند که گناهان را ببخشد. ال عمران/ آیه 4

حدیث روز  

چگونه گمراه و درمانده خواهد شد کسی که خداوند َسرپرست و متکّفل اوست . چطور نجات می یابد کسی که خداوند طالبش می باشد. 
هر که از خدا قطع امید کند و به غیر او پناهنده شود، خداوند او را به همان شخص واگذار می کند. امام جواد )ع(

سبک زندگی

10عقیده که شما را در زندگی عقب نگه می دارد
اعتقادات ما در قدم اول از والدین، معلمین، همساالن، تلویزیون 
و رسانه ها نشات می گیرد. وقتی سنمان کم است فکر می 
کنیم بزرگترهایمان بیشتر از ما می دانند به همین خاطر به 
هرچه که می گویند اعتماد می کنیم. اما هرچه سنمان باالتر 
می رود، دیگر خودمان اعتقادات و باورهایمان نسبت به دنیا را 
شکل می دهیم. اما کمی از ته نشین اعتقادات دوران کودکی 
در ما می ماند. گاهی اوقات بدون اینکه خودمان خبر داشته 
باشیم درونمان النه می سازند.در زیر به برخی از این باورها 
و اعتقادات اشاره می کنیم. آیا این اعتقادات را در خودتان می 

بینید و اگر دیدید سعی کنید آنها را تغییر دهید.
1. اگر در چیزی شکست خوردی،

 فردی مغلوب هستی!
این باور معمواًل در مدرسه و در روزهایی که می خواهیم وارد 
بزرگسالی شویم، شکل می گیرد. تشویقمان می کنند که به 
هر قیمتی که شده موفق شویم. من اگر شکست بخورم، که 
بسیار هم پیش می آید، دوباره تالش می کنم، اینقدر آن را 
امتحان می کنم تا باالخره موفق شوم. اگر باور داشته باشید 
اگر در کاری شکست بخورید، فردی شکست خورده  که 
هستید، یعنی همه آدم های دنیا شکست خورده هستند. 
اجازه ندهید چنین باوری شما را از زندگی عقب بیندازد. یک 

باور جدید جای آن بگذارید.
2. تا وقتی خراب نشده، چرا باید عوضش کنیم؟

منظورم عوض کردن به منظور عوض کردن نیست. درمورد 

ارتقاء وسایل، فرایندها  صحبت می کنم. برای حرکت کردن 
با سرعت زندگی ما نیاز به تغییر داریم و خیلی وقت ها با 
کسانی برخورد می کنید که مخالف تغییر هستند. تا می توانید 
از چنین افرادی دوری کنید. اگر می بینید چیزی را می توانید 

ارتقاء دهید، معطل نکنید.
3.به اندازه کافی برای اینکار استعداد نداری!

هیچ کس در دنیا تا زمانیکه کاری را شروع نکرده، مهارت 
کافی برای آن را ندارد. اگر می خواهید کاری را انجام دهید 
فقط کافی است که شروع کنید. از اینکه ممکن است در 
برای تحصیل در رشته حسابداری نتوانید وارد دانشگاه شوید 
استرس به خودتان راه ندهید، فقط کافی است شروع کرده و 
تالش کنید تا به آن دست پیدا کنید. اینترنت خیلی بیشتر از 
آنچه که در دانشگاه یا مدرسه به شما یاد می دهند اطالعات 

دارد پس فقط کافی است که دنبالش باشید.
4. برای امتحان کردن یک کار 

تازه دیگر پیر شده ای!
متوسط امید به زندگی در کشورهای پیشرفته، برای مردها 
75 و برای زنان 7۹ سال است. مطمئن باشید این عدد تغییر 
خواهد کرد و خیلی زود این سن به 100 سال خواهد رسید. 
این یعنی ما هیچوقت برای شروع کردن یک کار جدید پیر 
نیستیم. امتحان کردن یک کار تازه بهترین راه برای فعال 
نگه داشتن مغز و باال بردن انگیزه برای زندگی است. مردم 
ما انتطار دارند تا 75 سالگی عمر کنند، و فکر می کنید چه 

اتفاقی می افتد؟ تا همین سن بیشتر عمر نمی کنیم! اگر 
انتظار داشته باشیم که تا 100 سالگی زنده بمانیم، مطمئنًا 
کمتر  و  کنیم  می  ایجاد  زندگیمان  در  بیشتری  تغییرات 

خودمان را منحصر به زمان می کنیم. امتحان کنید.
5. دیگران شما را کنترل می کنند

این شما هستید که خود را کنترل می کنید نه هیچ چیز 
دیگری. هیچکس در این دنیا شما را کنترل نمی کند، این 
شما هستید که نیروی درونتان را کنترل می کنید. شما برای 
زندگی به هیچکس و هیچ چیز جز خدا نیاز ندارید، پس 

زندگیتان را کنید و سرنوشتتان خود رقم بزنید.
6.شما به حساب نمی آیید

خاصی  فرد  که  دهد  می  نشان  اید  زنده  که  واقعیت  این 
هستید. اگر می خواهید فردی خاص و خارق العاده باشید، 
باید تالش کنید. تک تک ما استعداد خاصی داریم که از آن 
بی خبریم و هنوز کشفش نکرده ایم. برای اینکه ببینید واقعًا 
به چه چیز عالقه مندید، همه چیز را امتحان کنید. من واقعًا 
به تغییر اعتقاد دارم. مجبور نیستید همه عمرتان یک کار را 
انجام دهید. سبک زندگیتان را بارها و بارها تغییر دهید تا 

راهی را پیدا کنید که دوست دارید.
7. دنیا به دور تو نمی چرخد!

کل دنیا فقط درمورد شماست. هر فرد در این سیاره دنیای 
جداگانه ای دارد که در دستان خودش است. طوری که شما 
دنیا را می بینید با طوری که من می بینم متفاوت است و 

نگرش من هم با یک نفر دیگر متفاوت است. پس دنیا مربوط 
به شماست. حاال بگویید برای تغییر دنیا چه می خواهید بکنید؟

8.هیچ کس تو را باور ندارد
من تور را باور دارم اما نظر من هیچ ارزشی ندارد، نظر هیچ 
کس ارزشی ندارد. سعی کنید خودتان را باور کنید و نیازی 
نداشته باشید که کسی دیگر باورتان کند. به محض اینکه 
خودتان، خودتان را باور کردید، بقیه هم باورتان خواهند کرد 

اما شما به باور آنها نیازی نخواهید داشت.
9.هیچوقت نمی توانی آنقدر پول دربیاوری!

من این حرف را بارها شنیده ام. شما دقیقاً به همان اندازه 
که از خودتان انتظار دارید پول درخواهید آورد. اگر من به 
خودم بگویم که هیچ راهی نیست بتوانم این مقدار پول را 
دربیاورم، مغزم هم به دنبال راهی برای به دست آوردن آن 
مقدار پول نخواهد گشت. اما اگر اینقدر قاطع باشم که این 
مقدار پول را به دست بیاورم، مغزم راهی برای به دست 

آوردن آن پیدا خواهد کرد.
10.در این مورد هیچ کاری از دستت برنمی آید!

مزخرف است! شما می توانید هر جنبه از زندگیتان را که 
بخواهید تغییر دهید. بعضی ها هیچ وقت این باور را کنار 
نمی گذارند و واقعاً خجالت آور است. زندگی واقعاً سخت 
است و دل شیر می خواهد برای تغییر آن پیش قدم شوید 
اما بدانید که از عهده آن برمی آیید. باید بدانید که چه می 

خواهید و برای رسیدن به آن چه قدم هایی باید بردارید.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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754938162

831462957

269157483

596714318

123685794

478391526

985273641

617849235

342516879

جدول سودوکو

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

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

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

 09159639065- علـی آبادی 

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

09903321767

)اصالحیه( مهر شورای گلیان مفقود گردیده 
و از تاریخ 96/10/20 از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.     شورای اسالمی روستای گلیان

کارت دانشجویی اینجانب سهراب شافعی به 
شماره دانشجویی 94242031170016 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

ود  
محد

  و
ویژه

ش 
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   
09155614880

سوپر مارکت با کلیه وسایل و مواد خوراکی 
واقع در روستای علی آباد داور آباد به فروش 
می رسد. قیمت توافقی    09151633378 

بازرگانی سوریان تعدادی بازاریاب برای 
بیرجند و کلیه شهرستان ها جذب می نماید.

09304314998      

یک شرکت معتبر موادغذایی 
به تعدادی بازاریاب آقا و یک مدیر 
فروش با سابقه کار و روابط عمومی 
باال با حقوق ثابت ، پورسانت و بیمه 

نیازمند است.
09365403880-32226589

به یک مدرک کاردانی از کانون 
کاردان ها جهت ثبت شرکتی 

مجرب نیازمندیم .
09023510049

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و 
خارج از شهر )تهران ، مشهد ، زاهدان(

 با بارچین و کارگر ماهر

تخفیف ویژه/ با بیمه رایگان
کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری 
اثاثیه منزل /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی
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درمان های ساده برای رفع 
قرمزی پوست

کمپرس  صورت،  پوست  قرمزی  درمان  برای 
رگ  کند  می  کمک  سرما  است.  مفید  سرد 
های خونی زیر پوست منقبض شده در نتیجه 
ژل  از  توانید  می  برسد.  حداقل  به   قرمزی 
پوست  قرمزی  کردن  برطرف  برای  ورا  آلوئه 

کمک بگیرید. آلو ئه ورا خاصیت التیام بخشی 
روی پوست دارد چون ویژگی های ضد التهابی 
و خشکی  خارش  التهاب،  کاهش  به  که  دارد 
پوست کمک می کند. خیار حاوی ویتامین ها 
و مواد معدنی است، ضمنا محتوای آب باالیی 
بماند.  سالم  پوست  کند  داشته که کمک می 
خاصیت قابض خیار، رگ های خونی پوست را 
منقبض کرده و از قرمزی پوست کم می کند.  

مواد خوراکی حاوی منیزیم 

عملکرد  در  منیزیم  مهم  نقش  به  توجه  با 
ماده  این  پایین  میزان  است  ممکن  عضالت، 
در  وتغییر  عضالت  گرفتگی  موجب  معدنی 
خلق و خو که عمدتا به دلیل بی حالی و عدم 
احساس و هیجان اتفاق می افتد شود.  اسفناج 
پخته حاوی ۱۵۷ میلی گرم منیزیم است. سایر 

از  عبارتند  معدنی  ماده  این  حاوی  سبزیجات 
کلم پیچ، بروکلی و برگ های شلغم، دانه های 
زمینی  بادام  بادام،  تنبل. مصرف  و کدو  کتان 
کاهش  به  تواند  می  نیز  برزیلی  مغزیجات  و 
این کمبود کمک کند. حبوباتی شامل عدس، 
لوبیا، نخود، نخود فرنگی و سویا همگی منابع 
مهمی از این ماده معدنی برای افرادی هستند 
کنند. می  دنبال  را  گیاهی  غذایی  رژیم  که 

با اسفناج ملوان زبل شوید

شیمیایی  ماده  یک  حاوی  اسفناج  سبز  رنگ 
و  است  التهابی  ضد  خواص  دارای  که   است 
موجود  سم  گونه  هر  از  را  بدن  تواند  می 
دیگر  و  ها  میوه  با  را  اسفناج  کند.  پاکسازی 
سبزیجات ترکیب کنید تا یک غذای سالم و 
 خوشمزه تهیه کنید. اسفناج برای کاهش وزن 

غذایی  رژیم  دنبال  به  اگر  است.  العاده  فوق 
هستید که حاوی چربی و کربوهیدرات کمتر 
است،  بیشتری  معدنی  مواد  و  مغذی  مواد  و 
شما  برای  کامل  غذایی  گزینه  یک  اسفناج 
محسوب می شود. اسفناج حاوی فیبر محلول 
است که از طریق گوارش درست می تواند به 
کاهش وزن کمک کند، قند خون را کاهش داده 
نیز می کاهد. از حد  اثرات گرمای بیش  از  و 

ارمغان نوشیدنی های سنتی 
برای مبارزه با گرمازدگی

  
نوشیدن شربت سکنجبین منافع بسیاری دارد؛ 
اگر  که  است  این  سکنجبین  خواص  از  یکی 
آن را با یخ بنوشیم، از حرارت معده می کاهد.
اگر سکنجبین را با ریشه و تخم کاسنی مخلوط 
کرده و کمی گالب به آن اضافه کنند، نوشیدنی 

پرسود و شگفت آور می شود و می تواند کمک 
زیادی در پیشگیری از گرمازدگی کند. استفاده از 
خاکشیر یخ زده و شربت آب لیمو برای جلوگیری از 
گرمازدگی موثر است؛ بهتر است برای جلوگیری 
از اسهال و تأثیر خنکی، خاکشیر به شکل یخ زده 
به  توجه  با  شود.  مصرف  یخ  خرده  همراه  یا 
گرمی و آلودگی هوا، مصرف آبلیمو که دارای 
خاصیت ضدعفونی کننده است، توصیه می شود.

بهترین آنتی بیوتیک های 
طبیعی قوی

با خوردن چند حبه سیر در روز بدن شما می 
تواند به راحتی با انواع باکتری ها و ویروس ها 
و عفونت ها بجنگد. سیر به عنوان بهترین آنتی 
تسکین عالئم  در  ارگانیک  و  طبیعی  بیوتیک 
سرما خوردگی و آنفلوآنزا و درد دندان به صورت 

کامال واضحی موثر است. در درمان عالئم ناشی 
از ایدز، دیابت و فشار خون باال نیز موثر است. 
برای بهره مند شدن از خواص آنتی بیوتیکی سیر 
آن را خام و یا له شده در غذاهایی مانند سوپ 
مشابه  خواصی  پیاز  کنید.  استفاده  خورشت  و 
سیر دارد و از بهترین آنتی بیوتیک های طبیعی 
برای درمان عفونت های ناشی از سرما خوردگی 
دارد.  کاربرد  التهاب  و  درد  کاهش  آنفلوآنزا،  و 

یادداشت

یادداشت

خسارت ۳۰ میلیاردی طوفان در خراسان جنوبی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: طوفان و گرد 
و خاک به ۱۱ شهرستان استان بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال خسارت وارد کرده 
است. میرجلیلی اظهار کرد: وقوع وزش باد شدید همراه با طوفان و گرد  و 
خاک را درتیر سال جاری در استان داشته ایم که تعداد ۳8 تیم امدادی و 
عملیاتی در حالت آماده باش قرار گرفتند. وی یادآور شد: در بازه زمانی یک 
ماه گذشته بیش از 2 هزارنفر از افرادی که گرفتار گرد و خاک و طوفان 
در استان شده بودند توسط این تیم های امدادی رهاسازی و نجات پیدا 
کردند. همچنین در این مدت 2۷ نفر از افراد گرفتار در طوفان و گرد و 
خاک با تالش نیروهای امدادی و عملیاتی از مرگ حتمی نجات یافتند.

۱.۵ تن مواد مخدر از قاچاقچیان مسلح 
کشف شد

سردار شجاع اظهار کرد: در پی شهادت شهید ستوان دوم »ایمان یوسفی« 
و متواری شدن اشرار با یک دستگاه خودروی پرادو، عملیات تعقیب اشرار 
و قاچاقچیان مسلح در منطقه کویری خوسف توسط مأموران فرماندهی 
انتظامی استان پیگیری شد. وی با بیان اینکه مأموران خودروی اشرار را 
در کویر مشاهده و با آنان درگیر شدند، گفت: اشرار با حجم آتش سنگین 
مأموران روبه رو شدند و در تیراندازی متقابل که چند ساعت به طول 
انجامید با پناه بردن به ارتفاعات و به جا گذاشتن خودرو متواری شدند. 
وی عنوان کرد: در عملیات پاک سازی از محل درگیری ۷۹۷ کیلوگرم 
تریاک، ۶۱۶ کیلوگرم هروئین، مقادیر زیادی سالح نیمه سنگین و سبک 
و مهمات به جا مانده از اشرار کشف شد. شجاع افزود: در ادامه عملیات 
با 2 دستگاه خودرو دستگیر شدند. آنان  رابطان  از  نفر  اشرار ۶  تعقیب 

کشتی گیران استان در رقابت با حریفان کشوری  

رقابت کشتی گیران فرنگی و آزاد استان با حریفان کشوری آغاز شد. 
حسین باقری زاده، محمدعلی فرحناکی مقدم و حسین بخشی در 2 بخش 
فرنگی و آزاد در مسابقات قهرمانی کشور پیشکسوتان به مصاف حریفان 
خود می روند. این مسابقات تا ۵ مرداد به میزبانی تهران برگزار می شود.

موفقیت تیرانداز استان در تست آمادگی جسمانی 
تیم ملی

نجمه خدمتی تیر انداز استان در تست آمادگی جسمانی تیم ملی موفق 
شد. نجمه خدمتی ملی پوش بیرجندی به همراه اردونشینان تیم ملی 
تیراندازی بانوان در سه رشته تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی، برای حضور 
در بازی های آسیایی 2۰۱8 جاکارتا در آزمون های آمادگی جسمانی آکادمی 
ملی المپیک شرکت کردند. بر اساس برنامه زمان بندی شده ملی پوشان 
کشورمان از 2۷ مرداد تا ۵ شهریوربه مصاف حریفان آسیایی خود می روند.

حوادث استان

اعضای تیم بسکتبال شهرستان بیرجند در سال ۱۳۵2 مسابقات قهرمانی خراسان  به میزبانی نیشابور 
ایستاده از راست:  آزاده جانباز مجیدجهان آرا. رضاپور. مرحوم سیداحمداسالمی. حمزه حسین زاده. شهیدحسن رضا ماژانی * گردآورنده: اصغری

 داده نما

 برای چه مدت می توان برنج را نگهداری کرد؟ متخصصان اعالم 
در  پخت  از  پس  یکساعت  باید  را  شده  پخته  برنج  که  ند  کرده 

یخچال گذاشت و حداکثر تا 2۴  ساعت بعد مصرف کرد. 
بار گرم شود. برنج خام حاوی اسپورهای  از یک  نباید بیش  برنج 
توانند  می  که  است   Bacillus cereus نام  به  باکتریایی 
هنگام پخته شدن همچنان باقی بمانند و باعث مسمومیت غذایی 
بماند،  باقی  اتاق  دمای  در  شدن  پخته  از  بعد  برنج  اگر  شوند. 

اسپورها می توانند به صورت باکتری ها رشد کنند و تکثیر شوند. 
این روند باعث تولید سموم می شود که می تواند موجب استفراغ 

یا اسهال شود. 
از پخت  بنابراین بسیار مهم است که در عرض یک ساعت پس 

برنج آن را در یخچال بگذارید و بعدا آن را گرم کنید. 
طبق تحقیقات انجام شده یک نفر از هر ۱۰ نفر )۶۰۰ میلیون نفر 
در جهان( هر ساله از خوردن غذای آلوده بیمار می شوند و در نتیجه 

۴2۰،۰۰۰ نفر می میرند. 
کودکان زیر پنج سال مخصوصا در معرض خطر هستند و هر ساله 

۱2۵،۰۰۰ کودک از مسمومیت های غذایی می میرند. 
بیماری های اسهال مسئول بیش از نیمی از بار جهانی بیماری های 
مواد غذایی هستند که ساالنه باعث مرگ 2۳۰،۰۰۰ نفر می شود. 
اسهال اغلب ناشی از خوردن گوشت، تخم مرغ، محصوالت تازه و 

محصوالت لبنی آلوده است.

آیا گرم کردن برنج مسمومیت غذایی می آورد؟

ورزش استان

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته نیازمندانی که از شدت 
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حسینی - صبح دیروز تور رسانه ای بازدید از 
با حضور  4 واحد تولیدی در شهرک صنعتی 
جرجانی رئیس شرکت شهرک های صنعتی 
برگزار شد.اولین کارخانه “ایران استون” تولید 
کننده موزاییک، سنگ فرش و قطعات پلیمری 
بود که فورگی نژاد مسئول فنی این واحد بیان 
با  و  بنیان  دانش  صورت  به  واحد  این  کرد: 
تکنولوژی روسی از سال 89 شروع به کار کرده 
و برای اولین بار در ایران پروانه بهره برداری و 
جواز تاسیس برای این نوع محصول را دریافت 
کردیم.به گفته وی آن چه ما تولید می کنیم، 
بتن بعالوه یک افزودنی پلیمری است که موجب 
شده مقاومت فشاری، کششی و سایشی آن در 
مقایسه با بتن معمولی دو برابر شود. وی با اشاره 
به این که محصوالت متنوعی را با توجه به قالب 
که خودمان تهیه یا وارد می کنیم می توان تولید 
کرد، ادامه داد: تمام رنگ های قابل استفاده در 
محصوالت، معدنی است که با طیف های متنوع 
و مقاوم در برابر اشعه خورشید تولید می شود.

همکاری شهرداری بیرجند پس از 8 سال
مسئول فنی واحد با بیان این که محصوالت 
مشهد  شهر  روهای  پیاده  از  بسیاری  در  ما 
استفاده شده، خاطرنشان کرد: محصوالت ما به 
شهرهایی از قبیل چابهار، زاهدان، تهران، قشم و 
تمام شهرهای خراسان جنوبی رفته است،  بیشتر 
شهرداری های استان هم با ما همکاری کردند 
اما شهرداری بیرجند بعد از 8 سال تازه اعالم 
فورگی  کند.  ما همکاری  با  خواهد  کرده می 
نژاد به ظرفیت صادرات نیز اشاره کرد و گفت: 
با تاجران افغانستانی صحبت هم کرده ایم اما 
چون محصول ما سنگین است و هزینه حمل آن 
باال می رود، نمی توان گسترده کار کرد. البته  به 
 تازگی با یک تاجر افغانستانی صحبت کرده ایم
که یا بار به آن جا فرستاده شود یا یک خط 
تولید در آن کشور راه اندازی کنیم.وی به متغیر 
بودن نیروی کار بسته به میزان سفارش از 4 
تا 15 نفر اشاره کرد و افزود: دو سال است که 
به دلیل مسائل بیمه ای از بند زندان نیروی کار 

می گیریم.
مسئول فنی واحد مشکل اصلی را تهیه سیمان 
دانست و بیان کرد: خرید ما اکنون از عامل های 
فروش با قیمت های باالتر است. برای مثال 
از کارخانه سیمان قاین که قصد خرید داشتیم 
اعالم کرد از عامالن فروش باید خریداری کنید. 
فورگی نژاد از تعطیلی چند ماهه این واحد نیز 
سخن گفت و ادامه داد: برخی مواد اولیه ما از 
 ، ارز  وضع  این  با  که  است  دیگر  کشورهای 
قیمت های آن ها افزایش پیدا کرده است. از 
طرفی نمی توانیم قیمت ها را افزایش دهیم و 
در نتیجه تولید ما کمتر شده است.وی درباره 
فروش محصوالت در استان نیز بیان کرد: از 
زمان تاسیس تا کنون به ادارات و شرکت های 

اطالع رسانی کرده ایم اما دفتر فروش در شهر 
نداریم. فورگی نژاد با گالیه از این که در این 
شهر مصداق “آب در خانه گندیده است” دیده 
می شود، بیان کرد: ابتدای کار همشهریان حاضر 
نبودند از ما خرید کنند و محصوالت را با کیفیت 
پایین اما قیمت باالتر از جاهای دیگر خریداری 
می کردند. با برخی ادارات مانند کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی، صنعت ،معدن و تجارت نیز همکاری 
داشتیم اما استانداری با وجود این که می گویند 
اما هنوز  استفاده کرد  از محصول داخلی  باید 

همکاری با آن ها نداشتیم.

20 درصد فروش داخلی و 80 درصد 
فروش خارج از استان

شرکت “سنگ کیمیا” دیگر مقصد این تور رسانه 
ای بود که محمدرضا محمدی مدیر تولید آن 
توضیح داد: سنگ ها را از معادن داخل استان 
مانند طبس، نهبندان، قاین و درمیان، به داخل 
کارخانه آورده و پس از فرآوری برای نما، کف 

ساختمان و کارهای تزیینی استفاده می شود.
 وی با اشاره به این که در این واحد حدود 30نفر 
مشغول به کار هستند، بیان کرد: فروش ما در 
استان بسیار کم است و بیشتر با مشهد، زاهدان 
و تهران همکاری داریم، اکنون نیز در حال آماده 
 کردن محموله برای ارسال به عراق هستیم. 
می توان گفت 20 درصد فروش ما داخلی و 80 
درصد آن به خارج از استان است.به گفته وی 
این واحد از سال 83 و همزمان با تاسیس استان 
راه اندازی شده است و جزو معدود کارخانه هایی 
بود که از دستگاه های خارجی استفاده می کرد.

میل معادن به خام فروشی سنگ
محمدی از میل معادن به صادرات سنگ خام 
با باالرفتن قیمت ارز، خبر داد و گفت: این گونه 

قیمت سنگ باال رفته و مجبوریم آن را در حالی 
تهیه کنیم که قیمت های خودمان از سال 93 
به دلیل رکود ساخت و ساز و بازار، افزایش پیدا 
نکرده است. وی با اشاره به این که استاندار برای 
خرید از داخل استان بخش نامه داده است اما 
گویا فقط شفاهی بوده و هنوز اقدامی نشده است، 
ادامه داد: اگر با تمام ظرفیت کارخانه کار کنیم 
نزدیک به 50 نفر اشتغال مستقیم ایجاد می شود.
 وی البته از برنامه توسعه کارخانه به یک خط تولید 
دیگر برای استفاده حداکثری از ضایعات سنگ ها 

سخن گفت و یادآور شد: فوندانسیون آن ریخته 
شده و حدود 7 میلیارد تومان برای راه اندازی 
آن نیاز است.مدیر تولید این کارخانه که دل پری 
هم از قوانین سخت گیرانه در استان داشت، بیان 
کرد: برخی ادارات تمام تالش شان را می کنند 
تا از تولید کننده چیزی بکنند، قانونی که تصویب 
نشده در بیرجند اجرا می شود! این در حالی  است 
که وقتی با همکاران مان در استان های دیگر 
صحبت می کنیم با این شرایط مواجه نیستند، 
ارزش افزوده ای که 7 سال است از ما گرفته می 
شود، کارخانه دیگری حتی از آن خبر هم نداشت! 
گفتنی است این واحد به غیر از یک بار دریافت 
تسهیالت در ابتدای راه اندازی، تاکنون با سرمایه 

شخصی توسعه پیدا کرده است.

صادرات ظرف فومی حتی 
به شمال غربی کشور 

واحد تولیدی “ هانی فوم ) شرکت داد و ستد 
پارسیان( با تولید ظروف فوم پلی استایرن مقصد 
دیگر تور رسانه ای بود که فهیمه مطلبی مدیر 
 داخلی این واحد همزمان با نشان دادن خط تولید ،

 توضیح داد: اشتغال در این مجموعه فصلی و 
بین 20 تا 30 نفر متغیر است. برای مثال در ماه 
محرم و نزدیک عید که تقاضا برای ظروف زیاد 

می شود،  نیروی کار بیشتری نیاز داریم.
نداشتن  را  واحد  این  مشکل  بزرگترین  وی 
سرمایه در گردش اعالم کرد و افزود: هر زمان 
که مواد اولیه را خریداری می کنیم، روزی 3 
تن معادل 24 میلیون تومان استفاده می شود، 
از طرفی چون مواد اولیه را از بورس خریداری 
می کنیم، مجبوریم همیشه به صورت نقد این 

کار را انجام دهیم.
مطلبی به تقاضای تسهیالتی که برای کارخانه 
داشته اند اشاره کرد و گفت: حدود یک میلیارد 

با گرفتن آن حتی  نیاز است که  تومان مورد 
ظروف  تولید  و  واحد  توسعه  روی  توانیم  می 

آلومینیومی هم کار کنیم.
وی با اشاره به این که فروش محصوالت در 
سیستان و بلوچستان بسیار باال است، اضافه کرد: 
از استان های کرمان، خراسان رضوی، یزد و 
حتی در ایام محرم اردبیل، بندر انزلی و ارومیه 

نیز برای محصوالت ما تقاضای خرید داشتند.
مدیر داخلی  این واحد عنوان کرد  ظرفیت تولید 
روزانه 800 تن را داریم، اما اکنون تقریبا یک 

سوم این ظرفیت تولید می شود.

تعریف پروژه های راه سازی بدون
 در نظر گرفتن پشتوانه مالی

شرکت بهبود صنعت با تولید انواع فرآورده های 
قیری ، آخرین کارخانه در بازدیدهای این تور 
رسانه ای بود که سهیلی فرد مدیر بازرگانی آن، 
بیان کرد: در این واحد قیرهای صنعتی، محلول 
و  ساختمانی  کاربردهای  برای  اموالسیون   و 
راه سازی تولید می شود. وی با اشاره به این که 
20 نفر در این واحد مشغول به کار هستند، بیان 
کرد: سال 88 اولین فاز تولید راه اندازی شد و 
سال 93 فاز دوم به بهره برداری رسید، همچنین 
فاز توسعه ای بعدی تا اواخر سال یا اوایل سال 

بعد کامل خواهد شد.به گفته وی ظرفیت تولید 
واحد، 200 هزار تن در سال است اما اکنون فقط 
25 تا 30 درصد آن تولید می شود.سهیلی علت 
این امر را این گونه بیان کرد: عمده مصرف 
قیر در حوزه راه سازی است که برنامه و پروژه 
خاص و دقیقی ندارد، از طرفی مطالبات سنگین 
پیمانکاران نیز به دلیل تعریف پروژه ها بدون 
پشتوانه مالی، موجب رکود این حوزه شده است.

تولید کننده را همچون دزد می بینند!

وی با اعتقاد بر این که واحد ما در استان تک است، 
خاطرنشان کرد: تنها در حرف می گویند از تولید 
داخل حمایت می کنیم، در عمل نمی توانند کاری 
کنند چون بودجه های عمرانی بسیار پایین آمده 
است.مدیر بازرگانی این واحد اضافه کرد: به همین 
دلیل از ابتدای سال تمام تمرکز خود را بر روی 
صادرات محصول به کشورهای افغانستان، پاکستان 
و ترکمنستان گذاشته ایم. سهیلی با گالیه از این که 
برخی ادارات، تولید کننده را همچون دزدی می بینند 
که بودجه مملکت را دزدیده ، تصریح کرد: با این 
حال کنار آمده ایم اما نوسانات ارز و سیاست گذاری 

های نادرست سد راه می شوند.

جدیت معاون عمرانی استاندار
 در خرید از محصوالت داخلی استان

در حاشیه بازدید جرجانی ، با تاکید بر این که این 
واحدها در استان و کشور ممتاز هستند، خاطرنشان 
کرد: باید با حمایت از آن ها و خرید محصوالت 
شان، فرصت ایجاد اشتغال بیشتر را فراهم کنیم.
وی به جدیت معاون عمرانی استاندار در شورای 
داخلی،  محصوالت  از  خرید  برای  استان  فنی 
اشاره کرد و گفت: این موضوع به قدری محکم 
از  خارج  دستگاهی  هر  کردند  اعالم  که  است 
محصوالت استان خرید کند باید بار را برگرداند.

از  حمایت  گفت:  بیرجند  کاوش-شهردار 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی از مهم ترین 
برنامه های شهرداری بیرجند می باشد. جاوید 
از  با مدیرکل دفتر جذب و حمایت  در دیدار 
سرمایه گذاری استانداری افزود: یکی از برنامه 
های شهرداری و شورای اسالمی شهر، جذب 
این  در  که  باشد  می  شهر  در  گذار  سرمایه 
کار  دستور  در  زیادی  های  برنامه  خصوص 
داریم.وی از دیدارهای مختلف با سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی و جلسات متعدد برای جذب و 
حمایت از سرمایه گذاران خبر داد و اظهارکرد: 
نظارت مستمر بر پروژه های شهرداری بیرجند 
و اجرای پروژه های مختلف شهری از طریق 
های  پتانسیل  معرفی  و  گذار  سرمایه  جذب 
سرمایه گذاری از جمله برنامه های شهرداری می 
باشد.شهردار بیرجند ابراز امیدواری کرد: بتوانیم با 
همکاری دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
 استانداری شرایط را برای سوق دادن سرمایه گذار

ریزی  برنامه  از  نماییم.جاوید  فراهم  شهر  به 
توسط  شهر  کمربندی  پروژه  اجرای  برای 
شهرداری بیرجند خبر داد و افزود: در صورت 
ورود سرمایه گذار می توانیم با استقبال از آنها 

اقدامات موثر و مفیدی در شهر انجام دهیم.

ایجاد مجتمع تجاری
 به شرط مشارکت سرمایه گذاران

با  مصلی  روبروی  زمین  به  اشاره  با  وی 

مساحت 28 هزار مترمربع اضافه کرد: با توجه 
توانیم  می  تجاری  مجتمع  به  شهر  نیاز  به 
کمک  و  همراهی  و  گذار  سرمایه  حضور  با 
شهروندان، یک مجتمع تجاری بزرگ ایجاد 
پیش  با  کرد:  عنوان  بیرجند  نماییم.شهردار 
بینی صورت گرفته برای پروژه پارک جنگلی 
ایجاد خواهد شد. جاوید  تا 300 شغل   200
همچنین  از حل مشکالت آبیاری فضای سبز 

شهر با استفاده از پساب فاضالب خبر داد.

استانی  مرحله  گفت:  استان  اوقاف  مدیرکل 
مسابقات قرآن اوقاف خراسان جنوبی 27 تیر 
آغاز می شود. به گزارش مهر،  پرویز بخشی 
اظهار  خبری  نشست  در  گذشته   روز  پور 
مرحله  سه  در  اوقاف  قرآن  مسابقات  کرد: 
می شود  برگزار  کشور  و  استانی  شهرستانی، 
تا  فعاالن قرآنی بتوانند توانمندی های خود 
و  دعاخوانی  قرائت،  حفظ،  رشته های  در 

رشته های معارفی به رقابت را ارزیابی کنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه 
مرحله استانی رشته های معارفی برگزار شده 
رشته های  استانی  مرحله  کرد:  بیان  است، 
شفاهی مسابقات قرآن  اوقاف خراسان جنوبی 
در شهرستان بیرجند برگزار می شود.بخشی پور 
ادامه داد: امسال 392 نفر از متسابقین به مرحله 
استانی راه پیدا کرده و 1۶۶ نفر در رشته های 

کتبی شامل تفسیر قرآن، حفظ موضوعی، حفظ 
و معارف احادیث با یکدیگر رقابت کردند.

وی افزود: مرحله استانی مسابقات قرآن اوقاف 
طی روزهای 27 تا 29 تیر در بیرجند برگزار 
می شود که امیدواریم با همت و همیاری همه 
دستگاه های ذیربط مسابقاتی در شأن فعاالن 

قرآنی خراسان جنوبی برگزار کنیم.

خشکسالی و کاهش درآمد موقوفات
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گفت: افتتاحیه 
نماز مغرب و  از  بعد  تیر  امروز 27  مسابقات 
عشاء و اختتامیه نیز عصر روز جمعه 29 تیر 
با حضور متسابقین و مسئوالن استانی برگزار 
خواهد شد.بخشی پور با اشاره به اینکه داوری 
این دوره از مسابقات را ۶ نفر از داوران استانی 
و ۶ نفر از داوران خارج از استان برعهده دارند، 
بیان کرد: از ۶ داور خارج از استان یک داور، 
از داوران مطرح ملی  بقیه  بین المللی و  داور 

هستند.وی  اظهار کرد: سال گذشته در مرحله 
درخشش  شاهد  قرآن  مسابقات  کشوری 
به  بودیم،  خراسان جنوبی  قرآنی  فعاالن 
گونه ای که توانستیم رتبه چهارم اذان و رتبه 
چهارم حفظ موضوعی را کسب کنیم و تالش 
ما بر این است که این درخشش ها در سال 

جاری نیز ادامه پیدا کند.
در  اینکه  بیان  با  استان  اوقاف  مدیرکل 
حوزه  در  کمی  موقوفات  خراسان جنوبی 
قرآن داریم، ادامه داد: به واسطه خشکسالی  
از  بسیاری  درآمدزایی  اخیر  سال های 
موقوفات کاهش پیدا کرده، به گونه ای که 
خراسان  قرآنی  موقوفه   25۶ از  درصد   50

جنوبی غیر قابل استفاده شده است.

ثبت ۳0 وقف جدید در خراسان جنوبی
بخشی پور گفت: طی هفته های اخیر بانویی 
یک منزل کامل به ارز تقریبی 300 میلیون 

تومان را در قالب وقف منفعتی صد در صد وقف 
قرآن کرده است که چنین اقداماتی موجب می 
شود، بتوانیم فعالیت های قرآنی مؤثری داشته 
جاری  سال  طی  اینکه  بیان  با  وی  باشیم. 
ایم، اظهار کرد:  حدود 30 وقف جدید داشته 
درآمد  میزان  با  حتی  مردم  می خواهیم  اگر 
می توانیم  بیایند،  وقف  به سمت  نیز  متوسط 
وقف مشارکتی را جدی تر پیگیری کنیم که 
در حوزه هایی چون ایجاد یک مجتمع قرآنی 
بیان  اوقاف  اقدام ضروری است.مدیرکل  این 
)س(  معصومه  حضرت  میالد  روز  در  کرد: 
و  کردیم  برگزار  جشن  مراسم  بقعه   15 در 
همچنین برنامه میالد امام رضا)ع( نیز در 14 
خواهد  برگزار  جنوبی  خراسان  متبرکه  بقعه 
برنامه محوری روز  ادامه داد:  شد.بخشی پور 
گرامی داشت امامزادگان در دهه کرامت نیز در 
تاریخ 97/4/31 در امامزاده روستای مصعبی در 

شهرستان سرایان برگزار می شود.

نسخه های شفاهی برای “ شفای” صنعت

 از سرمایه گذاران حمایت می کنیم

آغاز  بزرگترین رویداد قرآنی استان

گالیه ها از بی توجهی عملی به خرید محصوالت استان

 بازدید بیش از 15 هزار گردشگر از جاذبه های گردشگری استان

صداوسیما - تعداد 15 هزار و 853 گردشگر از جاذبه های طبیعی و گردشگری خراسان جنوبی دیدن کردند. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان گفت: این مسافران از آغاز سال تاکنون از جاذبه های تاریخی و طبیعی بازدید کردند. عربی افزود: از این تعداد 8 هزار و 4۶1 
مسافر در اماکن اقامتی و اقامتگاه های بومگردی  اقامت داشتند. وی گفت: شهرستان های طبس، نهبندان و فردوس بیشترین بازدید کننده را داشته است.

*معاون جوانان جمعیت هالل احمر گفت: مرحله 
استانی ششمین المپیاد آماده با حضور 308 نفر از 

دختران و پسران شهرستان های استان برگزار شد.
*همزمان با هفته بهزیستی، موسسه خیریه آرامش 

سپیده هاتف در مود افتتاح شد.
*مدیرکل ثبت احوال از صدور  447 هزار و 778 فقره کارت 
هوشمند ملی از ابتدای اجرای این طرح در استان خبر داد .
*طرح مطالعاتی مزار انجیری روم، روستای کارشک و 

روستای بیهود در شهرستان قاین آغاز شد.
*معاون فنی مرکز بهداشت گفت: میزان باروری کلی 

در استان 25 درصد بیشتر از نُرم کشوری است.
*یک تن و 100کیلوگرم گوشت مرغ با کمک خیران 
بین مددجویان زیرپوشش بهزیستی بشرویه توزیع شد.

*رئیس شعبه تأمین اجتماعی فردوس از بهره مندی 
13 هزار و 500 نفر از جمعیت این شهرستان از خدمات 

سازمان تأمین اجتماعی خبر داد.
*بنا به گفته کارشناس هواشناسی استان  تا پایان هفته 

تغییرات دمایی ناچیز است.
*مدیرعامل اتحادیه مرغداران گفت: مرغداران استان 
خواستار اختصاص سهمیه ویژه سوخت اضطراری شدند.
طرح  گفت:  خوسف  دامپزشکی  شبکه  *سرپرست 
پایش زنبورستان ها برای بررسی وضع بهداشتی ، مقدار 
آلودگی به کنه “واروا “و کاهش استرس گرمایی در 

زنبورستان های شهرستان خوسف اجرا شد.

اخبار کوتاه

زمینه اشتغال 109 مددجوی بهزیستی 
طبس فراهم شد

با  بهزیستی طبس گفت: سال گذشته  اداره  رئیس 
پرداخت یک میلیارد و 974 میلیون تومان تسهیالت 
اشتغال با کارمزد چهار درصد به مددجویان زیر پوشش 
این نهاد زمینه اشتغال 109 نفر فراهم شد. به گزارش 
ایرنا، حسینی در نشست خبری افزود: در این ارتباط با 
پرداخت 50 میلیون تومان از طریق طرح CBR برای 
معلوالن روستایی، 25 مورد اشتغال خانگی ایجاد کردیم.

وی بیان کرد: پرداخت حق بیمه کارفرمایی و جبران 
کارایی معلوالن برای 50 نفر به ارزش 101 میلیون و 

899 هزار تومان انجام شد.

کاشت نشاء گل و درختچه
 در بلوار جوادیه بیرجند

کاوش-دو هزار نشاء گل و درختچه در بلوار جوادیه بیرجند 
کاشته شد. رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز  
شهرداری گفت: این گلکاری با هدف زیباسازی، طراوت 
محیط شهری، ایجاد نشاط و سرزندگی بین شهروندان 
اجرا شده است.شاکری با بیان اینکه انواع شمعدانی، ناز 
فرانسوی، پامپاس گراس و سرو زینتی در بلوار جوادیه 
کاشته شد، افزود: برای کاشت نشاء گل ها و درختچه 
ها در این بلوار بیش از 12 میلیون تومان هزینه شد.

جلسه هفتگی بررسی پروژه های عمرانی 
شهرداری بیرجند برگزار شد

برنامه  از  جلسه  این  در  بیرجند  غالمی-شهردار 
ریزی برای اجرای پروژه های متعدد خبر داد و ابراز 
گوناگون  واحدهای  هماهنگی  با  که  کرد  امیدواری 
شهرداری، این برنامه ها  به طور کامل عملی شود.
خیابان  در   شهرداری  های  پروژه  اجرای  به  وی 
جمهوری،  تأمین وسایل بازی در پارک ها، آسفالت 
مهر شهر، خرید تجهیزات ترافیکی، تامین پارک در 
سایت اداری، پارک بهجت، بهسازی بلوارهای شهر  
اشاره و اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم با اولویت بندی 
پروژه های عمرانی، رضایت شهروندان را کسب و 
مشکالت را در کمترین زمان ممکن مرتفع نماییم.

70 میلیارد ریال به بیمه شدگان 
تأمین اجتماعی در بشرویه پرداخت شد

سال  گفت:  بشرویه  اجتماعی  تأمین  مهر-رئیس 
گذشته مبلغ 70 میلیارد و 595 میلیون ریال در قالب 
کارافتادگان  از  بیمه شدگان،  به  بلند مدت  تعهدات 
و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان پرداخت 
کارکنان  دیدار  در  گذشته  روز  هاللی  است.  شده 
تامین اجتماعی شعبه بشرویه با امام جمعه و فرماندار 
بشرویه، اظهار کرد: 10 هزار و 582 نفر از جمعیت 
 بشرویه که معادل 43 درصد جمعیت این شهرستان

می باشند از خدمات و حمایت های تأمین اجتماعی 
برخودار هستند.وی همچنین از پیگیری برای اخذ مجوز 
ساخت شعبه بشرویه نیز خبر داد و گفت: زمین برای 
شعبه خریداری شده است و پیگیر اخذ مجوز ساخت 
برای آن هستیم و امیدواریم بتوانیم در آینده ای نزدیک 
شاهد ساخت وساز ساختمان جدید برای این شعبه باشیم.

خوسف؛ میزبان جشن عناب

در  عناب  برگزاری جشن  از  ایسنا-فرماندار خوسف 
شهریور جاری در خوسف خبر داد و گفت: این رویداد 
راهبردی در  این محصول   به منظور معرفی موثر 
قالب جشن برداشت عناب برگزار خواهد شد. شفیعی 
در نشست هماهنگی همایش ملی عناب اظهار کرد: 
با توجه به جایگاه کشت عناب در استان، باید از فرصت 
برگزاری همایش ملی عناب برای معرفی عناب به سایر 
نقاط کشور استفاده و برای تولید و فرآوری عناب با 

استفاده از ظرفیت استارتاپ ها بهره کافی را ببریم.

تمام واحدهای مسکونی و تجاری 
در بافت  فرسوده بیرجند غیرمقاوم است

دادرس مقدم-شهردار بیرجند با بیان اینکه 300 هکتار 
از گستره شهر بیرجند بافت فرسوده است، گفت: بر 
اساس بررسی های کارشناسی تمام واحدهای مسکونی 
و تجاری واقع در بافت های فرسوده این شهر غیرمقاوم 
است. جاوید روز گذشته در نشست کارشناسان حوزه 
بازآفرینی اظهار کرد: براساس بررسی های کارشناسی 
تمام واحدهای مسکونی و تجاری واقع در بافت های 
فرسوده بیرجند غیرمقاوم است و این واحدها در برابر 
زلزله، سیل و تکان های شدید مقاومتی ندارند و عواقب 
ناگواری به دنبال خواهد داشت.جاوید  بیان کرد: بخشی 
از بافت های فرسوده بیرجند تاریخی است که باید با 
احیا شود. وی گفت: ظرفیت های  همت مسئوالن 
زیادی در بافت های فرسوده وجود دارد که با اشتراک، 

همکاری و همدلی می توانیم از آن استفاده کنیم.

مسئوالن ناکارآمدی های خود را 
به مردم گره نزنند

گروه خبر- نماینده ولی فقیه با بیان اینکه مسئوالن 
ناکارآمدی های خود را به مردم گره نزنند، گفت: کم 
هزینه ترین برنامه برای دشمن ایجاد جنگ روانی است 
و این که موج ناامیدی را القا کنند. آیت ا... عبادی روز 

گذشته در دیدار با فرمانده مرزبانی کشور اظهار کرد: 
مسئوالن نظامی، سپاه پاسداران، مرزبانی و ارتش همه 
نیروهای خوب کشور هستند و همان طور که اشاره شد 
زمینه مساعدی برای همکاری وجود دارد و از این جهت 
جای نگرانی نیست.وی افزود: دشمن بارها گفته همه 
گزینه ها روی میز است یعنی گزینه نظامی، سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و جنگ های روانی همه 
وجود دارد اما باید همیشه و در همه ابعاد آگاه و هوشیار 
باشیم.امام جمعه بیرجند گفت: مشکالت اقتصادی 
نیست.  بیگانگان  مداخله  بدون  می آید  پیش  که 
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی کشور هم با اشاره به 
اینکه تمام مشکالت جهان نشأت گرفته از اقدامات 
آمریکاست، گفت: دشمنان برای از بین بردن امنیت 
کشور نقشه های بسیاری ریخته اند که تاکنون ناکام 
مانده اند. سردار رضایی به امنیت باالی خراسان جنوبی 
اشاره کرد و افزود: روحیه انقالبی و فرهنگ باالی مردم 
و همدلی مسئوالن سبب شده است وحدت خوبی بر 
خراسان جنوبی حکمفرما باشد. سردار قاسمی فرمانده 
سپاه انصار الرضا)ع( هم به همدلی و هماهنگی نیروهای 
نظامی و انتظامی و بسیج در استان اشاره کرد و گفت: 
این همدلی و آمادگی سبب شده تا امنیت در خراسان 

جنوبی به طور کامل برقرار باشد. 

تبدیل 4 دستگاه آبنما به پل 

غالمی-رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
بشرویه، از شروع عملیات تبدیل 4 دستگاه آبنمای 
بزرگ به پل در محورهای روستایی بشرویه- رقه ، رقه 
- ارسک و غنی آباد- نیگنان و محل سیل بند بشرویه 
و همچنین روکش آسفالت در دو محور اصلی بشرویه- 
طبس و بشرویه- فردوس در حوزه استحفاظی بشرویه 
خبر داد. وی تصریح کرد: این پروژه ها به صورت پیمانی 
و در مدت 3 الی 7 ماه از تیر 1397 اجرایی گردیده 
که برای اجرای این عملیات جمعا 1۶ میلیارد ریال از  
محل طرح های عمرانی اعتبارات بهبود وضعیت عبور و 
مرور راه ها و سایر اعتبارات قرارداد منعقد گردید. خیری، 
ادامه داد: از ابتدای سال جاری عملیات تعریض و روکش 
آسفالت گرم نیز در محور بشرویه- طبس به طول 100 
کیلومتر در دوباند رفت و برگشت انجام و با نصب 

گاردریل و جداکننده این دو باند جداسازی شده است.

“ ائتالف توسعه واشتغال”
پیروز انتخابات شورای نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی

مهندسی  نظام  شورای  انتخابات  مقدم-  دادرس 
کشاورزی و منابع طبیعی استان روز جمعه 22 تیر با 
حضور ۶0 درصد از اعضای واقعی از سراسر استان 
برگزار شد و در نهایت “ائتالف ،توسعه و اشتغال” 
حائز اکثریت آرا شد. بر این اساس حجی علی آهنی 
با 211 رای نفر اول و حسن یوسفی،کوروش روستا، 
مریم جوادی، محمد علی محمدی، محمد هادی 
آرین،حسین خزیمه و حسین یوسفی به ترتیب نفرات 

برگزیده بعدی در این انتخابات می باشند.

کار جهادی در اولویت برنامه ها باشد

کار  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
جهادی باید در اولویت برنامه های مدیران باشد، 
گفت: در شرایط کنونی کشور اگر جهادی و مانند 

کرده ایم.  قطعا ضرر  نکنیم،  کار  انقالب  اول   دهه 
آیین  در  رضایی  االسالم  ایرنا، حجت  گزارش  به 
اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس  معارفه  و  تکریم 
فردوس از راه اندازی پایگاه  های فرهنگی، اجتماعی 
در استان خبر داد و یادآور شد: اواخر سال گذشته، 
۶ پایگاه فرهنگی، اجتماعی محله در مراکز آسیب 
بیرجند  غیررسمی شهر  های  گاه  و سکونت  خیز 
راه اندازی شد و ۶ طلبه نیز در این پایگاه ها مشغول 
به کار شدند، این پایگاه ها در شهرهای دیگر نیز راه 
اندازی می شود. در این مراسم از زحمات چهار ساله 
محمد قناعت قدردانی و  حسن آزاد به عنوان رئیس 

تبلیغات اسالمی فردوس معرفی شد.
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قلب دوستدار خدا، خستگی برای خدا را بسیار دوست دارد و قلب بی  خبر از یاد خدا، آسایش 
را دوست دارد.

                                                        )تنبیه الخواطر: ج2، ص 87( 

ردب  ضدسرقت خالقی
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فرهیختگان محترم آقایان: مهندس علی آهنی، دکتر کوروش روستا ، خانم مهندس مریم جوادی ،
مهندس محمد علی محمدی ،مهندس محمد هادی آرین، مهندس حسین خزیمه و مهندس محسن یوسفی

 انتخاب بجا و شایسته شما را در 

شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 
تبریک و تهنیت گفته، توفیق شما را برای خدمت به بخش کشاورزی ، مخصوصا خدمات رسانی به اعضای محترم و صبور سازمان از خداوند متعال خواستاریم.

کارکنان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی  
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خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی(
)حتی برای یک لباس(

 رسیدگی به مناطق کم برخوردار شهر، از اولویت های شهرداری است
در سومین دیدار مردمی شهردار و شورای شهر بیرجند بیان شد:

عکس: رضایی

جواد رضایی - روز گذشته به مناسبت دهه کرامت و والدت 
حضرت معصومه )س(، سومین  دیدار مردمی شهردار، اعضای 
شورای اسالمی شهر و مسئوالن شهری بیرجند با شهروندان محله 
معصومیه برگزار شد که نمایندگانی از مردم به ارائه مشکالت و 
نیازهای این محله پرداختند. زنگویی یکی از نمایندگان مردم  بیان 
کرد: معصومیه در گذشته دارای دو چاه، قنات و همچنین  باغات و 
فضای سبز طبیعی بوده که متاسفانه در سال های اخیر این بافت 
از بین رفته است و اکنون نبود فضای سبز و همچنین امکانات 

فرهنگی و ورزشی از مشکالت این محل است.
عدم پیش بینی فضای آموزشی و فضای سبز

 وی با اشاره به  واگذاری های زیاد زمین در این محله از عدم 
پیش بینی فضای آموزشی و فضای سبز خبر داد و فرسود بوده 
جدول ها و آسفالت ها،عدم نامگذاری خیابان ها به نام شهدای محل 
را از دیگر مشکالت این منطقه برشمرد. زنگویی همچنین در مورد 
نبود فضای آموزشی بیان کرد: در حاشیه بلوار عبادی  مدرسه ای 
چهار کالسه  وجود داشته که اکنون به انباری برای میوه فروشان 
تبدیل شده است و همچنین وجود میوه فروشان در کنار خیابان 
مخل کسب و کار مغازه های میوه فروشی های اطراف شده است. 
 احداث زیر گذر و پل هوایی، یکی از ضروریات این محله است

بلوار در  با توجه به وجود  افزود:  نماینده مردم محله معصومیه 
و  دارد  وجود  عابران  برای  زیادی  خطرات  مرور،  و  عبور  مسیر 
همیشه شاهد تصادفات در این بلوار هستیم، وجود زیرگذر و یا 
پل هوایی یکی از ضروریات این محله است. وی همچنین نبود 
کتابخانه،تاکسی شهری، عدم تابلوهای شناسایی،روشنایی نامناسب 
معابر، وجود سگ های ولگرد و همچنین نبود اتوبوس در مسیر 

کرد.  عنوان  محله  این  مشکالت  دیگر  از  را  معصومیه   ابوذر- 
شورا وظیفه انتقال مشکالت و کمبودهای مردم به مسئوالن 

را دارد
دکتر تقی زاده، رئیس شورای اسالمی شهر در جواب به درخواست 
های مردم  بیان کرد: شورا وظیفه انتقال مشکالت و کمبودهای 
مردم به مسئوالن را دارد که در این راستا در دیدارهای مردمی از 
تعدادی از مسئوالن نیز دعوت می شود، تا مردم بتوانند به صورت 
حضوری به ارائه مشکالت بپردازند. وی با اشاره به مشکل فضای 
سبز و امکانات تفریحی بیان کرد: رسیدگی به مبلمان شهری، 
بلوارها و ایلندهای خیابان و بلوارهای سطح شهر در دستور کار 
شهرداری قرار دارد و در بسیاری از مناطق شهر اقدامات خوبی 
صورت گرفته است،همچنین برای بهره مندی مردم از امکانات 
تفریحی و فرهنگی،ورزشی در پارک جنگلی اقداماتی از جمله ایجاد 
مراکز فروش، بازار روز و صنایع دستی و فضای سبز صورت گرفته 
است. دکتر تقی زاده ادامه داد: چنانچه زمینی در محدوده معصومیه 
متعلق به شهرداری و شرایط ایجاد فضای سبز در آن باشد، نسبت 
به احداث اقدام خواهد شد. رئیس شورای اسالمی افزود: مشکالت 
ترافیکی،توسط شورای ترافیک بررسی می شود و چنانچه شهرداری 
در مسیر بلوار، محلی را برای عبور افراد قرار دهد در صورت حادثه 
مقصر شناخته خواهد شد. تقی زاده همچنین در مورد نامگذاری 
کوچه ها به اسم شهدای محل،بیان کرد: شهرداری هیچ محدودیتی 
برای این موضوع ندارد و با توجه به درخواست اهالی نسبت به حل 

این مشکل اقدام خواهد کرد.
 اختصاص 4 میلیارد تومان به  پارک جنگلی

مسائل  درحوزه  که  است  این  بر  تالش  کرد:  بیان  نیز  شهردار 

داشته  مردم  به  را  رسانی  بهترین خدمت  شهرداری  به  مربوط 
باشیم و رسیدگی به مناطق کم برخوردار شهر از اولویت های 
شهرداری می باشد. جاوید ادامه داد: با توجه به ظرفیت ایجاد 
فضای تفریحی، فرهنگی و ورزشی در پارک جنگلی،برای بهسازی 
و احداث این مجموعه ها مبلغ 4 میلیارد تومان اختصاص داده 
شده است،همچنین برای زیباسازی و ایمن سازی بلوارعبادی مبلغ 
2 میلیارد تومان اختصاص داده شده، این در حالی است که  این 
منطقه  از آتشنشانی به بعد در محدوده خدمات شهرداری قرار ندارد. 
وی با اشاره به بهسازی معابر و خیابان ها بیان کرد: اجرای پروژه 
های بهسازی معابر به صورت کلی تعریف شده است و در هر مکانی 

که نیاز باشد،اقدام خواهد شد. 
احداث پل هوایی مجهز به پله برقی برای رفع مشکل عبور 

و مرور
جاوید با توجه به درخواست مردمی مبنی بر ایجاد زیرگذر بیان 
کرد: شهرداری با ایجاد زیرگذر در این منطقه موافق است ولی 
این پروژه نیاز به اعتبار 8 میلیارد تومانی دارد که با توجه به منابع 

محدود مالی،شهرداری قادر به پرداخت آن نمی باشد. 
شهردار برای حل مشکل عبور و مرور عابران از عرض بلوار از احداث 
پل هوایی مجهز به پله برقی و تقاطع چراغ فرمان خبر داد و افزود: 
با توجه به مراجعات سازمان کتابخانه های استان برای ساخت 
کتابخانه در این منطقه،چنانچه زمینی متعلق به شهرداری باشد در 
اختیار این سازمان برای ساخت کتابخانه  قرار خواهد گرفت. جاوید 
با اشاره به موضوع میوه فروشان در حاشیه بلوارها نیز بیان کرد: میوه 
فروشان حاشیه بلوارها در 15 منطقه شهر ساماندهی شده اند که به 

مدت سه ماه هیچ عوارضی از آن ها دریافت نمی شود.


