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مذاکره والیتی با پوتین 
به درخواست روحانی انجام شد

صفحه 8

هشدارها را جدی می گرفتید 
بازار این گونه مختل نمی شد

صفحه 8

جنگ از راه نظامی به پایان 
رسید ،نه دیپلماسی

صفحه 8

اکنون نیاز به اقدام عملی
 از سوی اروپا است

صفحه 8

عناب ، َپر !

استان خراسان جنوبی به دلیل  قرار 
از  باران  کم  منطقه  یک  در  گرفتن 
گذشته دور مستعد کاشت  انواعی از 
محصوالت کم آب بر اما پر بها از قبیل  
زعفران ، زرشک وعناب بوده است  که 
به دلیل کیفیت متمایز نسبت به سایر 
استان ها  یا حتی اختصاصی  بودن ، 
تبدیل به برند شده اند. طی سال های 
اخیر که خشکسالی فزاینده دامنگیر سایر 
نقاط کشور نیز  شده است رقبایی برای 
خراسان جنوبی در استان های دیگر پیدا 
شده است . بسیاری به یاد دارند که تا 4 
دهه پیش در شهرستان تربت حیدریه 

ردی از کاشت  ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4118

7تسهیالت اشتغال بیش از 5 میلیاردی برای مددجویان زیرکوه317 تیر، آخرین مهلت تسلیم  اظهارنامه مالیاتی  3“خشکسالی”   ریشه عشایر استان  را  می خشکاند

مقابله  با   استرس  گرمایی
    صفحه 7

عکس:انصاری

گذر از هفت خوان طرح فرزان/7

در کارگروه میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مطرح شد:

حلقه صنایع دستی گسترده تر شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: باید حلقه صنایع دستی استان را 
گسترده تر کنیم و تمامی حوزه های مرتبط با هنر و فرهنگ سنتی خراسان جنوبی 

در نمایشگاه های صنایع دستی معرفی و شناسانده ...) ادامه در صفحه 7(

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی:

دو هزار و 7۲۴ برنامه ورزشی اجرا می شود
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی از اجرای دو هزار و 7۴۲ برنامه ورزشی در 
بخش های مختلف روستایی، عشایری و شهری در استان طی سال جاری خبر داد.

سرپرست روز گذشته در نشست خبری اظهار کرد...) ادامه در صفحه 7(

ترانزیت کاال در مرز افغانستان کاهش یافت

“مرز”  از فرصت سازی تا فرصت سوزی
بازارچه های مرزی را می توان فرصتی طالیی برای اقتصاد خراسان جنوبی و گسترده تر 
برای کشور ایران دانست که متأسفانه تاکنون از مزیت این بازارچه ها بهره برداری 

نشده است.یکی از اهداف مهم راه اندازی بازارچه ها ...) ادامه در صفحه 3(

موفقیت الگوی نوین مشاغل خانگی 
از مسیر جهاد دانشگاهی

مشاغل خانگی در سراسر دنیا یکی از بازوان قدرتمند اقتصاد به شمار می آیند و 
توجه به این مشاغل باعث شده است که بسیاری از کشورها در اقتصاد حرفی برای 

گفتن داشته باشند. در استان ما نیز با توجه به شرایط...) ادامه در صفحه ۴(

هشدار به مرغداران استان برای:

به مناسبت اولین سالگرد  درگذشت 
همسری وفادار، پدری مهربان و برادری دلسوز 

مرحوم حاج حسن بارانی
 )بازنشسته آموزش و پرورش(

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 97/۴/۲8 از ساعت 17 الی 18 
در محل مسجد جامع توحید برگزار می گردد 

تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح 
آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: بارانی ، اعتباریان و سایر فامیل وابسته

جناب آقای
 دکتر مشیرالحق 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 راه گستران قاینات - علی سلطان پور

 اطالعیه فوری و مهم         قابل توجه اشخاص حقوقی و صاحبان محترم درآمد امالک اجاری : 

  با توجه به مهلت اندک باقیمانده جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی ، ادارات امور مالیاتی استان از روز جمعه 97/0۴/۲9 لغایت یکشنبه 97/0۴/31 
تا ساعت ۲0 آماده پاسخگویی و ارائه خدمات به مودیان مالیاتی محترم می باشند. شرط بر خورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق در قانون مالیات های مستقیم 

روابط عمومی  اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی  - مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526و سایر قوانین دارای حکم  مالیاتی  تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.

شناسه آگهی :۲079۴5

به مناسبت هفتمین روز 
درگذشت مرحومه مغفوره 

حاجیه زهرا دستگردی
)همسر حاج سبحان انوری فرد(

جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 97/۴/۲8 
از سـاعت 5:15 الی 6:15 بعـدازظهر در محـل 

هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های انوری فرد و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد 
سفر بی بازگشت

 مرحوم ابوالقاسم مقرنسی
 پیشکسوت ورزش 

و بازنشسته آموزش و پرورش
 جلسه یادبودی روز جمعه 97/۴/۲9 

ا...  الی 11 صبح در محل حسینیه آیت  از ساعت 10 
آیتی برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی 

مزید امتنان است.
خانواده های: مقرنسی ، جباری و سروری

09303241332 

و  گالری  مغازه  باب  یک 
متراژ 65  به  دکوری  لوازم 
متر واقع در خیابان معلم با 
کلیه امکانات شامل دکور و 
روشنایـی عالـی، میـز کار 
سرویس بهداشتی، انبـار و 
سابقه کارطوالنی به بهترین 
پیشنهـاد واگـذار می گردد

موقعیت عالـی
 کسب و کــار 

به چند نفر کارگر ساده
 با مزایاي بیمه وحقوق کافي 
جهت کار در کارگاه درب 

و پنجره سازي  نیازمندیم.    
09155624784

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(

آموزشگاه علمی آزاد امام علی )ع( برگزار می کند:

کالس های تقویتی: 
* دوره ابتدایی* دوره اول دبیرستان )هفتم، هشتم، نهم( 
* دوره دوم دبیرستان )دهم، یازدهم، دوازدهم( * کنکور
* مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی * گروهی- خصوصی

آدرس: میدان ابوذر- نبش خیابان شهید اسد زاده 3 
تلفن: 32232943 - 09157571866
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آخرینهشداردادستانامورمالیاتیبهبانکها

دادستان امور مالیاتی کشور برای آخرین بار به بانک ها و موسسات اعتباری که اطالعات مودیان غیرشفاف را در اختیار سازمان مالیات نمی گذارند، تذکر داد. 
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از آخرین اخطار خود به بانک ها و موسسات اعتباری که به این سازمان اطالعات مورد نیاز پایگاه اطالعات 
مودیان را نمی دهند، خبر داد و گفت: در صورت عدم همکاری تا مهلت تعیین شده، علیه این بانک ها و موسسات اعتباری اعالم جرم می شود.

عناب، َپر!   

*  امین جم 

کیفیت  دلیل  به  که   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

متمایز نسبت به سایر استان ها  یا حتی اختصاصی  
اخیر  اند. طی سالهای  برند شده  به  بودن، تبدیل 
نقاط کشور  سایر  دامنگیر  فزاینده  که خشکسالی 
جنوبی  خراسان  برای  رفبایی  است  شده  نیز  
به  بسیاری  است.  شده  پیدا  دیگر  استانهای  در 
تربت  تا 4 دهه پیش در شهرستان  دارند که  یاد 
اما در تمام  نبود  از کاشت زعفران  حیدریه ردی  
سال های اخیر  کاشت زعفران در این شهرستان 
چنان گسترش یافت که حاال از لحاظ سطح زیر 
کشت این شهرستان مقام اول کشور را دارد. خبرها 
یی از کاشت زرشک در استانهای دیگر وبه تازگی 
از کاشت انبوه عناب در سایر نقاط کشور به دست 
استان خراسان  است.  نگرانی  باعث  که  رسد  می 
جنوبی و بیرجند رتبه اول کشت عناب در کشور 
را دارد که بخاطر ویژگی های دارویی و درمانی، 
محبوبیت زیادی نیز پیدا کرده است. این محبوبیت 
استان  سایر  که  است  حدی  به  بازار  تقاضای  و 
هارا  نیز  به  هوس کشت این محصول انداخته 
است. در سال های اخیر سطح زیرکشت عناب در 
استان هایی مثل چهارمحال بختیاری، قزوین روند 
افزایشی به خود گرفته است. به طوری که در اینده 
در  رقیبی جدی  به  تبدیل  قطع  به طور  نزدیک  
بازار برای  خراسان جنوبی خواهند شد؛ رقبایی که 
هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیرساخت های 
این  و  نداریم!  را  ها  ان  با  رقابت  توان  کشاورزی 
درنهایت یعنی یکی از محصوالت ویژه استان که 
وابسته است  به آن  از روستاییان  بسیاری  اقتصاد 
و استراتژیک خوانده می شود، به زودی بازار خود 
را از دست خواهد داد.و به راحتی کورسوهای امید 
از دل مردم در این شرایط اقتصادی که با سختی 
های فراوان سرپا نگهداشته شده و مردم با سیلی 
نگه می  این خشکسالی سرخ  در  را  صورت خود 
دارند، رخت خواهد بست! به نظر می رسد مسئوالن 
و نمایندگان استان برای جلوگیری از این مشکل 
بررسی  با  و  گیرند  کار  به  را  توان خود  تمام  باید 
درخواست  دولت  از  مجلس  در  طرحی  وتصویب 
جمله   واز  استان  هر  راهبردی  محصوالت  کنند 
خراسان جنوبی که بسیاری از مردم  از طریق آن  
کشت  ها  استان  سایر  در  کنند،  می  معاش  امرار 
نشود. پیگیری این مهم می تواند حداقل به وضع 
محصوالت  فروش  برای  استان  کشاورزان  فعلی 
خود ثبات نسبی ببخشد و از وخیم تر شدن اوضاع 
مردم  به ویژه روستاییان جلوگیری کند. خوشبختانه 
فرماندار خوسف در طرحی، همایش ملی عناب را در 
استان برگزار خواهد کرد. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

به  توجه  هدف  با  که  همایشی  مقاله(  سر  )ادامه 

محصوالت راهبردی استان برگزار شده و سعی دارد 
نگاه ها و سیاست های کلی را هم به این محصول 
دهد.  تغییر  بخش  این  فعال  کشاورزان  به  هم  و 
اینگونه فعالیت ها  به شرط دنبال کردن اهداف 
اصلی خود، مطمئنا می توانند کمک های زیادی 
به حل این مشکل کرده و در کنار تالش مسئوالن 
و نمایندگان استان برای جلوگیری از کشت و به 
نوعی مصادره محصوالت راهبردی استان توسط 
سایر استان ها، می توانند از ایجاد یک معضل و 
مشکل بزرگ جلوگیری کنند. مطمئنا هیچ کس جز 
مردم استان به فکر و دغدغه مند برای مردم نبوده 
و نخواهد بود و این ما هستیم که باید باپیگیری و 
مطالبه گری خود، نگاه مسئوالن را نسبت به استان 

و مشکالت و ویژگی های ان جلب کنیم.

گمانهزنیهادربارهمیزانسود
سهامعدالت

در حالی که سال گذشته به مشموالن سهام عدالتی 
که ارزش کل سهام شان یک میلیون تومان بود، 
سود ۱۵۰ هزار تومانی پرداخت شد این بار رئیس 
مالی  سال  برای  گفته  سازی  خصوصی  سازمان 
۱۳۹۶ این مبلغ بیشتر خواهد بود. در سال ۱۳۹۶ 
 ۱۳۹۵ مالی  سال  به  مربوط  عدالت  سهام  سود 
مشموالن سهام عدالت به حساب آن ها واریز شد. 
مشموالنی که ارزش سهام عدالت شان یک میلیون 
تومان است سود ۱۵۰ هزار تومانی دریافت می کنند.

ضرباالجلبانکمرکزی
بهبانکها

اعمال تغییراتی در قانون رفع موانع تولید، بانک ها 
امهال  موارد  یا  و  تسهیالت  با  تا  شده اند  مکلف 
مدت  ظرف  حداکثر  تسهیل،  کارگروه  در  مصوب 
یک ماه موافقت کرده و یا مورد بررسی قرار دهند. 
نظام  ارتقای  و  رقابت پذیر  تولید  موانع  قانون”رفع 
مالی کشور” طرحی بود که دولت با هدف خروج 
غیرتورمی اقتصاد از رکود تهیه کرد. محور اصلی 
بانک ها  را می توان  تولید  موانع  رفع  قانون  اجرای 
دانست که مسئولیت ویژه ای در این رابطه داشته 
خاص  طور  به  معمول  اقدامات  کنار  در  باید  و 
تسهیالت دهی و همچنین امهال وام های تولیدی 
را طبق شرایط تعیین شده در دستور کار قرار دهند.

سرمقاله

»نه« قاطع ستاد تنظیم بازار به افزایش قیمت

ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر خود با وجود درخواست های متعدد تولیدکنندگان 
اجازه افزایش قیمت به هیچ کاالیی نداد. یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار گفت: 
در جلسه تنظیم بازار با وجود درخواست های بخش های مختلف تولید برای 
افزایش قیمت محصوالت خود با هیچ کدام از درخواست ها موافقت نشد. برخی 
صنایع در این جلسه با توجه به افزایش قیمت ارز ، باال رفتن قیمت مواد اولیه 
و هزینه انتقال پول خواهان افزایش قیمت محصوالت خود بوده اند اما ستاد 
تنظیم بازار با این امر موافقت نکرد. برخی از تولید کنندگان در این جلسه گفتند 
در صورتی کاالیی سود نداشته باشد یا مجبور باشند با ضرر آن را تولید کنند از 
تولید آن محصول خاص صرف نظر خواهند کرد. دامداران و صنایع لبنی نیز در 
این جلسه درباره افزایش قیمت شیر خام با یکدیگر گفتگو داشتند؛ وزرات جهاد 
کشاورزی نیز با دامداران همراه بوده و موافق افزایش قیمت این محصول بوده 
اما در نهایت توافقی برای افزایش قیمت این محصول صورت نگرفته است.

شرایط ارز دیجیتال تا دو ماه آینده اعالم می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار امیدواری کرد، ظرف یک تا دو ماه 
آینده ضابطه مشخص و تعریف شده ای برای تعیین موقعیت ایران درباره ارز 
دیجیتال تعریف شود.  محمدرضا پورابراهیمی داورانی گفت: نشست کمیسیون 
درباره رمز ارزها در اقتصاد کشور بود چرا که کشورهای دنیا طی سال های 
اخیر به استفاده از ارزهای دیجیتال روی آورده و شرایطی را فراهم کرده اند 
که از این شرایط و ابزار جدید به عنوان تسهیل در موضوعات اقتصادی خود 
استفاده می کنند. وی با بیان اینکه در ایران با توجه به اینکه بخشی از روابط 
اقتصادی در انحصار و یا قلمرو تصمیم گیران کالن کشور نیست، جامعه نیز با 
ارز دیجیتال درگیر شده، افزود: با توجه به اینکه فضای مجازی جغرافیا نداشته، 
کشورهای دیگر ارزهایی در قالب پیام رسان های خارجی تولید کرده و امکان 
دسترسی برای شهروندان ایرانی در داخل را فراهم می کنند؛ لذا به دلیل اهمیت 
این موضوع، کمیسیون اقتصادی مجلس نشستی در این باره برگزار کرد.

جدیدترین جزئیات وام های مسکن
اخیرا قیمت اوراق تسهیالت مسکِن بانک مسکن مقداری 
با  ملی  بانک  تسهیالت  اوراق  قیمت  اما  داشته،  کاهش 

مقداری رشد همراه بوده است. 
در روزهای گذشته در فرابورس ایران شاهد کاهش اندک 
قیمت تسه در بیشتر نمادها بودیم؛ این کاهش قیمت به 
طور متوسط حدود ۲۰۰۰ تومان بود. قیمت هر برگ از اوراق 
اردیبهشت  و  دی ۱۳۹۶  خرداد ۱۳۹۷،  مسکن  تسهیالت 
۱۳۹۶ در روزهای گذشته هر یک به ترتیب ۶۸۷۰۰، ۶۷۹۰۰ 

و ۶۶۸۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت.
قیمت اوراق تسهیالت مسکن در نمادهایی که سررسید 
آن ها رو به اتمام است، حدود ۶۵ هزار تومان و حداکثر قیمت 
به کمتر از ۶۹ هزار تومان می رسد. همچنین به تازگی بانک 

ملی نیز اقدام به انتشار اوراق تسهیالت مسکن کرده در 
حالی که قیمت این اوراق در هفته گذشته در نمادهای مربوط 
به فروردین و اردیبهشت ۵۹ هزار تومان و قیمت اوراق خرداد 
ماه ۵۸ هزار و ۱۰۰ تومان بود قیمت ها در این نمادها از ۶۱ 
هزار تا ۶۲ هزار و ۷۰۰ تومان شناور است.اگر قیمت اوراق 
۶۷ هزار تومانی را مبنا قرار دهیم با توجه به اینکه زوج های 
تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید 
۲۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، آن ها باید ۱۳ 
میلیون و 4۰۰ هزار تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. 
همچنین زوج های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت 
بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می کنند، می توانند تا 
سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ 

باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۰ 
میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که 
با احتساب ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان برای خرید اوراق 
وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی 
باید ۱۳ میلیون و 4۰۰ هزار تومان پرداخت کنند. عالوه بر 
این زوج های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ 
هزار نفر می توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن 
۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۸ میلیون و 4۰ هزار 
تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۲۰ میلیون 
تومان دیگر بابت وام جعاله باید ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان 
بپردازند. این زوج ها در مجموع برای دریافت وام ۸۰ میلیون 
پرداخت کنند. تومان  باید ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار  تومانی 

قیمتگذاریخدماتاپراتورهارقابتیمیشود
وزارت ارتباطات قصد دارد، به دلیل رقابتی بودن بازار خدمات 
صوت، پیامک و اینترنت در کشور، از این پس تعیین تعرفه 

در بازار رقابتی را آزاد کند و در اختیار شرکت ها بگذارد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توجه به مطالعات 
و بررسی  های انجام شده درباره نحوه تعرفه گذاری خدمات در 
بخش ارتباطات و فناوری اطالعات )ICT( در دیگر کشورها 
و رویکردهای حاکم بر نظام تعرفه در بازارهای رقابتی و نیمه 
رقابتی و نحوه ساز و کارهای مطرح در کشورهای پیشرو 
در بخش ICT، موضوع آزادسازی تعرفه  گذاری در بازارهای 

خرده فروشی ارتباطات همراه و ثابت )اعم از سیمی و بی  
سیم( را در دستور کار بررسی قرار داده است.

با توجه به رقابتی بودن هر یک از بازارهای سه گانه صوت 
ثابت، داده ثابت و ارتباطات همراه اعم از صوت، پیامک و 
از این پس تنظیم جداول  ارتباطات قصد دارد  داده، وزارت 
تعرفه ای تمامی ارائه کنندگان خدمات پایه ای صوت، پیامک 
و داده بر بستر هر یک از شبکه های همراه و ثابت در بخش 
خرده فروشی را براساس مکانیزم بازار و اصول خود تنظیمی 
برعهده دارنده پروانه ارائه خدمات بگذارد. در حال حاضر پیش 

نویس موضوع برای طرح در کمیسیون به نحوی تدوین شده 
است. در این پیش نویس سعی شده امکان رقابتی شدن هر 
چه بیشتر بازار، ارائه خدمات در بسته  ها و طرح  های متنوع و 
مقرون به  صرفه و مورد نظر مشترکان فراهم  شود و همچنین 
امکان توجیه پذیری اقتصادی هرچه بیشتر را در ارائه خدمات 
از سوی ارائه کنندگان خدمت با در گرفتن طرح  های تجاری 
شرکت  ها )که یقیناً از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت خواهد 
بود( و هزینه های مترتب بر ارائه خدمت، از سوی هر یک از 

ارائه کنندگان قابل تامین می داند.

آخرین هشدار دادستان امور مالیاتی به بانک ها

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از آخرین اخطار خود به 
بانک ها و موسسات اعتباری که به این سازمان اطالعات مورد نیاز پایگاه 
اطالعات مودیان را نمی دهند، خبر داد و گفت: در صورت عدم همکاری 
تا مهلت تعیین شده، علیه این بانک ها و موسسات اعتباری اعالم جرم می 
شود. عباس بهزاد با بیان اینکه در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات 
یکپارچه  نظام  استقرار  و  اقتصادی  شفافیت  منظور  به  و  مستقیم  های 
اطالعات مالیاتی، کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که اطالعات 
مورد نیاز پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را 
در اختیار دارند، موظف به ارایه اطالعات به این سازمان هستند، گفت: در 
این رابطه بانک مرکزی و تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، 
به استثنای چند بانک و موسسه مالی و اعتباری، همکاری شایسته ای 
با این سازمان داشته و به چارچوب تفاهم نامه های منعقده پایبند بودند.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت مینای سرخ شرق
)سهامی خاص(

شماره ثبت: 2595   شناسه ملی: 10360022815
در جلسه مجمع عمومی  کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود  از  وسیله   بدین 
صنعتی  شهرک  محل  در   97/05/10 مورخ   16 ساعت  که  شرکت  العاده  فوق 
بیرجند بلوار صنعت، خیابان مبتکران1، قطعه 4069 )دفتر اصلی شرکت( کدپستی 

9719135751 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. تلفن: 05632255238
دستورجلسه:

افزایش سرمایه شرکت مطابق ماده 158 قانون تجارت از محل جاری سهامداران

هیئتمدیرهشرکت

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به این که خانم رقیه باقری به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده، درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک 

باقیمانده 846 فرعی از شماره 7 اصلی واقع در بخش 3 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده 
است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 6547 صفحه 593 دفتر امالک جلد 82 به نام خانم رقیه باقری 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنان چه کسی مدعی 
سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرماید، واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی 

مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علیفضلی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانبیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت دوم(
انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان باری بیرجند 

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور روز چهارشنبه 97/05/17 ساعت 10 
 صبح در محل سالن اعالن بار - پایانه باربری بیرجند-کمربندی زاهدان برگزار 
می گردد. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند.

ضمنا هر عضو می تواند وکالت یک نفر دیگر با ارائه وکالت نامه تنظیمی در دفتر 
انجمن به عهده داشته باشد. دستور جلسه:1-گزارش عملکرد هیئت مدیره و 

بازرسان 2-تصویب صورت مالی 3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل   
هیئتمدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(  تاریخ انتشار: 97/4/28
جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان درمیان به شماره ثبت 2252 و شناسه 
ملی 10360039626 نوبت اول ساعت 10 روز پنجشنبه مورخ 97/5/18 در محل مسجد محمد رسول 
ا... )ص( اسدیه برگزار می شود. از کلیه نمایندگان منتخب دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات ذیل در مجمع حضور بهم رسانید.
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی جهت 

ثبت نام ، مدارک مربوط را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستورجلسه:

طرح و تصویب صورت های مالی سال 96 پس از ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرسین - طرح و تصویب 
بودجه پیشنهادی سال 97- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای یک سال مالی - طرح و تصویب 

هیئتمدیرهشرکتتعاونیسهامعدالتحق الزحمه بازرسین

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760308002000114 - 1397/4/6هیئت اول موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیه خانم ملیحه مرتضی پور فرزند  محمد به 
شماره شناسنامه 0880027134  صادره از قاین به شماره ملی 0880027134 در ششدانگ یکباب منزل مخروبه به مساحت 
242/75 مترمربع در قسمتی از پالک 490 فرعی از 1268- اصلی بخش 11 قاین واقع در قاین، خیابان شهید رجائی 2، پالک 8 
خریداری از ورثه سید محمدرضا سجادی )سید محمدرضا سجادی احدی از ورثه سید محمد سجادی مالک رسمی می باشد(  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخانتشارنوبتاول:1397/04/13تاریخانتشارنوبتدوم:1397/04/28
علیصفاییفر-رئیسادارهثبتاسنادوامالکقاینات

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم 
نظر به این که در پرونده اجرایی به شماره 960433 محکوم علیه شرکت صنایع غذایی گوهر شرق کهندژ به موجب 
اجراییه به شماره های 9610425610100083-1396/3/21 و 9610425610100126-1396/4/24 محکوم است 

به پرداخت مبلغ 109669329 ریال در حق محکوم له آقای سبحان اسماعیلی و پرداخت مبلغ 1750000 ریال بابت حق االجرا 
در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف اموال شامل1- قالب کله قند 3 کیلویی آلومینیومی به تعداد 600 عدد ارزش هر واحد 
120000 ریال و جمع 600 عدد 72000000 ریال 2- گاری 60 تایی مخصوص حمل قالب کله قند 3 کیلویی به تعداد 10 عدد 
که ارزش هر واحد 3000000 ریال که ارزش 10 عدد به مبلغ 30000000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز 
سه شنبه تاریخ 1397/5/9 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد.10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود، هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
آدینه-مدیردفترشعبهاولاجرایاحکاممدنیدادگستریبیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب خودرو  
* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر

- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز

- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 
- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(

- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلینیک تخصصی چسب سهیل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

دفتر فروش: بیرجند،میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181

فروش ویـژه فـرش هامـون
طرح فرهنگ ویژه فرهنگیان محترم  * حکمت کارت ویژه نیروهای محترم مسلح

 و اقساط بلندمدت برای سایر شهروندان عزیز بدون دریافت پیش قسط و سود 
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تغییر ساعت کار در ادارات خراسان جنوبی

صداوسیما-ساعت کاری ادارات خراسان جنوبی به دلیل گرمای هوا یک ساعت زودتر آغاز خواهد شد. بر اساس اعالم استانداری در 
خصوص اجرای تصویب نامه هیئت وزیران مبنی بر تغییر ساعت کار اداری در فصل گرما و رعایت الگوی مصرف برق، ساعت شروع به 
سالم آوا. بپرسین اداره و ارگان هایی که با سازمان کار ادارات استان از شنبه 30 تیر تا  31 مرداد، نسبت به روزهای قبل کارشان، یک ساعت زودتر شروع و یک ساعت زودتر خاتمه می یابد.

اتوبوس رانی رفت وآمد کاری دارند تو این گرمترین 
که  خاموشه  ادارشون  ماشین  کولر  سال  روزهای 

اینجوری نسخه برای مردم می نویسند.
یک شهروند
یک  کمبود  بازار  ابتدای  امام  میدان  در  سالم  با 
امر  از مسئوالن  بلیط احساس می شود   باجه شارژ 

در خواست می شود به این نیاز رسیدگی شود
999...085
سالم در جوابیه بنیاد مسکن روستایی در مورد نمای 
سرامیک اوال باید تشکر کرد که به پیام های مردم 
اهمیت می دهند و پاسخ دادند دوما اگر در روستایی 
اکثرا از نمای سرامیک استفاده کرده باشند به نوعی 
سرامیک نما بومی شده باشد و اگر سازنده به دالیلی  
برگه راهنما را نداشته و قبل از نما نیز هیچ اطالعی 
از مجاز نبودن نمای سرامیک نداشته باشد تکلیف 
مرجع  کدام  شود  خسارت  دچار  باید  ؟یا   چیست 

می تواند اینگونه  مشکالت را حل نماید؟
937...318
میراث فرهنگی و شهرداری بیرجند، کوره های 
آجرپزی قدیمی در بلوار پیامبراعظم)ص( و دیوار 
یخی در خیابان محالتی دو اثر فاخر و ارزشمند 
دیار  این  پیشینیان  زندگی  درباره سبک  تاریخی 
هستند که متاسفانه مورد بی توجهی واقع شده 
و در حال تخریب تدریجی اند. در جهت معرفی، 
این  زیباسازی  و  بهسازی  و  و جهانی  ملی  ثبت 
فرمایید.پیگیری  اقدام  گردشگر  جذب  و  مکانها 
در  هایی  گزارش  سلسله  تهیه  و  محترم  رسانه 

این خصوص می تواند این امر را تسریع بخشد
937...897
نیست. پوشیده  کسی  بر  آوا  وزین  رسانه  قدرت 
همانگونه که مشکالت روستاهای ذکری و گل 
با یک عکس  از این رسانه محترم  بار  اولین  نی 
هنرمندان  حمایت  باعث  و  شد  پخش  ساده 
تهرانی،پخش در خبرگزاری های متفاوت،تشکیل 
چندین  و سفر  استاندار  متعدد،توجه  های  کمپین 
مدیرکل و معاون استاندار به این روستا شد،لطفا 
مسایل مربوط به تاخیر ساخت کتابخانه مرکزی 
بیرجند، تعلل ساخت مجتمع فرهنگی بلوار ناصری، 
هفتگانه  های  باغ  درب  بودن  بسته  و  مظلومیت 
بند دره  توسعه و گردشگری  بیرجند، رکود طرح 
و بند امیرشاه، بی توجهی به دیوار یخی و کوره 
های  ورودی  ونورپردازی  بهسازی  ها،تعریض، 
بیرجند را هم درگزارش های متعدد و مصاحبه با 
مسئوالن و پیگیری تاحصول نتیجه دنبال فرمایید.
915...254
محترم  ریاست  خدمت  نباشید  خسته  و  سالم 
اداره راه و شهرسازی لطفا در خصوص آسفالت 
و جدول کشی محله جلیلیان واقع در بلوار صیاد 

شیرازی اقدامی نمایید.
915...358
مسئوالن  و  ساز  مسجد  خیرین  همه  از  سالم 
حضرت  مسجد  ساخت  به  نسبت  خواهشمندیم 
رقیه)س( واقع در همت 11 مهرشهر که نیمه کاره 
و  کند  می  پیشرفت  اندکی  سال  هر  و  شده  رها 
اقدام کنند  چند سال است در حال ساخت است 
واقعا مردم این محدوده نیارمند این مکان فرهنگی 

مذهبی هستند با تشکر
915...451
کاری  اضافه  پرداخت  ها  بیمارستان  در  سالم 
دکترا  برای  ماه  این  نوین  عنوان  پرستارها تحت 
پرستار  برای  و  ریختند  میلیون   ۶0 تا   20 از 
تفاوت  آخه چقدر  تومان  تا 300  از 100  بدبخت 
آخه کدوم عقل سلیم اینو قبول می کند آیا دکتر 
بدون امکانات بیمارستان و بدون پرستار می تونه 
کاری انجام بده اینو آدم به کی بگه؟ شرم و حیا 
هم خوب چیزی است پرستار وقت و بی وقت از 
استراحت و خانواده اش بزند و به غیر از شیفتش 
بره همون اضافه کاریشو ندن و به دکترا اونجوری 
پول بدن این مملکت مال پولدارها و مسئوالنه و 

فقط بدبختی ها مال طبقه متوسط به پایینه.
937...318
همچین  ما  که  داره  تاسف  جای  واقعا  آوا،  سالم 
اما  داریم  استان  در  خوبی  تولیدی  های  ظرفیت 
که  الحق  کنند،  نمی  ها حمایت  آن  از  مسئوالن 
درست گفتند این جا تولید کننده را دزد می بینند! 
مجرم می شناسند و نهایت تالششان را می کنند 
تا دست و پایش بسته باشد. اگر باال بخواهد برود 
جلویش را می گیرند، و متاسفانه با نهایت پررویی 
ها  این  آدم  دهند!  می  نشان  دلسوز  را  خودشان 
به  استانمان  از  ما  نگوید؟  چیزی  چگونه  ببیند  را 
شهرهای مختلف کشور و حتی کشورهای دیگر 
صادرات داریم آن وقت همین جا جلویمان را می 
گیرند، مدام گفته می شود قانون های نانوشته را 
این جا اجرا می کنند و مسئوالن هم می گویند، اگر 
آن ها مسئول اجرایش نیستند پس چه کسی این 
کارها را می کند؟ حداقل نقاب دلسوز بودن و انسان 

دوستی به چهره نزنید!
ارسالی به سروش آوا
سالم من مدت هاست منتظر دریافت تسهیالت 
اشتغال هستم و حاال با نرخ سود بیشتر می خواهند 
وام بدهند، چرا از همان ابتدا نمی گویید تا وقتمان را 
تلف نکنیم؟ ما به وام خیلی نیاز داریم اما وام با سود 
باال و مدت تنفس کم فقط نه تنها دردی دوا نمی 

کند، بلکه به دردهایمان اضافه می کند.
ارسالی به سروش آوا
لطفا به درختان ابتدای جاده بیرجند مشهد - بیرجند 
زاهدان آب بدهید، اگر نمی توانید خودمان دست به 
کار شویم، نمی خواهید هم بگویید تا رسوایتان کنیم! 

از این ارگان به ارگان دیگر پاسکاری نکنید!
ارسالی به سروش آوا

اشتغال و  ایجاد  برای  بازارچه های مرزی می توانند فرصتی 
درآمدزایی در مناطق محروم باشند اما در خراسان جنوبی سه 

بازارچه مرزی از سال 93 تاکنون تعطیل است.
به گزارش مهر، بازارچه های مرزی را می توان فرصتی طالیی 
برای اقتصاد خراسان جنوبی و گسترده تر برای کشور ایران 
دانست که متأسفانه تاکنون از مزیت این بازارچه ها بهره برداری 
نشده است.یکی از اهداف مهم راه اندازی بازارچه های مرزی، 
افزایش ضریب امنیت و اطمینان در مناطق مرزی از طریق 
توسعه تجارت و ایجاد شغل برای مردم مرزنشین است که 
هنوز این مهم محقق نشده است. در استان خراسان جنوبی 
که با 20 سال خشکسالی شدید دست وپنجه نرم کرده، دیگر 
رمق ادامه حیات به خصوص در روستاها نمانده است و وضعیت 
مردم در روستاها و به  ویژه روستاهای نوار مرزی اسفبار است.
آمار و ارقام هر روز خبر از مهاجرت و خالی شدن روستاهای 
این استان در شرقی ترین نقطه کشور می دهد. استانی که به 
 واسطه 4۶0 کیلومتر مرز مشترک می توانست از این ظرفیت 
برای توسعه تجارت و صادرات استفاده کند.بازارچه »گلورده« 
شهرستان درمیان، »یزدان« شهرستان زیرکوه و »دوکوهانه« 
شهرستان نهبندان، سه بازارچه مرزی استان و نقطه قوت تبادل 
کاال با شهرهای پررونق افغانستان هستند که از اواخر سال 
93 به  صورت یک  جانبه از سوی افغانستان تعطیل شده است.

نه  خشکسالی ها  به واسطه  اکنون   که  منطقه  مرزنشینان 
آب، نه کشاورزی و  نه دامداری دارند، مجبور به نواختن 
درآمدشان  تنها  که  خانواده هایی  شده اند؛  مهاجرت  آهنگ 
کلید  چرخش  چشم انتظار  و  است  یارانه  تومان  هزار   45
تا  هستند  استان  مسئوالن  و  دولت  سوی  از  تدبیری  یا 
چنگال  از  و  شود  ایجاد  زندگی هایشان  در  تحولی  بلکه 
فقر رهایی یابند. مسئوالن هرگاه که در جلسات مختلف 
نکته  این  به  اشاره  کنند  معرفی  دیار  را  این  خواسته اند 
می کنند که خراسان جنوبی 4۶0 کیلومتر مرز مشترک با 
قرار  موردتوجه  باید  که  نکته ای  اما  دارد،  افغانستان  کشور 
گیرد، این است که چقدر از این مرز مشترک برای تقویت 
ارتباطات تجاری و در پرتو آن افزایش تولید و اشتغال در 
اینکه  دیگر  مسئله  و  است  استفاده  شده  جنوبی  خراسان 
است؟ چگونه  استان  مرزی  بازارچه های  فعلی  وضعیت 

ماهیرود تنها بازارچه مرزی رسمی فعال
مدیر گمرک ماهیرود در این زمینه به خبرنگار مهر گفت:  
بهبود وضعیت  راستای  در  بازارچه مرزی  و  از ظرفیت مرز 

مرزنشینان آن گونه که باید، استفاده نشده است.
علی اکبر کیانی اظهار کرد: به دالیلی افغانستان بازارچه های 
رسمیت  به  پیله وری  معبر  یک  به عنوان  حتی  را  رسمی 
نمی شناسد و اگر بازارچه ماهیرود هنوز فعال است، به  واسطه 

نزدیک بودن به مرز و گمرک رسمی است.
مدیر گمرک ماهیرود بیان کرد: تجارت یک مقوله دوطرفه 
است و هر چقدر ما تالش کنیم تا خواست طرف افغانستانی  
وجود نداشته باشد، نمی توان قدم جدی در حوزه بازگشایی سایر 

بازارچه های  مرزی خراسان جنوبی برداشت.
کیانی با اشاره به اینکه افغانستان بیشتر نیاز خود را از واردات 
تأمین می کند، ادامه داد: سوخت و مشتقات سوختی، مصالح 
جمله  از  کشاورزی  دستگاه های  و  آهن آالت  ساختمانی، 
محصوالتی است که تجار کشور افغانستان تمایل زیادی برای 

وارد کردن آن به کشور خود از ایران دارند.

خاموشی های اخیر برای گمرک ماهیرود 
مشکالتی را به وجود آورده است

وی با بیان اینکه خاموشی های اخیر برای گمرک ماهیرود 
مشکالتی را به وجود آورده است، افزود: اگر می خواهیم در 
حوزه صادرات موفقیت های بیشتری داشته باشیم باید به فراهم 
کردن زیرساخت های گمرک چون آب و برق توجه بیشتری 
داشته باشیم. مدیر گمرک ماهیرود یادآور شد: با توجه به شرایط 
فعلی اقتصاد کشور در گمرک آمادگی داریم که حتی روزهای 

تعطیل غیر جمعه نیز خدمات ارائه دهیم.

پیله وران از مشوق های صادراتی بهره ای ندارند
از  داخلی  جنبه  از  کرد:  اظهار  نیز  تجاری  فعال  زر  خامه 
صادرکنندگان حمایت کافی صورت نمی گیرد و مشوق های 
صادراتی که در گذشته وجود داشت، برداشته  شده و پیله وران، 
شرکت های تعاونی مرزنشین و اشخاص حقیقی دارای کارت 

بازرگانی شامل مشوق های فعلی نمی شوند.
وی افزود: ما در مبادله با کشور افغانستان توازن نداریم و بیشتر 
با آن کشور به  صورت صادرات است و کمتر  ارتباطات ما 
واردات کاال از آن کشور داریم در حالی که می توان بسیاری از 

محصوالت کشاورزی و دامی را از آنجا وارد کرد.
این فعال تجاری گفت: به عنوان  مثال در شرایط کم آبی و با 
سختی فراوان هندوانه تولید می کنیم، در حالی که می توان 

از افغانستان هندوانه وارد کرد.خامه زر ادامه داد: تجار کشور 
افغانستان به واسطه اینکه با ایران مرز زمینی داشته و هم زبان 

با ایرانیان هستند تمایل بسیاری برای تجارت با ما را دارند.

ترکیه و امارات رقبای ایران در تجارت با افغانستان
خامه زر اظهار کرد: عدم ثبات ارزی در ایران طی ماه های 
اخیر باعث سخت شدن مبادالت با کشور افغانستان شده و در 
نتیجه آنان به سراغ کشورهایی چون پاکستان، امارات، هند و 
ترکیه برای واردات کاال می روند و فرصت در این زمینه را از 
دست می دهیم. عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
بیرجند بیان کرد: تجار کشور افغانستان به بهانه هایی چون 
برخی  بازارچه های مرزی و  فاقد کیفیت در  فروش کاالی 
مسائل گمرکی تمایل چندانی برای مبادالت تجاری از طریق 
بازارچه های مرزی ندارند.خامه زر ادامه داد: با رایزنی های وزارت 
خانه های امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور 
می توان به سمت بازارچه های مرزی قدم برداشت ولی در این 
زمینه باید به افغانستان اطمینان داد همه کنترل های الزم 
در بازارچه های مرزی صورت می گیرد.وی یادآور شد: امکان 
بازگشایی مرزهایی چون مرز یزدان در آینده پیش رو وجود دارد.

میزان کاالهای صادراتی در سه ماه اول سال ۹۷
مدیر گمرکات خراسان جنوبی گفت: کل کاالی صادراتی 

خروجی از طریق گمرکات خراسان جنوبی در سه ماه اول 
سال 97 از نظر ارزشی، 19۶ میلیون و 531 هزار و 534 

دالر و از نظر وزن 908 هزار و 239 تن بوده است.
محمدعلی خاشی اظهار کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته از نظر ارزش 4 درصد افزایش و از نظر وزن 8 

درصد کاهش داشته است.
مدیر گمرکات خراسان جنوبی بیان کرد: عمده اقالم صادرات 
قطعی خراسان  جنوبی در این سه ماهه شامل سیمان، خوراک 
سبک،  هیدروکربن  گازوئیل،  سرامیک،  و  کاشی  طیور، 
صیفی جات، روغن سوخت تقطیری، هیدروکربن سنگین و 
نمک بوده است. خاشی با اشاره به اینکه عمده این اقالم 
به کشور افغانستان، عراق، پاکستان و ارمنستان صادر شده 
است، ادامه داد: از ابتدای امسال تعداد 99۶ فقره اظهارنامه 
صادراتی صادر شده که این تعداد اظهارنامه 35 درصد کاهش 
را نشان می دهد.وی افزود: از ابتدای امسال تعداد 18 فقره 
اظهارنامه وارداتی به ارزش 2 میلیون و 931 هزار و 820 
دالر به وزن یک هزار و 13۶ تن تشکیل  شده است که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد پروانه 2۶0 
درصد، از نظر ارزش 755 درصد و از نظر وزن 20۶ درصد 
افزایش را نشان می دهد. مدیرکل گمرکات گفت: عمده اقالم 
وارداتی به استان را دستگاه دمنده گاز موجود در تونل های 
زغال سنگ، برنج، تجهیزات مربوط به سیستم زهکشی گاز 

متان، تری فسفات سدیم، تخم اسپند، شاهدانه بو داده و گاو 
تشکیل می دهد و این اقالم از کشور پاکستان، لهستان، چین 

و افغانستان وارد شده است.

وضعیت ترانزیت از طریق گمرک ماهیرود
خاشی اظهار کرد: در سه  ماهه امسال تعداد 48 کامیون اقالم 
و کاالهایی چون گوشت منجمد، روغن موتور، سپر مستعمل، 
تایر، رینگ مستعمل خودرو، گاز مایع، تخم مرغ، پارچه و 
فورفورال اکستراکت به افغانستان از طریق گمرک ماهیرود 
برزیل،  از   کاالها  این  یادآور شد:  است.وی  ترانزیت شده 
ترکیه، عراق، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان و 
چین ترانزیت شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر 
از نظر وزن 74 درصد کاهش  تعداد کامیون ۶4 درصد و 
داشته است. فرصتی که در خراسان جنوبی برای صادرات و 
همچنین ترانزیت کاال وجود دارد را باید قدر دانست چراکه 
هم زمینه ساز رشد اقتصادی استان را فراهم می کند و هم 
می تواند در حوزه اشتغال زایی مؤثر واقع شود به  شرط آنکه 
زیرساخت های الزم در گمرک به  روز رسانی شده و با طرف 
افغانستانی برای بازگشایی سایر بازارچه های مرزی نیز رایزنی 
شود. مردم خراسان جنوبی همچنان امیدوارند با بازگشایی 
بازارچه های مرزی حداقل وضعیت شهر و محل سکونت 

شان شرایطی بهتر از وضعیت کنونی داشته باشد.

“مرز”  از فرصت سازی تا فرصت سوزی

“خشکسالی”   ریشه عشایر استان  را  می خشکاند
خشکسالی، باعث ایجاد مشکالت عدیده ای برای عشایر، این 
قشر پرتوان کشور شده است.به گزارش ایسنا ، عشایر کشور در 
طول سال های اخیر به رغم مشکالت فراوانی که با آن مواجه 
بوده اند سهمشان را همچنان در تولید و اقتصاد و امنیت کشور 
حفظ کرده اند.عشایر ساالنه 190 هزار تن گوشت معادل 25 
درصد گوشت کشور را تولید می کنند و این جمعیت در خراسان 

جنوبی، 30 درصد تولید دامی را در اختیار دارد.

تسهیالتی برای گذران زندگی در خشکسالی
موسی ابراهیمی، رییس اداره برنامه ریزی و فناوری اطالعات 
اداره کل عشایر با اشاره اینکه سه منبع تسهیالتی برای عشایر 
در نظرگرفته شده است، اظهار کرد: تسهیالت اشتغال پایدار 

روستایی عشایری از جمله این تسهیالت است.
با  استان  عشایری  حوزه  در  طرح  تاکنون 253  افزود:  وی 
پیش بینی اشتغال 5۶0 نفر و مبلغ اعتبار 312 میلیارد ریال 
در کارگروه ها و کمیته های فنی اشتغال استان تصویب و به 

بانک های عامل معرفی شده است.
رییس اداره برنامه ریزی و فناوری اطالعات اداره کل عشایر 
خراسان جنوبی با اشاره به تسهیالت زنجیره تولید گوشت 
قرمز، تصریح کرد: این تسهیالت نیز از محل منابع صندوق 
توسعه ملی است که از پایان سال 9۶ تا کنون 215 میلیارد 
ریال تسهیالت به استان ابالغ شده که 1923 متقاضی با اعتبار 
378 میلیارد ریال  شناسایی و به بانک های عامل معرفی شدند.

ابراهیمی ادامه داد: در سال های اخیر تسهیالت قرض الحسنه 
پنج ساله نیز از محل منابع مدیریت بحران ابالغ شده است.

وی اظهار کرد: از این محل نیز در سال گذشته 72 میلیارد و 
300 میلیون ریال تسهیالت داشتیم که 10 شرکت تعاونی و 
450 نفر متقاضی واجد شرایط موفق به جذب تسهیالت شدند.
رییس اداره برنامه ریزی و فناوری اطالعات اداره کل عشایر 

خراسان جنوبی از اختصاص 93   میلیارد ریال تسهیالت قرض 
الحسنه برای جبران خسارت های ناشی از خشکسالی به عشایر 
خراسان جنوبی خبر داد و تصریح کرد: این تسهیالت قرض 
الحسنه با سود   4 درصد و بازپرداخت پنج ساله است که تا 

پایان   امسال به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می شود . 
زیر  باید  تسهیالت  دریافت  متقاضیان  داد:  ادامه  ابراهیمی 
ساخت ها و امکانات اولیه متناسب و مورد نیاز برای اجرای طرح 
از جمله جایگاه نگهداری دام مورد تأیید کارشناسان دامپروری، 
باشند. داشته  اختیار  در  را  کشاورزی  آب  و  زراعی  زمین 

 
جمعیت 15 هزار نفری عشایر 

غالمرضا قوسی، مدیرکل امور عشایر   اظهار کرد: جامعه 

عشایری خراسان جنوبی با 15 هزار و ۶7۶ خانوار، هفت درصد 
جمعیت عشایر کشور را تشکیل می دهد.وی با بیان اینکه این 
جمعیت، 30 درصد تولید دامی را در اختیار دارد، افزود: در سال 
جاری به دلیل خشکسالی های متوالی عشایر همچنان با مشکل 

کم آبی دست و پنجه نرم می کنند و آب ارسالی اداره کل امور 
عشایری جوابگوی نیاز عشایر نیست . مدیرکل امور عشایر  
بیان کرد: هر ساله در آغاز فصل گرما، عشایر برای کمبود آب 
دام های خود دغدغه دارند که در سال جاری نگرانی ها برای 

تامین آب با هزینه های سنگین افزایش یافته است. 
قوسی با بیان اینکه کمبود آب به عنوان یکی از اصلی ترین 
مشکالت در فصل گرما است، تصریح کرد: آبرسانی سیار اداره 
امور عشایری تنها بخش کوچکی از نیاز این قشر را برآورده 

بخش  عشایری  خانوارهای  برخی  کرد:  اظهار  می کند.وی 
زیادی از درآمد خود را صرف تامین آب آشامیدنی مورد نیاز خود 
و دام های خود می کنند که با توجه به کمبود نقدینگی این قشر، 

تامین آب به دغدغه ای برای آنان تبدیل شده است.
مدیرکل امور عشایر ادامه داد: تاکنون امور عشایر خراسان 
انجام  عشایر  آب  تامین  راستای  در  خوبی  اقدامات  جنوبی 
داده است و در صورت افزایش بودجه تمام دغدغه های کم 
آبی عشایر را رفع خواهیم کرد . قوسی بیان کرد: عشایر به 
فرموده امام خمینی)ره( »ذخایر انقالبند« و باید مسئوالن در 
خدمات رسانی مطلوب به این قشر محروم و در عین حال 
تولیدکننده اقتصاد کشور تالش کرده و برای رفع مایحتاج آنها 

از هیچ کوششی دریغ نکنند.

آب، مشکل اصلی عشایر
وی با اشاره به اینکه در اثر خشکسالی تعداد دام عشایر کاهش 
یافته است، اظهار کرد: در چند سال اخیر برخی از عشایر مجبور 
شده اند شماری از دام های خود را به فروش برسانند تا بتوانند 

آب و آذوقه مورد نیاز دام را تامین کنند.
مدیرکل امور عشایر تصریح کرد: در حال حاضر برای شرب، 
شست و شوی ظروف و لباس و برای استحمام عشایر با 
کمبود جدی آب مواجه هستیم.قوسی ادامه داد: پایین بودن 
شاخص های توسعه و برخورداری عشایر نسبت به سایر جوامع، 
عدم تناسب بین جمعیت جامعه هدف و توزیع اعتبارات و 
درآمد  منبع  بودن  محوری  تک  انسانی،  نیروی  همچنین 
عشایر و لزوم برنامه ریزی برای تنوع از مهم ترین مشکالت و 

محدودیت های کالن موجود در مناطق عشایری است.
وی بیان کرد: خشکسالی های مستمر 18 ساله، فقر مراتع، 
ریزگردها، کاهش منابع آبی و عدم استقبال عشایر از بیمه 
اجتماعی و بیمه دام به دلیل ضعف بنیه مالی از دیگر مشکالت 

کالن در مناطق عشایری استان است.

دغدغه ای مهم برای تحصیل
باید  که  مسائلی  مهم ترین  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  وی 
مورد توجه مسئوالن قرارگیرد، توسعه فضاهای آموزشی و 
ایجاد محیطی مناسب برای تحصیل فرزندان عشایر است 
چرا که فراهم نکردن امکانات تحصیلی مناسب در مناطق 
عشایرنشین باعث شده که بسیاری از دختران سخت کوش 
عشایر از تحصیل بازمانند . قوسی با تاکید بر افزایش سهمیه 
آرد عشایر استان، اظهار کرد: بیشتر غذاهای عشایر وابسته 
به نان است و این قشر توان خرید آرد آزاد را ندارند. وی با 
اشاره به نامطلوب بودن وضعیت مسائل بهداشتی در مناطق 
عشایری استان، افزود: باید خانه های ثابت و سیار بهداشت در 

مناطق عشایرنشین احداث شود. 

تامین زیرساخت ها خواسته عشایر
مدیرکل امور عشایر بیان کرد: راه های عشایری که به سمت 
مناطق عشایر نیز می روند، وضعیت مناسبی ندارد و الزم است 
این جاده ها از زیر ساخت مناسب برخوردار شود.قوسی تصریح 
کرد: گازرسانی، نفت رسانی به مناطق، تأمین آب شرب، تامین 
زیرساخت های بهداشتی و درمانی و اشتغال پایدار از مهم ترین 
دغدغه ها و خواسته های جامعه عشایر است.وی یادآور شد: 
خواسته های عشایر به حق است و باید تمامی مسئوالن تالش 
کنند تا مشکالت آن ها برطرف شود چرا که عشایر افرادی 
سخت کوش و با توان هستند که در تمامی نقاط به ویژه در 
نقطه صفر مرزی سکونت داشته و از مرزها محافظت می کنند.با 
توجه به اینکه عشایر نقش پررنگی در تولیدات دامی و حفاظت 
از مرزها دارند الزم است برای جلوگیری از کوچ آنان تدابیر 

ویژه ای اندیشید، تدابیری که قطعا به نفع کشور است.
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بازارچه هایی که تعطیل است
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 ایران در تولید علم جزو ۱۵ کشور برتر دنیا شد 
آخرین داده  های مستخرج از معتبرترین پایگاه استنادی جهان بیانگر آن است که ایران توانسته برای نخستین بار، در زمره ۱۵ کشور برتر دنیا از منظر تولید علم قرار 
گیرد. دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم گفت: نگاهی به آخرین داده  های مستخرج از معتبرترین پایگاه استنادی جهان )ISI( بیانگر آن است که 
ایران رتبه نخست تولید علم را در جهان اسالم کسب کرده و بیش از ۲۲ درصد از کل تولیدات علمی کشورهای اسالمی را به خود اختصاص داده است.
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سینما و تلویزیون

فیلم »ابراهیم گلستان« 
در جشنواره ونیز

فهرست فیلم های بخش کالسیک هفتادوپنجمین 
دوره جشنواره فیلم ونیز اعالم شد و نسخه ترمیم شده 
به   ۱۳۴۳ سال  محصول  آینه«  و  »خشت  فیلم 
کارگردانی ابراهیم گلستان در کنار آثار کالسیکی از 
سینماگران سرشناسی چون »لوکینو ویسکونتی«، 
»تاویانی«  برادران  رنه«،  »آلن  اولمی«،  »ارمانو 
شد.  خواهد  گذاشته  نمایش  به  وایلدر«  »بیلی  و 

»نگار جواهریان« با »دوئت« 
به سینما می آید

قرار  دانش  نوید  ساخته  »دوئت«  سینمایی  فیلم 
اولین  دوئت  شود.  اکران  سال  دوم  نیمه  است 
شود.  می  محسوب  دانش  نوید  سینمایی  تجربه  
عنوان  با همین  کوتاهی  فیلم  پیش تر  دانش  نوید 
بین المللی  فستیوال های  در  که  کرده  کارگردانی 
دریافت  به  موفق  و  داشته  از جمله »کن« حضور 
جوایز مختلفی شده است. هدیه تهرانی، علی مصفا 
و نگار جواهریان از جمله بازیگران این فیلم هستند. 

»شعله ور« خود را برای اکران 
آماده می کند

فیلم سینمایی »شعله ور« آخرین ساخته حمید نعمت 
ا... به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی با تصویب 
زمان  یافتن  پایان  از  بعد  نمایش،  صنفی  شورای 
سینماهای  در  را  خود  اکران  »هزارپا«  فیلم  اکران 
تهران و شهرستان آغاز خواهد کرد. »شعله ور« به 
سرگروهی کوروش از ۲۴ مرداد اکران خواهد شد.

سیامک انصاری اولین بازیگر 
»زهرمار«

فیلم سینمایی »زهرمار« به کارگردانی جواد رضویان 
پس از دریافت پروانه ساخت هم اکنون در روزهای 
پایانی پیش تولید قرار دارد و با انتخاب کامل بازیگران 
دوربین  مقابل  زودی  به  دوربین،  پشت  عوامل  و 
خواهد رفت. سیامک انصاری اولین بازیگری است 
که حضورش در این فیلم سینمایی قطعی شده است.

بازوان  از  مشاغل خانگی در سراسر دنیا یکی 
قدرتمند اقتصاد به شمار می آیند و توجه به این 
مشاغل باعث شده است که بسیاری از کشورها 

در اقتصاد حرفی برای گفتن داشته باشند.
 در استان ما نیز با توجه به شرایط اقلیمی و وجود نیروی 
انسانی کارآمد تکیه بر این ظرفیت می تواند بسیاری از 
مشکالت اشتغال را حل کند و زمینه ای برای توسعه هر 

چه بیش تر به شمار آید.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی کشور بیان کرد: در دنیا 
مشاغل خانگی به عنوان صنعت خفته شناخته می شود 
 و  توجه به آن باعث رونق اقتصادی آن کشور خواهد شد،
ولی قانون مشاغل خانگی در کشور عمر کمتر از 7 سال 
است.  شده  واقع  مغفول  ظرفیت  این  نوعی  به  و  دارد 
بیجندی با اشاره به اینکه نگاه جدیدی در وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به این موضوع شده است، افزود: در 
سال های گذشته فرآیند مشاغل خانگی در کشور دچار 
تغییراتی شد که نیاز به بازنگری و اصالح داشت. به گفته 
وی کلیات این طرح توسط وزارت تعاون تصویب و پس از 
۱8 جلسه کارشناسی و طرح رصد شد و در ستاد مشاغل 
خانگی کشور ارائه و نظرات دستگاه های کشور هم گرفته 

شد.
وی بیان کرد: در مهر سال گذشته پیاده سازی این طرح به 
جهاددانشگاهی در 9 استان پایلوت واگذار شد که خراسان 
جنوبی یکی از این استان هاست. در این طرح مهندسی 
معکوس انجام  شده است و به مرحله تقاضا و روند اجرا 

توجه ویژه ای شده است.
بیجندی افزود: نگاه به این طرح، سفارشی محور است و 
قبل از تولید، نیاز متقاضی و نوع محصول در طرح دیده 
شده است، با توجه به مطالعات میدانی که در استان ها 
انجام گرفته است، استان خراسان جنوبی شاگرد اول فاز 

یک در کشور است.
: کرد  عنوان  کشور  جهاددانشگاهی  آموزشی   معاون 
جهاددانشگاهی به عنوان نهاد دانشگاهی مبتنی بر اقتصاد 
مقاومتی بر این باور است که در حوزه اشتغال با همفکری  
می توان مشکالت را حل کرد. وی اظهار کرد: در این 
با اتصال حلقه های مختلف به هم اخبار خوبی در  طرح 

حوزه اشتغال در آینده خواهیم داشت.

سازمان  رئیس  و  کشور  جهاددانشگاهی  آموزشی  معاون 
تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان بیان کرد: 
جهاددانشگاهی به عنوان نهاد دانش بنیان مبتنی بر اقتصاد 
مقاومتی و از ریشه های انقالب اسالمی است که همیشه 
تالش داشته کارهایی انجام دهد که کمتر مورد توجه قرار 

گرفته است.
محمد صادق بیجندی با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی 
در حوزه های مختلفی ورود پیدا کرده و در حوزه اشتغال، 
تجاری سازی و فناوری، قدیمی ترین سازمان کشور به 
سازمانی  اولین  دانشگاهی  جهاد  آید،افزود:  می  حساب 
است که قابلیت ورود به حوزه نفت را دارد و همچنین در 
 حوزه آموزشی نیز به خوبی ورود پیدا کرده و با ۲ دانشگاه، 
مرکز  و ۱۳۳  کاربردی   - علمی  مرکز  آموزشگاه، ۴۲   6
های  فعالیت  از  بزرگی  گسترده  مدت،  کوتاه  آموزش 

آموزشی را ایجاد کرده است.

از 26 هزار بیکار در استان 32 درصد مربوط به  
شهرستان بیرجند است

رئیس جهاددانشگاهی استان  نیز بیان کرد: با توجه به سابقه 
جهاد دانشگاهی در زمینه های گوناگون اشتغال، موفقیت 

دانشگاهی  جهاد  مسیر  از  خانگی  مشاغل  نوین   طرح 
می  گذرد. جالل الدین صادقی،ادامه داد: خراسان جنوبی 
در بین استان های پایلوت کم جمعیت ترین استان بوده 
و همچنین دارای پراکندگی جمعیتی بیش تری نسبت به  
دیگر استان ها می باشد که بخش قابل توجهی از مردم 

استان در روستا سکونت دارند.
 ۳۲ که  استان  در  بیکار  هزار   ۲6 وجود  به  اشاره  با  وی 
درصد از این تعداد مربوط به شهرستان بیرجند است، افزود: 
بیرجند سکونت  در شهرستان  استان  درصد جمعیت   ۳۴
دارند و در بین استان های پایلوت پایین ترین نرخ بیکاری 
مربوط به خراسان جنوبی است و با توجه به محدودیت 
ها، بسیاری از افراد به توانمندی ایجاد شغل رسیده اند که 

باعث کاهش نرخ بیکاری در استان شده است. 
رئیس جهاد دانشگاهی استان  بیان کرد: اجرای طرح ملی 
دانشگاهی  در جهاد  توسعه مشاغل خانگی  نوین  الگوی 
و  جانبه  همه  که  است  هایی  اولویت  از  یکی  استان 
به  تاکید  با  پرداخته شده است. صادقی  به آن  هماهنگ 
خواهد  مطلوبی  نتیجه  کشور  کالن  در  طرح  این  اینکه 
داشت،اضافه کرد: انتخاب جهاد دانشگاهی هوشمندانه بود 
چرا که تنها سازمانی است که در حوزه فناوری، اشتغال، 

تجاری سازی و آموزش حرفی برای گفتن دارد.

همراهی نهادهای حاکمیتی استان با طرح ملی 
توسعه مشاغل خانگی

در  خانگی  مشاغل  توسعه  نوین  الگوی  ملی  طرح  مدیر 
استان بیان کرد: جهاددانشگاهی با توجه به اجرای طرح 
ملی توسعه مشاغل خانگی در موضوع اشتغال به نوعی  
صاحب نظر محسوب می شود و در فاز اول این طرح بر 
اساس برنامه ریزی تیم های مدیریتی، اطالعات مربوط به 
۱۱ شهرستان جمع آوری شده که در نهایت به ۴۳ شغل 

مزیت دار و ۱۵ رشته دست یافته است.
ارزش  چرخه  طرح  این  قالب  در  داد:  ادامه  ابراهیمی 
محصول تولیدی از ابتدا تا انتها رصد می شود و همچنین 
برای همراه کردن نهادهای حاکمیتی فعالیت های موثری  
توسعه  نوین  الگوی  ملی  طرح  مدیر  است.  گرفته  انجام 
و  سازی  شبیه  کرد:  تصریح  استان   در  خانگی  مشاغل 
ساماندهی زنجیره ارزش و بازار منسجم در این طرح به 

بهترین شکل اجرایی و ساماندهی شده است.
ابراهیمی اضافه کرد: با توجه به وجود ظرفیت و تعریف 
به دلیل وجود برخی مشکالت  استان  برخی مشاغل در 
با دستگاه ها امکان قرارگیری این مشاغل در طرح نبود و 

مجبور به حذف آنها شدیم.

موفقیت الگوی نوین مشاغل خانگی از مسیر جهاد دانشگاهی
علمی و فناوری

کنترل پهپاد بدون ریموت 
و با حرکت بدن

محققان »موسسه پلی تکنیک لوزان« روش جدیدی 
برای کنترل پهپادها با استفاده از حرکات بدن ابداع 
کرده اند که ادعا می کنند کارآمدتر از استفاده ریموت 
از  استفاده  به  حال  به  تا  اگر  است.  پهپاد  هدایت 
رایانه ای  بازی  انجام یک  برای  بدن خود  حرکات 
به  پهپادها  هدایت  زمینه  در  اکنون  کرده اید،  فکر 
واقعیت پیوسته است. محققان در سوئیس کشف 
کرده اند که استفاده از باال تنه بدن برای کنترل یک 
پهپاد بسیار مؤثرتر از استفاده از یک ریموت است.

مایکروویو هوشمند غذای کاربر 
را آماده می کند

شرکت GE از یک مایکروویو هوشمند با قابلیت 
این  است.  کرده  رونمایی  پخت«  برای  »اسکن 
البته  و  الکسا  صوتی  هوشمند  دستیار  با  دستگاه 
تا  شود  می  یکپارچه  خود  همنام  اسکن  ویژگی 
کمک  با  کاربر  دهد.  انجام  را  پز  و  پخت  فرآیند 
پخت  زمان  مدت  تواند  می  الکسا  دستیار صوتی 
و ویژگی های مختلف را به دستگاه دستور دهد.

طراح لباس »سوپرمن« درگذشت

های  فیلم  اسپانیایی  لباس  طراح  بلیک”  “ایوان 
مسیح  »عیسی   ،»۴۵۱ »فارنهایت  »سوپرمن«، 
سوپراستار« و »نیکالس و الکساندرا« در سن 78 
سالگی درگذشت. این خبر را آکادمی فیلم اسپانیا 
جایی که پیش تر وی رئیس آن بود، اعالم کرد. او 
برای فیلم »نیکالس و الکساندرا« در سال ۱97۱ 
میالدی اسکار بهترین طراحی لباس را کسب کرد.

خانه های اکولوژیک مصرف آب 
و منابع طبیعی را کاهش می دهد

امروزه بیش از 7.6 میلیارد نفر بر روی زمین زندگی 
می کنند. تامین نیازهای طبیعی این جمعیت کالن 
اعم از غذا، آب و محل زندگی کار بسیار دشواری 
است. دانشمندان در راستای طراحی خانه های پایدار 
اکولوژیک  های  خانه  زیست،  محیط  با  سازگار  و 
مربع  متر   ۲۲ حدود  تنها  که  اند  ساخته  جدیدی 
مساحت دارند و با استفاده از آنها مصرف آب و دیگر 
منابع طبیعی به میزان چشمگیری کاهش می یابد.

 انتظار می  رود امسال، ثروت کایلی ینر ۲۰ ساله 
به یک میلیارد دالر برسد و بدین ترتیب او جوان 

ترین میلیاردر تاریخ آمریکا خواهد بود.
مجله فوربس، ثروت این دختر جوان را حدود 
9۰۰ میلیون دالر تخمین زده و او را به تازگی 
افزوده  آمریکا  زنان  ثروتمندترین  فهرست  به 
است. انتظار می رود وی تا پایان امسال عنوان 
جوان ترین میلیاردر تاریخ آمریکا را از آن خود 
کند. پیش از وی مارک زاکربرگ - بنیانگذار 
 ۲۳ سن  در  و   ۲۰۰8 سال  در   - بوک  فیس 
سالگی به این رکورد دست یافته بود. ثروت او 
لوازم  افزایش قیمت سهام گروه  از  اخیرا پس 
وی  خود  توسط  که  کایلی  بهداشتی  آرایشی 
این  ارزش  است.  یافته  افزایش  تاسیس شده، 
زده  تخمین  دالر  میلیون  حدود 8۰۰  شرکت 
از  پس  می خواهد  کرده،  اعالم  وی  می شود. 
مرگش مدیریت این شرکت را به دخترش که 
اکنون ۵ ماه دارد واگذار کند.به جز لوازم آرایشی، 
او بخشی از درآمد خود را از طریق اپلیکیشن 
با  پرداخت خود کسب می کند. وی همچنین 
شرکت های پوما و تاپ شاپ نیز همکاری دارد. 
او زمانی که تنها ۱7 سال داشت شرکت خود را 
تاسیس کرد و در تعطیالت سال نو ۲۰۱6 با ارائه 
بسته آرایشی تنها در یک روز ۱9 میلیون دالر 
درآمد کسب کرد. او هم چنین در سال ۲۰۱7 
فرد   ۱۰۰ فهرست  فرد  جوان ترین  عنوان  به 
مشهور آمریکایی در مجله فوربس قرار گرفت. 
این کارآفرین جوان دوست دارد فرد مفید و الهام 
یک  حدود  او   باشد.  دیگر  انسان های  بخش 
میلیون دالر به خیریه هایی نظیر انجمن نوجوانان 

سرطانی آمریکا کمک کرده است.

جوان ترین میلیاردر
 تاریخ آمریکا کیست؟

کنگره مخالفان ونزوئالیی اعالم کردند تورم 
این کشور در ۱۲ ماه منتهی به ماه ژوئن ۴6 

هزار و ۳۰۵ درصد رسیده است.
بانک  پیش  سال  سه  از  رویترز،  از  نقل  به 
مرکزی ونزوئال به دستور دولت انتشار آمارهای 
اقتصادی را متوقف کرده است و آمارها توسط 
تورم  می شود.  منتشر  دولت  مخالفان  کنگره 
تنها در ماه ژوئن ۱۲8.۴ درصد افزایش یافته 
از  قیمت ها  افزایش  نرخ  است که سریع ترین 
بیشترین  می شود.  محسوب  امسال  ابتدای 
افزایش قیمت ها مربوط به بخش مواد غذایی 
با تورم ۱8۳ درصد بوده است. آنخل آلواردو، 
رئیس کنگره ونزوئال گفت: این بدترین تورمی 
است که یک کشور منطقه آمریکای التین در 
طول تاریخ بدان دچار می شود. دولت نیکالس 
مادورو که ماه می امسال مجددا در انتخابات 
وعده  رسید،  پیروزی  به  جمهوری  ریاست 
انجام  اوضاع  بهبود  برای  اقداماتی  است  داده 
دهد. وی در پاسخ به انتقادات گسترده جامعه 
بین المللی، انتخابات را آزادانه و عادالنه خوانده 
و گفته است مشکالت فعلی این کشور حاصل 
جنگ اقتصادی واشنگتن علیه این کشور است.

تورم ونزوئال از 4۶ هزار 
درصد گذشت

عکس: آرشیو

شهره پیرایی همسر شهید داریوش رضایی نژاد نوشت: 
یک مثل محلی داریم: “شور َیَهت شیرین بِری” به این 
حکایت  برد!  را  شیرینی  طعم  و  اومد  شوری  که  معنا 

زندگی من است!
تا پیش از اتفاق یک مرداد ۱۳9۰، عاشق تابستان بودم 
و همیشه منتظر آمدنش، به خصوص از بیست و شش 
تیرماه ۱۳79! آخرین بار بیست و ششم تیر را در ماشین 
با هم گذراندیم. از آبدانان برمی گشتیم به سمت تهران. 
از  اینکه  را.  مان  زندگی  های  سال  تمام  کردیم  مرور 
انتخاب هم چه به دست آوردیم و چه از دست دادیم. تا 
خود تهران و سر پل سید خندان در مورد بیست و شش 

تیر حرف زدیم، از همه چیز! بیست و شش تیر ۱۳9۰ درست 
مثل یازده سال قبلش یکشنبه بود! از یک مرداد ۱۳9۰ از 
تابستان و آمدنش وحشت دارم! از روزی که زندگی برایم 
تمام شد. ساعت چهار یک مرداد زمان متوقف شد! به آرمیتا 
مورد  در  نباشد  نسبی  مورد هر چیزی  در  گفتم حسم  می 
زمان نسبی است. گاهی زمان را نمی فهمی چطور می گذرد 
بس که تند می رود، گاهی اصال نمی گذرد مثل حال من 
 عصر یک مرداد ۱۳9۰. داریوش که تیر خورد حال خودم را 
نمی فهمیدم. وسط کوچه خادم رضاییان خیابان بنی هاشم 
بی قرار می آمدم و می رفتم. گاهی می نشستم وسط کوچه 
گاهی می دویدم گاهی از همسایه با التماس می خواستم 

نبض داریوش را بگیرند، ببینم زنده است؟ 
می گفتند زنده است نفس راحتی می کشیدم! چقدر طول 
کشید تا آمبوالنس بیاید! چند بار من جان دادم! از عصر آن 
روز که خانم دکتر عباسی آمد بیمارستان، فردایش خانم دکتر 
شهریاری را دیدم، چهل روز بعدش خانم دکتر علیمحمدی و 
شش ماه بعدش که خانم مهندس احمدی روشن را دیدم که 
دنبال آمبوالنس پیکر شهید روشن می دود تا امروز، حرف 
های مشترک مان از تجربه ترور و وحشت تمام نشده است، 
حتی اگر در موردش حرف نزنیم نگاه مان با هم حرف می 
زند و درد مشترک مان فریاد می کشد. حق ما نبود شور بیاید 

و شیرینی زندگی مان را ببرد.

دامادی شهید رضایی نژاد از زبان همسرش

جواد رضایی

مهم ترین  از  مسکو”  لومونُُسـف  دولتی  “دانشگاه 
میالدی   ۱7۵۵ سال  در  که  است  روسیه  دانشگاه های 
توسط “میخائیل لومونسف”، نویسنده و دانشمند روسی 

در شهر مسکو تاسیس شد.
نام لومونسوف در سال ۱9۴۰ برای بزرگداشت بنیانگذار 
آن به این نام نهاده شد. این دانشگاه به عنوان مرتفع ترین 
بنای تحصیلی در دنیا شناخته می شود. بنای اصلی دانشگاه 
بلندترین سازه در اروپا تا سال ۱99۰ میالدی بود. این 
این  ارتفاع و ۳6 طبقه دارد. در زیر  ساختمان ۲۴۰ متر 
برج چهار بال قرار دارد که در مجموع ۳۳ کیلومتر راهرو 
و ۵ هزار اتاق را در خود جای داده است و دارای امکانات 
بسیار از قبیل: موزه، کتابخانه، سالن کنسرت، تئاتر، دفاتر 
امور اداری دانشگاه، شعبه های بانک های گوناگون، استخر، 
رستوران های بزرگ و کوچک، دفتر پست، ایستگاه پلیس 
البته فقط چهار دانشکده در  و پناهگاه ضد بمب است. 
در  دانشکده ها  دیگر  و  دارند  فعالیت  اصلی  ساختمان 
ساختمان های پراکنده در دیگر نقاط شهر برگزار می گردد. 
ستاره ای قرمز و بزرگ در نوک برج قرار دارد که حدود 
۱۲ تن وزن دارد. این دانشگاه ۳9 دانشکده و ۱۵ مرکز 
تحقیقاتی دارد. تاکنون بیش از ۴۰ هزار دانشجو از این 

دانشگاه فارغ  التحصیل شده اند و 7 هزار دانشجو نیز در 
حال تحصیل هستند. حدود ۵ هزار محقق نیز در حال 
ساالنه  هستند.  دانشگاه  این  در  علمی  تحقیقات  انجام 
حدود ۴ هزار دانشجوی بین المللی از سراسر جهان در این 

دانشگاه ثبت نام می کنند. گفتنی است،کتابخانه دانشگاه 
روسیه  سراسر  در  کتابخانه ها  بزرگترین  از  یکی  مسکو 
است و 9 میلیون کتاب در این کتابخانه وجود دارد که 

 ۲ میلیون نسخه از این تعداد به زبان های خارجی است.
 به طور میانگین، سالیانه ۵۵ هزار نفر، ۵ میلیون و ۵۰۰ 

هزار کتاب از این کتابخانه مطالعه می کنند.
تاکنون چندین کالج از جمله موسسه “فیزیک و فناوری” 

مسکو، موسسه دولتی “روابط بین الملل” مسکو از این 
مستقل  به طور  خود  که هم اکنون  جدا شدند  دانشگاه 
با   ”MSU“ می دهند.  انجام  علمی  فعالیت های 

دانشگاه های کشورهای دیگر نیز تعامالت خوبی دارد و 
همکاری های علمی زیادی با دانشگاه های سراسر جهان 
داشته است. تاکنون ۱۳ نفر از محققان وابسته به این 
برنده مدال ریاضی  نفر   6 ، نوبل  برنده جایزه  دانشگاه 
برنده جایزه “تورینگ” که جایزه  نیز  نفر  فیلدز و یک 

نوبل علوم کامپیوتر است، شدند. 
التحصیل  فارغ   دانشگاه  این  از  زیادی  مشهور  افراد 
چخوف”  “آنتون  به  می توان  بین  این  از  که  شده اند 
کرد.  آرلوند”اشاره  کولموگوروف”،”والدیمیر  ،”آندری 
نمایش نامه نویس  و  داستان نویس  چخوف”  “آنتون 
برجسته روس است که در زمان حیاتش بیش از 7۰۰ 
اثر ادبی آفرید. “آندری کولموگوروف” ریاضی دان اهل 
زمینه های  در  برجسته ای  دستاوردهای  که  است  روس 
احتمال، توپولوژی، آشفتگی، مکانیک کالسیک، منطق 
شهودی، نظریه الگوریتمی اطالعات و نظریه پیچیدگی 
محاسباتی دارد. “والدیمیر آرلوند” ریاضی دان روس بود 
که بیشتر به خاطر قضیه “ کولموگوروف آرنولد-موزر “ 
انتگرال پذیر شناخته شده  پایداری سامانه های  در مورد 
است، ولی وی مشارکت های متعددی در زمینه سامانه 
های دینامیکی، نظریه فاجعه، توپولوژی، هندسه جبری، 

مکانیک کالسیک و رده بندی دی ان ای داشته است.
دانشگاه های  رتبه بندی  آخرین  در  دانشگاه  این 
جهان”QS” رتبه 9۰ را در سراسر دنیا کسب کرده است.

دانشگاه  دولتی »مسکو«  بلندترین بنای تحصیلی جهان
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قدرت جادویی کلمات بر کارکرد مغز

مکالمات پنهان و درونی شما با خودتان به راحتی بر 
آنچه  می گذارند.  تاثیر  زندگی  به  نسبت  شما  رویکرد 
می سازد. را  تجربه هایتان  واقع  در  می گویید  خود  با 
صداها  این  اما  است  پیچیده  می گذرد  مغز  در  آنچه 
وجود دارند و مغز قادر است آنها را تشخیص بدهد و 
بداند که مجموعه این صداهای ذهنی در کنار هم چه 
معنایی دارند. زمانی که صداهای درون شکل می گیرند 
بخش هایی از مغز فعال می شوند. مهم نیست کلمات 
منفی را بیان کنید. همین که آنها در فکرتان وجود دارند 
و فعال می شوند کورتیزول، هورمون استرس که می تواند 
بر فعالیت بدن اثر منفی بگذارد فعال می شود. افزایش 
هورمون کورتیزول بر توانایی شما برای مدیریت یک 
موقعیت تاثیر می گذارد. برای مغز فرقی نمی کند چیزی 
را بلند بگویید یا آن را در ذهن خود تکرار کنید. مغز 
واکنش خودش را به یک شکل نشان می دهد. اثر آنچه 
به خود می گویید و در درون خود می شنوید همواره با 
شما باقی می ماند. هرچقدر بیشتر تکرارش کنید بیشتر 
باورش می کنید.اگر ندای درونی شما توصیفات مثبتی از 
شما ارائه بدهد مثال بگوید »من خوبم« شما حال خوب 
خود را باور می کنید. به همین ترتیب زمانی که شما 
همواره در ذهن خود درگیر این مساله هستید که »من 
زیبا، موفق، پولدار، شاد، خوشبخت نیستم« نمی توانید 
تجربه های خوبی از زندگی به دست بیاورید. چون شما 
از قبل همه چیز را با افکارتان مشخص کرده اید و هر 
قدمی که بر می دارید بر اساس باورها و تصویر ذهنی 
از خود است.صدای درون در بسیاری از مواقع ما را به 
سوی افکار منفی نسبت به خود سوق می دهد. اینطور به 
نظر می رسد که ما اینگونه یاد گرفته ایم که صدای انتقاد 
و افکار منفی را بیشتر جدی بگیریم و راحت تر تحت 

تاثیرش قرار بگیریم.

گلدسته و فلک اثر جالل آل احمد

سرمناره  دیگه  حاال  پدرسوخته!  غیرتای  بی  »ده،   ...
اول خیال کردم شوخی  پله داشت؟«  تا  میرین؟ چند 
می کنه. نه من چیزی گفتم، نه اصغر . که مدیر دوباره 

داد زد : »مگه نشنیدین؟ چندتا پله داشت؟«
افتادم و گفتم: »همه ش ده  که یک هو به صرافت 
. به خدا  دوازده تا« و اصغرریزه گفت: »نشمردیم آقا 
نشمردیم!« مدیر گفت: »که ده دوازده تا . هان؟ پنجاه 
تا بزن کف پاشون تا دیگه دروغ نگن« که کف پام 
سوخت؛ اما شالق نبود. کمربند بود که فراش مان از کمر 
خودش باز کرده بود و می برد باالی سرش و می آورد 
پایین . گاهی می گرفت به چوب فلک . گاهی می گرفت 
به مچ پامان؛ اما بیشتر می خورد کف پا و هی زد و آی زد!  
من برای این که درد و سوزش را فراموش کنم، سرم 
را گرداندم به سمت گلدسته ها که سربریده و نیمه کاره 
در آسمان محل رها شده بودند و داشتم برای خودم این 
فکر را می کردم که اگر نصفه کاره نمانده بودندکه یک 

مرتبه اصغر به گریه افتاد .
 »غلط کردم آقا . غلط کردم آقا«

که با آرنجم یکی زدم به پهلویش که ساکت شد و بعد 
مدیر به فراش گفت، دست نگه داشت و بعد پایمان را که 

باز می کردند، زنگ زدند و صف ها راه افتادند...
ادامه دارد....

وقتی که صبح از خواب بیدار می شوی،
 دو انتخاب داری؛ یا خوشحال باشی 

یا ناراحت. فقط انتخاب کن که خوشحال باشی.

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

دیگران را جستجو و پیدا کنند.

می گویم اما درد دل سربسته تر بهتر
بغض گلوی مردها نشکسته تر بهتر

وقتی که چای چشم ِ پر رنِگ تو دم باشد
مردی که پیشت می نشیند خسته تر بهتر

اگر فرصت داری که اقداماتی فوق العاده در زندگی 
خود انجام دهی، به جدیت تو را تشویق می کنم 

که از کسی دعوت کنی تا به تو ملحق شود.

زندگی یعنی دردسر مرگ یعنی آرامش، 
آدم زنده باید با شجاعت و مردونگی

 به سمت دردسر بره )دیالوگ فیلم بینوایان(

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیه روز  

]که خدا[ آن را هفت  شب و هشت روز پیاپی بر آنان بگماشت در آن ]مدت[ مردم را 
فرو افتاده می  دیدی گویی آنها تنه  های نخلهای میان تهی  اند. سوره الحاقه/ آیه 7

حدیث روز  

هر کس دلی را شاد کند، خداوند از آن شادی لطفی برای او قرار دهد که به هنگام مصیبت چون آب زاللی بر او باریدن گرفته و 
تلخی مصیبت را بزداید. حضرت علی )علیه السالم(

سبک زندگی

9 تکنیک حیرت انگیز برای تقویت مغز
به شمار  زمین  سیاره  در  رایانه  قوي ترین  ما  مغز  هرچند 
مي رود، این رایانه قدرتمند نیز گاهي به خطا مي رود. ما 
انسانها بیشتر وقت خود را صرف انباشتن چیزهاي گوناگون 
ما  نیست مغز  به داخل مغزمان مي کنیم.مهم  و بي فایده 
چقدر قدرتمند است، آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم 
این عضو نیاز به جبران و احیاي خود دارد تا بتواند قالب 
و توانایي خود را حفظ کند بازی های ذهنی و جدول ها 
روشی مفرح و موثر برای تربیت و فعال کردن مغز می باشد. 

1- ساعت هایی را آفالین باشید
گاهی اوقات بی خیال اینترنت شوید و بدون آن زندگی 
کنید. مثال آخر هفته ها ایمیل و همین طور پست های 
شبکه های اجتماعی تان را بررسی نکنید. از فیس بوک 

گرفته تا وایبر، واتس آپ، الین و تلگرام!
واقعا مجبور نیستید هربار آنالین می شوید، وقت خود را 
با بررسی شبکه های اجتماعی و انجام کارهای بیهوده و 
وقت گیر تلف کنید. اینترنت پر از منابع آموزشی بزرگ 
ویدئوهای  آنالین،  آموزشی  های  دوره  جمله  از  است. 
به  واژگان.  دامنه  افزایش  ابزارهای  و  جذاب و کاربردی 
به  فایده،  بی  موضوعات  با  خود  وقت  کردن  تلف  جای 
تغذیه مفید مغز خود بپردازید و متناسب با فعالیت های 

اجتماعی تان، اطالعاتتان را افزایش دهید.
 2- یادداشت بردارید

یادتان هست وقتی مدرسه می رفتید و شب های امتحان 

درس  از  چقدر  داشتید،  کنکور  که  سالی  خصوص  به 
را  کار  داشتید؟ حاال هم همان  بر می  یادداشت  هایتان 
ادبی  هایتان  یادداشت  نیست  الزم  اصال  و  دهید  انجام 

یا طوالنی باشد! 
همان چند دقیقه ای که صرف نوشتن آموخته های آن 
مغز  قدرت  افزایش  برای  مطمئن  راهی  کنید،  می  روز 
است. کافی است یک یادداشت 400 کلمه ای از مطالبی 

که هر روز می آموزید، تهیه کنید.

3- چه کارهایی انجام داده اید؟
با میزان اعتماد به نفس  بخش عمده ای از هوشمندی 
کاغذ  االن یک  است؛ پس همین  مرتبط  و شادی شما 
»کارهایی  از  فهرستی  که  همیشه  برخالف  و  بردارید 
بار  این  کردید،  می  تهیه  دهم«  انجام  خواهم  می  که 
آمار»کارهایی که انجام داده ام« را بگیرید تا هم اعتماد 

به نفستان افزایش یابد و هم خوشحال و شاد شوید.

4- حروف متقاطع یا سودوکو؟!
ها  جدول  و  ذهنی  های  بازی  همه  کند!  نمی  تفاوتی 
با درگیر کردن  عالوه بر سرگرم کردن شما، می توانند 
مغز، روشی مفرح و موثر برای تربیت و فعال کردن مغز 
باشند. مدتی این روش را امتحان کنید تا ببینید سرعت 

پردازش مغزتان چقدر افزایش می یابد.

5- پسر نوح با بدان بنشست...
باهوش  باید دوستان  تر شوید،  باهوش  اگر می خواهید 
داشته باشید. شاید اوایل این ارتباط ها اعتماد به نفستان 
کمی خدشه دار شود اما یادتان باشد رفت و آمد با کسانی 
که باهوش تر از شما هستند. یکی از سریع ترین راه های 
یادگیری است. دور و برتان را پر کنید از آدم های باهوش 
و سعی کنید عالوه بر حفظ فروتنی خود، همیشه تشنه 

دانستن باشید و از آنها چیزی یاد بگیرید.

6- او یار مهربان است!
مهم نیست چه می خوانید، فقط بخوانید! بیشتر تحقیقات 
پژوهشگران نشان داده اند بهترین افزایش دهنده قدرت 
رمان،  تا  رفته  روزنامه  از  است.  خواندن  و  مطالعه  مغز، 
بخوانید  رسید،  دستتان  هرچه  خالصه  و...  علمی  کتاب 

چون سوژه متن مهم نیست، کمیت اهمیت دارد!

7- مطمئنید یاد گرفته اید؟
انیشتین گفته: »اگر نمی توانید چیزی را برای دیگران به 
راحتی توضیح دهید، به این دلیل است که آن را به اندازه 

کافی درک نکرده اید«.
برای  کنید  سعی  گرفتید،  یاد  که  را  موضوعی  هر  پس 
بقیه  اختیار  در  را  اطالعاتتان  و  کنید  تعریف  دیگران 
با تکرارشان، هم در ذهنتان ماندگار شوند و  تا  بگذارید 

هم مطمئن شوید که مطلب را تمام و کمال گرفته اید.

8- همیشه در چارچوب حرکت نکنید!
بیکاری  زمان  از  ترک تحصیل،  استیو جابز جوان پس 
خوشنویسی  یادگیری  برای  آن  از  که  داشت  زیادی 
استفاده کرد. در آن زمان خوشنویسی برای او بی ربط به 
نظر می رسید، اما مهارت های طراحی که او یاد گرفته 

بود، بعدها به مکینتاش راه یافت.
 شما هرگز نمی دانید در آینده چه چیزی مفید است. 
بگیرید  یاد  جدیدی  چیز  کنید  سعی  است  کافی  فقط 
دستتان  به  آن  از  استفاده  فرصت  تا  بمانید  منتظر  و 
بی  ظاهر  در  های  دانسته  همین  دید  خواهید  بیاید. 
ربط چطور با جنبه های مهم زندگی تان ارتباط برقرار 
می کنند! پس، از امتحان کردن مهارت های بی ربط 

نترسید. امروزتان  با 

9- یک زبان جدید لطفا!
سرعت یادگیری مهم نیست؛ کافی است به هر طریقی 
که شده؛ سفر به کشورهای خارجی یا شرکت در کالس 
های آموزش زبان یا حتی استفاده از خودآموزها و دوره 
های مجازی آموزش زبان این کار را شروع کنید. فقط 
را دنبال  را زودتر شروع و مداوم آن  سعی کنید کارتان 

کنید تا مغزتان فعال و پویا بماند.
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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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613452879

341297586

276583491

958641723

867935142

429176358

135824967

جدول سودوکو

کامپیوتر کویر افزار شـرق

فروش دوربین مداربسته 
)با اقساط طوالنی مدت 3 ساله(

بدون معرفی به بانک

 با 20 سال سابقه فعالیت

نبش شهدا 3، ساختمان قائم ، طبقه 2 واحد 5 
) عرفی ، بهزادیان( 

09153613349-32210535

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 

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

تخریب و بازسازی ساختمان
09302761630 -09155626033

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

هزار پـــا
16:152022شروع سانس

به وقت خماری
18:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب  سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی
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 نشانه هایی که به شما 
می گوید بیماری قلبی دارید

 لکه های چربی کوچک بر روی پلک ها، باسن، 
آرنج ها یا زانوها که به نام زانتوماس نامیده می 
شود و به خودی خود بی ضرر هستند؛ با این حال، 
چنین توده های چربی نشان دهنده وجود بیش 
از حد کلسترول هستند، آنقدر زیادند که عروق 

نمی توانند آن را در خود نگه دارند و برای حفظ 
می  منتقل  پوست  زیر  به  را  آنها  شان،  تعادل 
کند. بنابراین، عروق خودشان به کمک فوری 
پریودنتالی  بیماری  یا  لثه  التهاب  دارند.   نیاز 
می تواند منجر به بوی ناخوشایند دهان و حتی 
از دست دادن دندان شود. باکتری های موجود 
در لثه های ملتهب، می تواند به سیستم قلبی 
عروقی وارد شود و موجب التهاب در آنجا شود.

مواد غذایی عفونت زایی که هر روز 
استفاده می کنیم

تشکیل  جرقه  باال  دمای  در  غذا  پز  و  پخت 
محصوالت نهایی گلیکاسیون پیشرفته در بدن را 
می زند. در این فرآیند، قند در جریان خون  تان به 
پروتئین می چسبد و مولکول های سمی جدیدی 
به نام “محصوالت نهایی گلیکاسیون پیشرفته”، 

را  ها  مولکول  این  انسان  بدن  می دهد.  شکل 
بیگانه شناخته و ساده ترین عکس العمل بدن در 
این مواقع التهاب خواهد بود و شما به همین راحتی 
با خوردن سیب زمینی سرخ کرده بدن تان را در 
معرض عفونت قرار خواهید داد. پنیرهای پروسس، 
نوشابه ها، غالت فانتزی و آب نبات را از سفره تان 
حذف کنید! این مواد غذایی عفونت زا بدن را با 
شتاب باالیی به سمت التهاب سوق می دهند.

درد  و ورم معده را به این روش 
آرام کنید

است.  مهم  غذایی  وعده های  خوردن  زمان 
برای  و  شود  خورده  صبح  اول  باید  صبحانه 
خوردن ناهار باید یک ساعت مشخصی را مدنظر 
قرار دهید. همچنین برای شام باید اول شب غذا 
بخورید. خیلی از افراد توجه زیادی به زمان خوردن 

غذا ندارند و اغلب وعده های غذایی به خصوص 
شام را دیروقت می خورند و بالفاصله بعد از غذا 
دراز می کشند. بعد از غذا کمی راه بروید تا غذا 
راحت تر هضم شود. کسانی که از اختالالت معده 
به خصوص ورم معده رنج می برند، در صبحانه نان 
سنگک با مربای هویج یا به بخورند. شهد مربا 
نباید خورده شود و باید گوشت مربا را بخورند 
چراکه شهد مربا اسید معده را تحریک می کند.

اگر هر روز زردچوبه مصرف کنیم 
چه اتفاقی در بدن می افتد

  
اثر مثبت ادویه زردچوبه بر مغز، باعث افزایش 
سطح دوپامین و سروتونین می شود، همچنین در 
تنظیم مقررات هیپوتاالموس -هیپوفیز-آدرنال 
و  بر روی خلق  تواند  کند که می  کمک می 
خو تأثیر بگذارد. هنگامی که زردچوبه مصرف 

 می کنیم کمتر تنش داریم و غذا بهتر هضم 
زردچوبه،  حاوی  غذایی  رژیم  شود.   می 
بهبود  را  جسمی  و  روحی  سالمت  تواند  می 
زردچوبه  با  را  خود  بدن  که  هنگامی  بخشد. 
با  را  بدن خود  و  مغز  التهاب  تغذیه می کنید، 
زردچوبه  دهید.  می  کاهش  ها  اکسیدان  آنتی 
را  هضم  دهد،  می  کاهش  را  کلسترول 
کند. می  تصفیه  را  کبد  و  بخشد  می  بهبود 

در کنار برنج، خرما بخورید

بهتر است بدانید که برنج به علت طبع سردش 
موجب بیماری هایی نظیر MS و پارکینسون 
می شود و خرما به علت طبع گرمی که دارد 
عوارض سردی برنج را از بین می برد. پس بعد 
برنج خرما میل کنید. اگر خرما با شنبلیله خورده 
شود جهت سنگ مثانه مفید است. کسانی که 

دم  از  شود  خرد  مثانه شان  سنگ  می خواهند 
کردة آن استفاده کنند )دم کرده هسته خرما( 
و کسانی که یبوست دارند سعی کنند هنگام 
و  ساده  غذاهای  از  خرما  کردة  دم  از  استفاده 
برای  خوبی  میوه  خرما  کنند.  استفاده  ملین 
خرما  است.  رشد  باعث  نیز  و  اعصاب  تعادل 
باعث سر زنده نگاه داشتن سلول های عصبی 
است. مفید  نیز  آهن  کمبود  برای  می  شود. 

یادداشت

یادداشت

کشف 3 هزار و 478 عدد دارو و مکمل قاچاق

ماه  سه  در  گفت:  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاون 
نخست امسال 175 مورد بازرسی از مراکز عرضه کاالهای سالمت محور 
استان صورت گرفت که در آن از 6 داروخانه، 25 عطاری و باشگاه های 
ورزشی، 44 مرکز عرضه کاالهای آرایشی و بهداشتی، 4 مرکز فروش 
تجهیزات پزشکی و 39 مرکز عرضه مواد خوراکی و آشامیدنی بازرسی 
شد. کبری ناصری افزود : در 25 مورد از این بازرسی ها 133 قلم کاالی 
و مکمل کشف شد. دارو  عدد  و 478  هزار  پزشکی شامل سه  قاچاق 

معدوم کردن 300 کیلوگرم گوشت در سربیشه

300 کیلوگرم گوشت قرمز غیرقابل مصرف در کشتارگاه دام سربیشه 
ضبط و معدوم شد. رئیس شبکه دامپزشکی سربیشه گفت: این مقدار گوشت 
متعلق به الشه یک رأس گاو است که براساس نظر کارشناسان بهداشتی 
شبکه، به دلیل مشکالت بهداشتی از چرخه مصرف انسان خارج شد. 
رمضانی، ارزش تقریبی این مقدار گوشت را حدود 80 میلیون ریال اعالم کرد.

هنرنمایی پوالدمردان استان در قهرمانی کشور

در مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان کشور، تیم استان در برابر 
برترین های ایران به میدان می رود. علی افضلیان در وزن 61 کیلوگرم، میالد 
شاهین نژاد در وزن 86 کیلوگرم با سرپرستی آرمیا خالدی و مربیگری حسن 
فالحت هماورد پوالدمردان کشور می شوند. این مسابقات  از 17 تا 21 
مرداد با شرکت قریب  به 100 پوالدمرد به میزبانی تهران برگزار می شود.

برگزاری مسابقه دوچرخه سواری کوهستان انتخابی 
تیم استان

حسینی- رییس هیئت دوچرخه سواری از برگزاری مسابقه دوچرخه 
سواری کوهستان انتخابی تیم استان خبر داد و اضافه کرد: این رقابت ها در 
دو رده سنی نوجوانان و بزرگساالن برگزار خواهد شد. علوی با بیان این که 
زمان برگزاری مسابقه روز جمعه 29 تیر ساعت 17 بعدازظهر می باشد، ادامه 
داد: منطقه گردشگری بوذرجمهر قائن، جنب جبل النور را برای برگزاری 
انتخاب کردیم. وی یادآور شد: حدود 20 نفر  در این رقابت ها شرکت 
خواهند کرد و 5 نفر نیز از برترین های خراسان رضوی حضور خواهند داشت.

رقابت کشتی گیران استان در قهرمانی کشور

در مسابقات قهرمانی کشتی کشور، پیشکسوتان استان به میدان می 
و  طبس  از  فرحناکی مقدم  محمدعلی  طبس،  از  باقرزاده  حسن  روند. 
حسین بخشی از بیرجند با سرپرستی و مربیگری علی اکبر میراب زاده 
به عنوان نماینده های استان برای کسب مدال های رنگی روی تشک 
می روند. این مسابقات تا پنجم مرداد به میزبانی تهران برگزار می شود.

حوادث استان

کاریکاتور - رجبی  داده نما

افراد در سن رشد، دوران کودکی، دوران بلوغ، دوران بارداری و شیردهی 
در معرض کم خونی قرار دارند. 1- یکی از شایع ترین عالئم که به سختی 
می توان علت اصلی آن را تشخیص داد، احساس خستگی مفرط است. 
کمبود آهن باعث می شود اکسیژن کمتری به بافت ها برسد و بدن از 
انرژی که به آن نیاز دارد، محروم می شود. اگر خستگی همراه با احساس 
 ضعف و بی قراری است و نمی توانید روی کارها تمرکز کنید، این امر 
 می تواند نشانه کمبود آهن باشد.2- گلبول های قرمز، رنگ قرمز به خون 

می دهد و کمبود پروتئین باعث رنگ پریدگی چهره می شود. رنگ 
است.  آهن  کمبود  نشانه  ها  پلک  و  لثه  لب،  داخل  چهره،  پریدگی 
3- اگر میزان اکسیژنی که به بدن می رسد، پایین باشد، هرچه قدر 
هم عمیق نفس بکشید، دچار کمبود نفس خواهید شد. اگر در انجام 
کارهای معمولی از جمله باال رفتن از پله، ورزش کردن نفس کم می 
آورید، دچار کمبود آهن شده اید. 4- یک  سری آنزیم های مورد نیاز 
در سیستم عصبی وجود دارد که آهن در آنها به کار رفته است. کسی 

که فقر آهن دارد به خاطر کمبود این آنزیم ها، زود عصبی می شود و 
کمبود آهن، کاهش یادگیری در دانش آموزان را ایجاد می کند. 5- کمبود 
اکسیژن سیستم سمپاتیک عصبی را تحریک می کند. از آن جا که 
کمبود آهن می تواند ضربان قلب را باال ببرد، فرد در حالی که دلیلی 
برای اضطراب ندارد، حس می کند در وضعیت فرار یا مبارزه قرار دارد. 
6-کمبود آهن، عملکرد تیروئید را کند می کند. سبزی های دارای برگ 
سبز پررنگ،غالت سبوس دار، عدس،گوشت مرغ غنی از آهن است.

ورزش استان عوارض فقر آهن چیست؟

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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امالک و 
مستغالت

فروش۲ قطعه۵۰۰ سهمی 
حاجی آباد، سنددار ،

قیمت توافقی
۰91۲899۵۲41

 فروش منزل ویالیی در حاجی آباد
 13۰ متر،  1۰۰ متر زیر بنا، 

فی:87 م  
تلفن تماس:

۰91۵3613774

فروش منزل ویالیی 
حاشیه خیابان اصلی

تلفن تماس:
۰933۰7۵1696 

فروش زمین 18۰ متری 
در چهکند

۰91۵1639811

فروش فوری زمین در شهرک 
بعثت )علی آباد لوله( با موقعیت 

استثنایی ازدوسمت حاشیه خیابان 
به علت مهاجرت
۰9۰3۵۲67746

منزلی ویالیی حسین آباد سادات 
16۰متر، 9۰ متر زیربنا، یک 
خواب، کلیه امکانات فی: 7۵م

تلفن تماس:
 ۰91۵1634698

منزل فروشی در خیابان مدرس،
شمال و جنوبی، 31۰ متر 

با پیلوت
 سه طبقه، تمام اسکلت 

۰91۵361۰1۲8

۲۰۵ متر زمین مسکونی 
مهرشهر

با پروانه و امتیازات
 به فروش می رسد
۰91۵7۲3۰84۵

 دو واحد دامپروری در شهر خور
زیر نظر جهاد،14۰۰متر با 7۰ متر 

انباری و 17۰۰ متر
با8۰ متر انباری

 ۰91۵361۰1۲8 

فروش 
زمین تجاری

 نهبندان، میدان مادر
تلفن تماس:

۰9۰3۵۲67746 

خریدار واحد آپارتمان
 تا ۵۵ میلیون
تلفن تماس:

۰91۵7۵۵۰۰۵7
 

دو واحد آپارتمان تجاری مسکونی 
واقع در چهارراه ترمینال ، تازه 

ساز،کف سرامیک با تمام امکانات 
رهن و اجاره داده می شود.   

۰91۵961۰19۲

متقاضی آپارتمان اجاره ای 
همکف ، دو خواب

تلفن تماس:
۰91۵363۲761 

جویای کار

به تعدادی راننده با خودرو 
مدل باال جهت همکاری در آژانس

 با زنگ خور باال  نیاز داریم
 تلفن تماس:

۰91۵4944۰8۰
 

 به تعدادی راننده تمام وقت
 جهت کار در آژانس نیازمندیم

تلفن تماس:
۰91۵964398۰

 
به تعدادی راننده با ماشین دوگانه 

جهت کار در آژانس 
با زنگ خور باال نیازمندیم. 

تلفن تماس:
۰91۵7۲46۲76

 به یک نیرو جهت کار در تولیدی 
مبلمان واقع در خیابان توحید 

نیازمندیم.
 ۰91۵6۵۵3731 

جویای کار:
راننده پایه یک 

تلفن تماس:
۰91۵۵61186۰

به یک نفر منشی ترجیحا ماهر 
جهت کار در دفتر بیمه 

 واقع در مدرس نیازمندیم 
تلفن تماس :

۰91۵771348۲ 

به تعدادی راننده تمام وقت 
جهت کار در آژانس نیازمندیم

تلفن تماس :
۰91۵964398۰  

خودرو

پراید فروشی مدل 8۲
سبزیشمی، دور رنگ 

فی: توافقی
تلفن تماس:

۰99۰436۵681

فروش پراید 81 تمیز، سفید
 تازه تعمیر، بیمه یکسال،الستیک 

نو، دست اول، فی1۰م 
فقط مصرف کننده
۰91۵6۰۰41۵۲

فروش خودروی اچ سی کراس 
مدل 96، سفید
 بیمه یک سال 

تلفن تماس:
۰91۵16۰1774

خریدار کامیون آیفا با تانکر آبکش 
یا بدون تانکر، خود ماشین 
تمیز و مرتب آماده به کار

۰939۵619864 

پارس دوگانه کارخانه، 87 
سفید، بدون رنگ

 معاوضه با پراید تک گانه
تلفن تماس:

۰91۵363۲761

فروش سمند 86 ، سفید
 تک گانه فی: 14 م

تلفن تماس:
۰91۵36187۰۲

فروش ماشین 
جک جی ۵
تلفن تماس:

۰933۰7۵1696 

متفرقه

فروش دستگاه 
برش مرغ

تلفن تماس:
۰91۵963۲94۵

فروش مغازه  مرغ بریان وکبابی
 در حال کار 

در بهترین مکان شهر
تلفن تماس:

۰93۰743194۲

فروش آهن 18
با قیمت مناسب

تلفن تماس:
۰91۵7۲36341

فروش کولر پراید
 با تمام لوازم 
تلفن تماس:

۰91۵861۰187

 آژانس فعال و با تمام امکانات 
به صورت نقد

 به فروش می رسد
تلفن تماس:

۰91۵3639984

فروش گوشی سونی اریکسون 
سامسونگ و ال جی کشویی

 قیمت توافقی
تلفن تماس:

۰91۵8667۰9۰

فروش گوشی 
سامسونگ جی7

تلفن تماس:
۰93686۰4783

فروش  آجرسالم، کارنشده
حدود 1۰هزارعدد، معصومیه
درصورت تمایل پیام بدهید

۰939161391۵
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کاوش-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
گفت: باید حلقه صنایع دستی استان را گسترده تر 
کنیم و تمامی حوزه های مرتبط با هنر و فرهنگ 
سنتی خراسان جنوبی در نمایشگاه های صنایع 

دستی معرفی و شناسانده شوند.
نشست  در  گذشته  روز  مقدم  علوی  مجتبی 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کارگروه 
همه  مشارکت  افزود:  استان  گردشگری 
دستگاه های اجرایی استان و نهادها در معرفی 
ظرفیت ها و توانمندی های استان باید مورد 
توجه جدی قرار گیرد تا همه حوزه ها در این 
بخش حضوری فعال داشته باشند.وی برگزاری 
صنایع  معرفی  برای  مقطعی  های  نمایشگاه 

و  دانست  مطلوب  را  جنوبی  خراسان  دستی 
اظهار کرد: مهمتر از نمایشگاه های مقطعی، 
برگزاری نمایشگاه های دائمی و رایگان برای 
استان  های  توانمندی  و  محصوالت  معرفی 
است که در این زمینه مقدمات کار برای احداث 
فضای معرفی توانمندی های استان در برج 

میالد تهران انجام شده است.
رئیس کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان جنوبی، برگزاری برنامه 
های فرهنگی و هنری در استان را الزم دانست 
و گفت: در روند برگزاری این مراسم باید مجریان 
امور شرایط و اقتضائات فرهنگی و مذهبی در 

استان را نیز لحاظ کنند.

وی ایجاد و تقویت شتاب دهنده های گردشگری 
در استان را از مهمترین ملزومات برای توسعه این 
حوزه دانست و افزود: باید از شرکت های دانش 
بنیان و جوانان خوش فکر و خالق استان خراسان 
جنوبی برای توسعه گردشگری و معرفی بیش از 

پیش صنایع دستی در استان بهره گیری کنیم.
استاندار    عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
خراسان جنوبی همچنین از مدیرکل دفتر فنی 
استانداری خواست در خصوص مناسب سازی 
فضای مسجد حضرت ابوالفضل )ع( نهبندان 
برای خدمات دهی بهتر به مسافران ورودی 
به استان، اولین جلسه کمیته فنی استان را به 

بررسی این موضوع اختصاص دهند.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: 
همزمان با هجدهمین دوره مسابقات پرسش مهر 
ریاست جمهوری 13 هزار دانش آموز و فرهنگی 
این استان در 15 رشته علمی و آموزشی شرکت 
کردند. به گزارش ایرنا، موسوی کیا روز گذشته 
در آیین تجلیل از برگزیدگان کشوری مسابقات 
پرسش مهر ریاست جمهوری در بیرجند افزود: از 
این تعداد 250 نفر به عنوان برگزیدگان شهرستانی 
در مرحله استانی به رقابت پرداختند و 32 نفر مجوز 

حضور در مرحله کشوری را کسب کردند.
وی شعر،داستان، مقاله پژوهشی، وبالگ نویسی، 
فیلم کوتاه، نمایشنامه نویسی، نقاشی، طراحی، 

از  را  همگانی  سرود  و  خوشنویسی  گرافیک، 
مهمترین رشته های این مسابقه اعالم کرد.

»چگونه باید در محیط مدرسه تحمل و احترام 
تمرین  را  ادب  و  اخالق  دیگران،  افکار  به 
کنیم؟« پرسش امسال رئیس جمهوری در آیین 
بازگشایی مدارس بود. موسوی کیا اظهارکرد: 
دوره مسابقات پرسش مهر 6  در هجدهمین 
دانش آموز و فرهنگی استان حائز رتبه شدند و 
صادق احمدی نسب و زهرا فتحی در رشته مقاله 

پژوهشی رتبه سوم کشوری را کسب کردند.
وی گفت: نگار زرنگ در مسابقه سخنوری رتبه 
سوم و در بخش هر خانواده ایرانی یک پاسخ 

فاطمه عاشوری به عنوان برگزیده کشوری معرفی 
شد.موسوی کیا ادامه داد: در رشته خوشنویسی 
و وبالگ نویسی هم به ترتیب فهیمه جهانی و 
حسین توکلی شایسته تقدیر کشوری شناخته شدند.
وی تصریح کرد: طرح سوال رئیس جمهوری در 
ابتدای فصل بازگشایی مدارس نمادی از انعکاس 
رئیس  اینکه  و  است  مدارس  در  روز  مباحث 
جمهوری اخالق را مورد اهمیت می داند مسلم 

این مهم باید در مدارس تقویت شود.
وی گفت: با رعایت اخالق آستانه تحمل افراد 
تقویت می شود و بدون شک در ارتقای فضایل 
اخالقی جامعه نقش تعیین کننده ای خواهد داشت.

 کاری - محمد بارانی، رئیس اداره بهزیستی 
خانوار   1500 تعداد  اکنون  گفت:  زیرکوه 
و  هستند  بهزیستی  پوشش  تحت  زیرکوهی 
از این تعداد 634 خانوار از بهزیستی مستمری 
دریافت  مستمر  غیر  خدمات  و   ماهیانه 
غیر  خدمات  از  فقط  هم  مابقی  و  کنند  می 

مستمر بهزیستی بهره مند می شوند. 
وی با اشاره به اینکه حوزه توانبخشی بهزیستی 
زیرکوه به 1267 معلول و سالمند خدماتی از 
و  ایاب  تحصیل،  درمان،  هزینه  قبیل کمک 
ذهاب، کمک بالعوض مسکن،  خرید جهیزیه 
و مناسب سازی مسکن ارائه می دهد، افزود: 
در سال گذشته بالغ بر4 میلیارد و 94 میلیون  
و 28هزار و 768ریال در این زمینه هزینه شده 

است. وی، همچنین با اشاره به اینکه از این 
تعداد، 332 نفر معلول ذهنی،363 نفر معلول 
جسمی حرکتی، 219 نفر معلول بینایی،191نفر 
و  اعصاب  معلول  نفر  و 110  معلول شنوایی 
روان هستند، ادامه داد: 3 مرکز غیردولتی در 
مجموع  در  که  دارد  وجود  توانبخشی  حوزه 
مراکز  این  خدمات  از  سالمند  و  معلول   76
و...  آموزش،نگهداری،توانبخشی  قبیل  از 
بالغ  بهره مند می شوند که در سال گذشته 
بر 3 میلیارد و  80 میلیون ریال یارانه دولتی 

به این مراکز پرداخت شده است.
 این مسئول ادامه داد: حوزه اجتماعی در بخش 
با ظرفیت  مهدکودک  دارای 40  دولتی،  غیر 
نگهداری  مرکز  یک  1150کودک،  جمعا 

 16 ظرفیت  با  سرپرست  بی  دختر  فرزندان 
نفر و یک کلینیک مددکاری است که سال 
و  میلیون   328 و  میلیارد  بر9  بالغ  گذشته 
خدمات  ارائه  برای  ریال   726 و  هزار   862
به  مشاوره  و  مددکاری  نگهداری،آموزشی، 

آنها یارانه دولتی پرداخت شده است. 
وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار از جمله 
راه های توانمندسازی، استقالل و خودکفایی 
معلوالن، زنان سرپرست خانوار و مددجویان 
است، گفت: بهزیستی در سال گذشته برای 
53 نفر از جامعه هدف  اشتغال در زمینه هایی 
چون کشاورزی، دامپروری، پوشاک، عطاری، 
لباس فروشی، سوپر مارکت و پارچه فروشی 
ایجاد کرده که بالغ بر 5 میلیارد و 820 میلیون 

ریال تسهیالت پرداخت شده است. 
وی در این خصوص تشریح کرد: از این تعداد 34 
 نفر معلول مبلغ 3 میلیارد و 750 میلیون ریال، 

9 زن سرپرست خانوار 840 میلیون ریال و 
10 نفر معتاد بهبود یافته یک میلیارد و 230 
میلیون ریال تسهیالت اشتغال دریافت  کردند.

اداره کل دامپزشکی در اطالعیه ای از مرغداران 
خواست برای مقابله با استرس گرمایی آمادگی 
داشته باشند. در این اطالعیه آمده است: وجود 
موتور برق سالم و آماده به کار اهمیت زیادی دارد 
و هنگام صدور پروانه بهره برداری از ضروریات 
اخذ پروانه است، لذا مرغدارانی که موتور برق را 
برای واحد خود تامین نکرده اند در اسرع وقت 
آن را تهیه نمایند. به گزارش ایرنا، این اطالعیه 
می افزاید: همه طیور در زمانی که افزایش دمای 
محیط بیش از تحمل آنان باشد، دچار استرس 
گرمایی می شوند و چون فاقد غدد عرق هستند، 

با افزایش تعداد دفعات تنفس )له له زدن(، دمای 
بدن را کاهش می دهند. این افزایش تنفس با 
دفع بیش از حد دی اکسید کربن، تعادل اسید - 
باز بدن را به سمت قلیایی شدن )آلکالوز( برده 
و کلسیم یونیزه را که برای استخوان سازی و 
می  کاهش  است،  مرغ ضروری  تخم  پوسته 
دهد. همچنین له له زدن و تنفس با دهان باز، از 
عوامل مستعد کننده بیماری های تنفسی است.

اداره کل دامپزشکی در این اطالعیه تصریح کرد: 
از دیگر عوارض استرس گرمایی کاهش مصرف 
غذاست که در طیور گوشتی موجب کاهش رشد 

و در طیور تخمگذار منجر به کاهش اندازه و 
میزان تولید تخم مرغ می شود. راه های مقابله 
با استرس گرمایی نیز عبارت است از: افزایش 
جریان هوا )استفاده از حداکثر قدرت هواکش 
ها(، خنک نمودن هوای سالن با استفاده از مه 
پاش و اسپری آب بر روی دیوار، سقف داخلی 
و خارجی در ساعات گرم روز، در مناطق گرم 
و خشک در استرس گرمایی آب بیشتری توسط 
طیور مصرف می شود لذا توصیه می شود آب 
خنک و کم نمک در اختیار گله قرار داده شود 
نماید.توصیه  کمک  بدن  دمای  کاهش  به   تا 

می شود تغذیه طیور در ساعت های خنک تر 
روز )صبح ها و عصرها( صورت پذیرد، عالوه 
بر آن همه کارهایی که سبب کاهش فعالیت 
است.  مفید  شود،  روز  گرم  ساعات  در  طیور 
به  آن  ترکیبات  میان  تعادل  و  جیره  اصالح 
همراه استفاده از غذاهایی که هضم راحت تری 
دارند تاثیر استرس گرمایی را کاهش می دهد 
و استفاده از دان پلت موجب کاهش مصرف 
انرژی هنگام غذا خوردن شده و طیور گرمای 

کمتری را احساس می نمایند. 
بهتر است انرژی جیره بیشتر از منابع چربی 

تامین شود زیرا در مقایسه با سایر مواد مغذی 
گرمای کمتری را ایجاد می کند و نصب فن 
از  استفاده  سازها،  مه  نصب  اضافی،  های 
سیستم های مناسب تهویه، سفید کردن سقف 
های  روکش  از  استفاده  یا  مرغداری  بیرونی 
آلومینیومی و غیره توصیه می شود.همچنین در 
استرس گرمایی تعادل اسید - باز بدن به هم 
می خورد و استفاده از الکترولیت ها در بهبود 
کردن  اضافه  است.  مفید  بسیار  عارضه  این 
ویتامین های A ،C و E نیز در کاهش اثرات 

استرس گرمایی موثر است.

هشدار به مرغداران برای مقابله با استرس گرمایی

تسهیالت اشتغال بیش از 5 میلیاردی برای مددجویان بهزیستی زیرکوه

13 هزار نفر در خراسان جنوبی به پرسش مهر پاسخ دادند    

حلقه صنایع دستی گسترده تر شود

شعر نزدیک به حقیقت ارزشمندتر است

ایرنا-نماینده ولی فقیه در استان گفت: جنبه معنوی اشعار مربوط به ائمه اطهار )ع( از دیگر بخش ها مهمتر بوده و این گونه شعر هرچه به حقیقت گویی نزدیک تر باشد، 
ارزشمندتر است. حجت االسالم عبادی در دیدار اعضای انجمن شعر رضوی خراسان جنوبی افزود: شعر هنر ارزشمندی است که شامل بخش های لفظ و مفاهیم است.
وی اظهار کرد: از زاویه معنوی هر چه شعر به مفهوم و حقیقت نزدیک تر باشد زیباتر است اما به لحاظ الفاظ هرچه مجازتر و غرق در استعارات باشد، زیباتر به نظر می آید.

*مسئول میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 
خوسف گفت: مرحله اول مرمت آب انبار روستای 

سیوجان این شهرستان پایان یافت.
*مدیر امور آب و فاضالب فردوس گفت: عملیات لوله 
گذاری به طول 360 متر با هزینه ای بیش از  6 میلیارد 
ریال از محل اعتبارات تنش آبی و مسکن مهر ملی 

بر روی خط انتقال جمع آوری دشت سرند انجام شد.
*رئیس اداره بهزیستی درمیان گفت: انجمن معتادان 

گمنام دردرمیان راه اندازی شد
*شهردار بیرجند گفت: با تالش و همت سه ماهه تیم 
متخصص علمی در شهرداری، شهر بیرجند به 32 
محله کاری جهت انجام پروژه های مختلف و خدمات 

رسانی هرچه بهتر تقسیم شد.
جهاد  مهندسی  و  فنی  امور  و  خاک  و  آب  *مدیر 
کشاورزی استان گفت: 6  هزار و 347  هکتار از اراضی 

کشاورزی به سیستم های آبیاری نوین مجهز شدند.
گفت:  بهزیستی  کل  اداره  اجتماعی  امور  *معاون 
جشنواره علمی روز دختر با عنوان ‘دختران، حمایت 
های روانی - اجتماعی و توسعه پایدار«  برگزار می شود.

اخبار کوتاه

برخورد قاطع با دارندگان کارت های 
مهاجر و سرگردان

صداوسیما-مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های 
نفتی منطقه از برخورد قاطع با دارندگان کارت های 
مهاجر و سرگردان خبر داد. مردانی با بیان اینکه با 
دارندگان کارت های غیر، برخورد و کارت مسدود 
می شود، گفت: با هدف کاهش تخلفات و شناسایی 
کارت های مهاجر و سرگردان در مجاری عرضه، در 
تمامی جایگاه ها اقدام به اطالع رسانی در خصوص 

عدم استفاده از کارت غیر شد. 

ارزش های انقالب از غرب گرایی تاثیر نگیرد

 نماینده ولی فقیه در استان گفت: انقالب اسالمی 
به برکت ائمه اطهار )ع( شکل گرفت و نباید اجازه 
 داد ارزش های آن متاثر از افکار غرب گرایی شود.

 

به گزارش ایرنا، حجت االسالم عبادی روز گذشته در 
دیدار فرمانده سپاه خوسف و جمعی از بسیجیان این 
شهرستان به مناسبت دهه کرامت اظهار کرد: انقالب 
اسالمی به پشتوانه کرامت و والیت ائمه اطهار )ع( 
شکل گرفت و باید به عنوان بزرگترین نعمت قرن حفظ 
شود. وی گفت: دشمنان انقالب با دشمنی های ممتد 
برای هر زمینه ای گزینه دارند اما به برکت اهل بیت ما 
پیروز میدان خواهیم بود. .عبادی مکتب اسالم را غنی 
توصیف کرد و افزود: حقوق مکتب اسالم با سایر مکاتب 
متفاوت است و باید از این حقایق ملکوتی در اسالم 
درس آموخت و نسبت به حقوق دیگران غفلت نورزیم.

گذر از هفت خوان طرح فرزان

دادرس مقدم-شهردار بیرجند گفت: پس از 13 سال 
بالتکلیفی، شهرداری بیرجند از هفت خوان بافت 
فرسوده فرزان گذر کرد.جاوید روز گذشته در محل 
طرح  در  مانده  باقی  امالک  آوری  جمع  عملیات 
معبر 30 متری فرزان افزود: با توافقات انجام شده 
با مالکین امالک در مسیر بازگشایی طرح فرزان و 
تخریب دو ملک آخر این معبر ، اتصال پل موسی 
بن جعفر )ع( به خیابان جمهوری اجرایی شد. وی 
اظهار کرد: با انجام عملیات جمع آوری 7 ملک واقع 
در مسیر اتصال پل به خیابان اصلی، دو بافت کارآمد 
و ناکارآمد شهری به هم متصل شدند.وی ادامه داد: 
اتصال این دو معبر، مطمئناً نقش موثری در آبادانی 

و رونق محدوده طرح فرزان خواهد داشت.

“خشکسالی” عامل فروش پیش از موعد 
دام عشایر 

اینکه  بیان  با  عشایری  امور  مدیرکل  تسنیم- 
خشکسالی و فقر مراتع سبب شد عشایر استان زودتر 
از موعد همیشگی دام خود را به فروش برسانند، گفت: 
با اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز پیش بینی 
می شود 400 تن گوشت قرمز در استان تولید شود. 
قوسی در بازدید از مناطق عشایری استان اظهار کرد: 
متأسفانه به دلیل خشکسالی های بی وقفه و طوالنی 
مدت و به دنبال آن فقر شدید مراتع که به هیچ عنوان 
پاسخگوی نیاز دام عشایر نیست اداره کل امور عشایر 
از سال 94 با اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز 
اهداف  به  اشاره  با  دنبال می کند. قوسی  را  اهداف 
این طرح افزود: ایجاد اشتغال و ماندگاری عشایر در 
مناطق و تولید گوشت قرمز در کنار آن، برنامه ریزی 
برای به  نژادی و اصالح نژاد دام عشایر و در کنار آن 
آموزش و ترویج استفاده از کنسانتره و جلوگیری از 
مصرف جو و سایر نهاده  های دامی به صورت خام، 
ترویج و فرهنگ سازی در راستای واکسیناسیون ، 

بیمه و سایر موارد ضروری در دامپروری است.

راهیابی دانشجویان دانشگاه بیرجند
به مرحله نهایی جشنواره ملی قرآن و عترت 

تسنیم-دو تن از دانشجویان دانشگاه بیرجند به مرحله 
نهایی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور راه 
یافتند. مرضیه رازی و مسعود ناصری به ترتیب در 
رشته مفاهیم صحیفه سجادیه و نهج البالغه موفق به 
کسب امتیاز الزم و راهیابی به مرحله نهایی مسابقات 

قرآن و عترت دانشجویان کشور شدند.

۱۱۶ میلیارد ریال به حوزه عمران 
روستایی  اختصاص یافت

مهر-مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان 
جنوبی از اختصاص 116 میلیارد ریال به حوزه عمران 
روستایی استان در سال جاری خبر داد. آسمانی مقدم 
اظهارکرد: تاکنون در کمیته های برنامه ریزی شهرستان 
ها بالغ بر 11 میلیارد و 65 میلیون تومان اعتبار در حوزه 
عمران روستایی برای بنیاد مسکن مصوب شده که در 
حال مبادله موافقت نامه برای این اعتبارات هستیم. 
تاکنون  اعتبارات  این  با تخصیص  وی عنوان کرد: 
که  شده  اجرا  هادی  طرح  استان  روستای  در 120 
از این تعداد نیز دو روستای جدید و 108 مورد نیز از 
روستاهای نیمه تمام سال های گذشته بوده است.

بازدید  شهردار بیرجند
 از روند اجرایی پارک بهجت مهرشهر

غالمی-صبح دیروز شهردار بیرجند به همراه مسئوالن 
شهرداری از روند اجرایی پارک بهجت مهرشهر بازدید 
نمودند .در این بازدید شهردار بیرجند بر تسریع در 
اجرای امور تاکید نمود و افزود: عملیات اجرایی پارک 
خیابان بهجت مهرشهر شامل محوطه سازی، اجرای 
آبنما، زمین بازی کودکان مجهز به وسایل تندرستی 
و زمین ورزش در مساحت 13000 مترمربع آغاز شده 
است که امید است با تالش مجموعه شهرداری در 

هفته دولت امسال به بهره برداری برسد.

3۱ تیر، آخرین مهلت تسلیم
 اظهارنامه مالیاتی 

 کاوش- اداره کل امور مالیاتی استان طی اطالعیه ای
اعالم کرد: 31 تیر آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
 عملکرد سال 1396 اشخاص حقوقی )شرکت ها(
مؤدیان  لذا   باشد.  می  اجاری  امالک  صاحبان  و 
مذکورمی بایست به منظور برخورداری از معافیت ها 
و مشوق های مالیاتی و عدم تعلق جرائم پیش بینی 
شده در قانون، در اسرع وقت برای تکمیل و ارسال 

اظهارنامه های مالیاتی خود اقدام نمایند. 
شایان ذکر است، در منبع مالیاتی اشخاص حقوقی از 
2481 شخص حقوقی حدود 20 درصد یعنی تعداد 
511 اظهارنامه و در منبع مالیاتی صاحبان امالک 
تعداد  یعنی  درصد  حدود 36  نفر  از 3635  اجاری 
1320 اظهارنامه به این اداره کل ارسال گردیده است. 
لذا با توجه به مدت محدود باقی مانده تا پایان تیر، 
از  مؤدیان مالیاتی مذکور تقاضا شده در اسرع وقت 
از  اظهارنامه های خود  ارسال  و  به تکمیل  نسبت 
طریق سامانه www.tax.gov.ir اقدام نمایند و انجام 
این مهم را به روزهای پایانی تیر موکول نکنند تا در 
صورت وجود هر گونه مشکل احتمالی، فرصت کافی 
امور  ادارات  ما در  از سوی همکاران  برای حل آن 
مالیاتی سطح استان و یا خود مؤدیان وجود داشته باشد. 

طرح “پیاده راه”  خیابان جمهوری با هدف 
امنیت و آرامش شهروندان ایجاد می شود

راه خیابان  پیاده  اجرای  بررسی طرح  کاوش-جلسه 
جمهوری با حضور شهردار، معاون امور عمرانی، حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری ، نمایندگانی از شورای 
ترافیک استان و مهندسان و مشاوران شرکت فضا 
زیست شرق در محل دفتر شهردار برگزار شد.شهردار 
بیرجند با بیان این که خیابان جمهوری از حدفاصل 
میدان آزادی تا میدان امام حسین )ع(  قابلیت الزم برای 
اجرای طرح پیاده راه را دارد، اظهار کرد: در این محدوده 
ساماندهی ترافیک در دستور کار قرار دارد و با توجه به 
سامانه هوشمند مباحث مربوط به کسبه در خصوص 
بارگیری و تخلیه بار نیز پیش بینی شده است.شهردار 
با بیان اینکه راه اندازی پیاده راه کمترین آسیب را به 
 فعالیت اقتصادی کسبه بازار وارد می کند، گفت: پیاده راه 
می تواند به فضایی برای زمان تفریح و تردد در مرکز 
شهر برای ثبت خاطرات جدید و لذت از بافت تاریخی 
بیرجند تبدیل شود.وی افزود: هدف اصلی در این محور 
آرام سازی و ایجاد فضاهای مکث برای عابران است 
که با ساماندهی جداره ها،نصب مبلمان شهری،پیاده 
 راه سازی و راه اندازی خانه فرهنگ و هنر تالش 

می شود به این هدف دست یابیم.

الزامی شدن ثبت قیمت کاالها و خدمات 
بهره مند از ارز رسمی در سامانه ۱24

ثبت قیمت کاالها و خدمات بهره مند از ارز رسمی 
در سامانه 124 الزامی است. به گزارش صدا وسیما، 
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت گفت: همه تولیدکنندگان، واردکنندگان و 
عرضه کنندگان کاال و خدمات استان که از ارز رسمی 
بهره مند می شوند، باید نسبت به تعیین قیمت کاال و 
خدمات خود بر اساس ضوابط قیمت گذاری مصوب با 
ورود به پایگاه اطالع رسانی قیمت کاالها وخدمات به 
نشانی www.124.ir قیمت کاالهای خود را وارد 
کنند.تهوری افزود: قیمت های اعالمی باید منطبق 
 با ضوابط بوده و مسئولیت هرگونه مغایرت قیمت ها
است. مرتبط  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص   برعهده 

از  حمایت  سازمان  اطالعیه  براساس  گفت:  وی 
تولید کنندگان و مصرف کنندگان، شهروندان می 
 26200054 و   26200053 های  شماره  با  توانند 
برای راهنمایی و هماهنگی نحوه ارائه اطالعات و 
ثبت قیمت اقدام تماس گرفته و همچنین تخلف ها 
را از سامانه 124 برای پیگیری اطالع رسانی کنند.

وی گفت: هر نوع خودداری از درج قیمت و عرضه 
کاال و خدمات با نرخ های غیرمتعارف در اسرع وقت 

رسیدگی و اعمال قانون می شود.

از  جنوبی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
اجرای دو هزار و 742 برنامه ورزشی در بخش 
های مختلف روستایی، عشایری و شهری در 

استان طی سال جاری خبر داد.
به گزارش مهر، مهران سرپرست روز گذشته در 
نشست خبری اظهار کرد: خراسان جنوبی میزبان 

نهمین  در  کننده  شرکت  دونده  ورزشکاران 
جشنواره فرهنگی- ورزشی رضوی )جاده والیت( 
خواهد بود. به گفته وی این ورزشکاران برنامه 
خود را از 17 تیر از نقطه صفر مرز شهرستان آباده 
شروع و با عبور از اهواز، بهبهان، یاسوج، اقلید و 

شهر یزد به خراسان جنوبی می رسند.

برنامه کاروان ورزشکاران 
جشنواره رضوی

صبح  ورزشکاران  این  کرد:  بیان  سرپرست 
می شوند  طبس  شهرستان  وارد  تیر   29 روز 
در  شهرستان  این  در  حضور  مدت  در  و 
از  بازدید  بیماران،  از  عیادت  برنامه هایی چون 
خانه سالمندان، گلباران ضریح امامزاده حسین 
ورزشی   - فرهنگی  جشنواره  و  بن موسی)ع( 
می کنند. شرکت  گلشن  باغ  در  رضوی 

وی ادامه داد: این افراد بعد از طبس به عشق آباد 
رفته و در نهایت در روز 31 تیر خراسان جنوبی را 
به مقصد کاشمر و خراسان رضوی ترک می کنند.
 وی افزود : دو نفر از دوندگان خراسان جنوبی 
بعد از ورود این 30 ورزشکار به آنان ملحق شده 
و تا مشهد مقدس و برگزاری مراسم اختتامیه 
همراهی  را  آنان  )ع(  رضا  امام  میالد  روز  در 
مسیر  اینکه  به  اشاره  با  می کنند.سرپرست 

حرکت این ورزشکاران در حقیقت مسیر ورود 
امام رضا )ع( به ایران است، ادامه داد: نهایت 
تالش بر این است که این ورزشکاران خاطره 
باشند. داشته  استان  مردم  میزبانی  از  خوشی 
وی گفت: برای برگزاری مطلوب این جشنواره 
تبلیغات  کمیته  جمله  از  متعددی  کمیته های 
کمیته  و  فرهنگی  کمیته  رسانی،  اطالع  و 
فوریت های پزشکی تشکیل شده است چرا که 
ایده آل ما این است که کوچکترین نقصی در 

برنامه ها وجود نداشته باشد.

اجرای دو هزار و ۷۴۲ برنامه در سال جاری
سرپرست ادامه داد: برای سال جاری در یک سند 
مدون اجرای دو هزار و 742 برنامه را پیش بینی 
کرده ایم که اقشار مختلف جامعه را شامل می شود.

ورزشکاران  ویژه  برنامه  اجرای 67  افزود:  وی 
مرزنشین، برگزاری حدود دو هزار و 169 دوره 

 46 اجرای  روستایی،  ورزشکاران  ویژه  برنامه 
اجرای  و  یافته  بهبود  معتاد  زنان  ویژه  برنامه 
11 برنامه عمومی از جمله این برنامه ها است.

مدیرکل ورزش و جوانان با اشاره به اینکه اجرای 
برای خانه های ورزش  را  هشت دوره مسابقه 
فعال روستایی در نظر گرفته ایم، گفت: امیدواریم 
تا پایان سال 1400 مشکل زیر ساخت های 

خانه های ورزش روستایی حل شود.
بسیار  اتفاقات  از  یکی  کرد:  اظهار  سرپرست 
مثبت در حوزه جوانان اعطای وام چهار درصد 
تا 29  به طرح های اشتغال زای جوانان 18 
سال است که امیدواریم با حداقل زمان ممکن 

این وام به افراد متقاضی اعطا شود.
وی بیان کرد: 20 درصد اعتبار در نظر گرفته 
شده در این حوزه برای سرمایه گذاری در حوزه 
اشتغال زایی با محوریت ورزش و 80 درصد دیگر 
نیز در سایر حوزه های اشتغال زایی هزینه می شود.

دو هزار و۷۲۴ برنامه ورزشی اجرا می شود

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی:
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امام رضا علیه السالم فرمودند:      
َمن حاَسَب نَفَسُه َربََح َوَمن َغَفَل َعنَها َخِسر

آن کسی که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسی که از محاسبه نفس غافل بماند، 
زیان دیده است.

)بحار األنوار، ج 78، ص 352، باب 26، ح 9(

محمد جواد ظريف وزير امورخارجهسید ابراهیم رئیسی، متولی آستان قدس رضوی

اخباردرباره محتوای انتخاباتی 
نشست ها با رئیسی نادرست است

به  اشاره  با  نماینده تهران در مجلس نهم  زاکانی 
بعضی اخبار درباره نشست های چهره های اصولگرا 
با حضور رئیسی گفت: اگر نشست فعاالن اصولگرا 
در شرایط فعلی اقتصاد کشور برگزار نشود، باید این 
جریان را تخطئه کرد. دغدغه نیروهای انقالبی کمک 
به مردم و مسئوالن جهت عبور سرافرازانه نظام از 
در  تاکنون  ما  رو  این  از  است  مقطع حساس  این 
جلسات مان حرف انتخاباتی نزده ایم و آنچه از سوی 
است. نادرست  باره مطرح می شود،  این  در  برخی 

اگر نامزدی به اشتباه رد صالحیت 
شود، جبران می کنیم

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در 
پاسخ به این سوال که »ممکن است نامزدی را رد 
صالحیت کرده باشید و او نتوانسته باشد در انتخابات 
شرکت کند اما بعدا به این نتیجه رسیده باشید که 
صالحیت حضور داشته، در آن صورت چه برخوردی 
کرده اید«، گفت: هیچی. کاری دیگر نمی توانیم 
می  صادر  را  اعدامی  حکم  قاضی  وقتی  بکنیم. 
کند و اجرا می شود نهایتا چه کار می کند؟ چند 
و  جایزالخطا  انسان  حال  هر  به  که  هست  نکته 
اولین  باید در  اگر اشتباه بکند  جایزاالشتباه است. 
فرصت بتواند جبران کند. یک مواقعی هست که 

فرصت جبران نیست و باید نزد خدا توبه کند.

شرايط  اقتضا  مي کند  رويكرد 
اصولگرايان  نسبت  به دولت تغییر کند

اصولگرایي  جریان  نوشت:  روزنامه نگار  ایمانی 
باید نگاهي منعطف نسبت به نیازهاي روز جامعه 
باید نگاه شان را به دولت  داشته باشد. اصولگرایان 
دولت  از  حمایت  در  فعاالنه  و  دهند  تغییر  مستقر 
ممکن  شوند.  حاضر  صحنه  در  آن  به  کمک  و 
اما  بیاید  سنگین  برخي  مذاق  به  جمله  این  است 
منتقدانه  رویکرد  که  مي کند  اقتضا  جامعه  شرایط 
اصولگرایان نسبت به دولت تغییر کند. این تاکتیک 
بگیرد. قرار  اصولگرایان  توجه  مورد  باید  سیاسي 

اگر يمن هم بخواهد، ايران 
به آنها کمک می کند

والیتی مشاور رهبری در امور بین الملل گفت: اگر 
ایران و روسیه از سوریه خارج شوند، آمریکا و رژیم 
صهیونیستی به حمایت خود از گروه های تروریستی 
در این کشور ادامه خواهند داد. ایران فقط با خواست 
دمشق از سوریه خارج می شود، ایران سیاست های 
و  داد  نخواهد  تغییر  را  منطقه  در  خود  استراتژیک 
کرده،  کمک  عراق  و  سوریه  به  که  طور  همان 
کرد.  خواهد  کمک  آنها  به  بخواهد  هم  یمن  اگر 

مذاکره واليتی با پوتین 
به درخواست روحانی انجام شد

ابوالفضل حسن بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
با اعالم این خبر که مذاکره والیتی با پوتین بنا بر 
درخواست روحانی از رهبر انقالب انجام شده، گفت: 
رهبری  از  فعلی  به شرایط  توجه  با  رئیس جمهور 
پیچیده  مذاکرات  به  توجه  با  که  خواستند  کمک 
که  هایی  از شخصیت  دارد،  وجود  که  شرایطی  و 
تجربیات خوبی دارند برای کمک به دولت استفاده 
انقالب  آقای روحانی، رهبر  به درخواست  بنا  شود. 
اجازه دادند که آقای والیتی به کمک دولت بیاید.

جنگ از راه نظامی به پايان رسید 
نه ديپلماسی

وضعیت  گفت:  )ع(  ثارا...  قرارگاه  جانشین  کوثری 
جنگ را صحنه نبرد مشخص می کرد. از آن طرف 
دیپلماسی نیز در ۸ سال دفاع مقدس تا حدی فعال بود 
نه به صورت کامل. در واقع موقع پذیرش قطعنامه 
وقت بیشتری گذاشتند. جنگ از راه نظامی به پایان 
سازمان  شوروی،  انگلیس،  اسرائیل،  آمریکا،  رسید. 
شکست  خواستند  می  منطقه  کشورهای  و  ملل 
ایران را در مقابل عراق ببینند ولی چون نتوانستند به 
خواسته خود برسند، قطعنامه ۵۹۸ را پیشنهاد دادند.

آژانس می خواهد در دل 
دانشمندان ما ترس بیاندازد

فواد ایزدی کارشناس مسائل آمریکا در مورد بازید 
شریف  دانشگاه  از  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
گفت: آژانس می خواهد در دل دانشمندان ما ترس 
خود  علمی  فعالیت های  به  نتوانند  آنها  تا  بیاندازد 
ادامه دهند که به نظر می رسد نگرانی در بین اساتید 
برخی دانشگاه ها بی مورد نیست و در صورت ادامه 
روند به شدت به رشد علمی کشور آسیب خواهد زد.

در فضای سیاسی، دوست و دشمن 
دائمی وجود ندارد

 بنیادی، نماینده کاشمر با تاکید بر اینکه در فضای 
سیاسی، دوست و دشمن دائمی وجود ندارد، گفت: 
امیدوارم پوتین بتواند دوستی ایران و روسیه را  پایدار 
نگه دارد. وی افزود: ایران با توجه به پشتوانه مردمی 
و توان نظامی که دارد خیلی جلوتر از روسیه است.

۸ بار درخواست ترامپ برای مالقات با روحانی رد شد

اسامی  جمهورگفت:  رئیس  دفتر  رئیس  واعظی 
رئیس  آقای  را شخص  تغییرات در دولت  تعداد  و 
جمهور اعالم خواهد کرد. وی از درخواست ترامپ 
برای مالقات با روحانی نیز خبر داد و گفت: در سفر 
عمومی  مجمع  برای  نیویورک  به  روحانی  قبلی 
سازمان ملل، ترامپ ۸ بار درخواست گفتگو و مالقات با رئیس جمهور را از 

تیم ایرانی مطرح کرد که با مخالفت مسئوالن کشورمان مواجه شد.

اصالح طلبان نیازی به ديدار با رئیس جمهور ندارند

محمد علی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز با اشاره 
به انتقاد اصالح طلبان نسبت به روحانی گفت: جریان 
اصالح طلب بیشترین تالش و تاثیر را برای موفقیت 
روحانی داشته و این مسئله طبیعی است هر جریانی 
که بیشترین تاثیر را داشته حق انتقاد نیز برایش ممکن 
است. بیشترین افراد  کابینه دولت متشکل از اصالح طلبان است و به همین دلیل  
نیازی به دیدار خاص بین اصالح طلبان با شخص رئیس جمهور وجود ندارد.

آستان  متولی  رئیسی،  ابراهیم  سید 
جلسه  به  اشاره  با  رضوی  قدس 
اخیر رهبر معظم انقالب اسالمی با 
اعضای هیئت دولت درباره مسائل 

و مشکالت اقتصادی کشور، گفت: 
با  که  فوق العاده  اقتصادی  جلسه 
دعوت رهبر معظم انقالب اسالمی 
از اعضای هیئت دولت برگزار شد، 
از  ایشان  که  است  آن  نشان دهنده 

مشکالت زندگی مردم و نقاط ضعف 
و  آگاه هستند  کاماًل  اقتصاد کشور 
علمی،  راهکارهای  آنها  حل  برای 
وی  دارند.  جدی  پیگیری  و  عملی 

افزود: مردم انتظار به حقی دارند که 
کار و انگیزه و روحیه مسئوالن، قبل 
و بعد از این جلسه تفاوت محسوسی 
افزایش  در  را  آن  اثر  و  باشد  داشته 
شبانه روزی  و  مسئوالن  تحرک 

شدن تالش شان برای حل مشکالت 
ببینند. رئیسی اضافه کرد: مشکالت 
کنونی اقتصاد کشور ریشه در مسائلی 
چون فشار نقدینگی و نظام بانکی دارد 
و ربطی به فشارهای خارجی ندارد. 
این اشکاالت که زندگی و کسب و 
کار مردم را مختل می کند، از گذشته 
وجود داشته و منشأ مدیریتی دارد. وی 
هشدارهای مهم در سال قبل درباره 
کنترل نشده  نقدینگی  سوء  اثرات 
را یادآور شد و با بیان اینکه اگر در 
آن زمان این هشدارها جدی گرفته 
می شد، بازارهای سکه و ارز این گونه 
مختل نمی شد، افزود: اکنون نیز نباید 
داد؛  دست  از  این  از  بیش  را  زمان 
دولت در نقشه راه اقتصاد کشور که بنا 
به دستور رهبر انقالب موظف به تهیه 
آن است، عالج نقدینگی و اصالح 
نظام بانکی را در اولویت قرار دهد.

اگر هشدارها را جدی می گرفتید، بازار اين گونه مختل نمی شد
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
گفت: اتحادیه اروپا باید تعهدات خود 
را با اقدامات عملی به انجام برساند. 
وی افزود: آنچه نیاز است اروپایی ها 
انجام دهند، اقداماتی است که تنها 
بلکه  نباشد  حرف  و  بیانیه  حد  در 
بانکی،  بخش  در  عملی  اقدامات 
در بخش سرمایه گذاری، در بخش 
 انرژی و در بخش حمل و نقل باشد.

و  قدرت  اروپا  که  معتقد  ظریف 
و  گرفته  کم  دست  را  خود  نفوذ 
باید در زمینه صلح و ثبات منطقه، 
امنیت  و  زمینه صلح  در  همچنین 
و  همکاری  ترویج  برای  و  جهانی 
گفت وگو فعال تر باشد. وزیر خارجه 
خوبی  رابطه  ایران  گفت:  ادامه  در 
با روسیه و دولت سوریه دارد و به 
رابطه خوب خود با روسیه و دولت 
سوریه ادامه می دهد و هدف ایران 

کامال روشن است که مبارزه علیه 
است.  افراطی گری  و  تروریسم 
گفت:  ادامه  در  ظریف  محمدجواد 
ترامپ  جمهور  رئیس  اگر  اکنون 

می خواهد برای خود اعتباری کسب 
داعش  از  حمایت  برای  باید  کند، 
که آمریکا و متحدانش تمام مدت 
کند.  کسب  امتیاز  می دادند،  انجام 
وزیر امور خارجه افزود: این واقعیت 

که تسلیحات آمریکایی در دستان 
سازمان های  دیگر  و  داعشی ها 
است  مستند  شده،  یافت  افراطی 
را  سند ها  این  غربی  منابع  خود  و 

به  باید  بنابراین،  کرده اند.  تهیه 
که  آن هایی  کرد،  نگاه  واقعیت ها 
مردم  می کنند  مبارزه  تروریسم  با 
با  که  هستند  کسانی  و  سوریه 
می کنند.  همکاری  سوریه  مردم 

اکنون نیاز به اقدام عملی از سوی اروپا است

جوان های دهه 70 و ۸0 ديدند آمريكاچقدر بدعهد است

 حسین یکتا راوی دفاع مقدس گفت: آقا فرمودند، 
به برجام امیدی ندارم اما مسئولین امین ما هستند، بروند 
جلو و مذاکره کنند، برای تجربه ملت ایران خوب است. 
دیدیم چه شد. جوان های دهه 70 و ۸0 که آمریکا را 
نمی شناختند امروز همه دیدند آمریکا چقدر بد عهد 
است. آمریکایی ها در عراق توطئه کردند، آقا گفتند آمریکا نمی تواند حاکم نظامی 
بگذارد چون ملت عراق کار را دست خواهد گرفت و دیدیم در نهایت چه شد.
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