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آمریکا تصور مذاکره
 یک سویه را فراموش کند 
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دادستان کل، وزرای سابق
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تهدیدات بی اساس آمریکا 
ارزش پاسخ دادن ندارد

صفحه 2

15سال حق استان 
کجا رفت !؟

تیرماه سال 1383 بود که تالش های 
استان  تشکیل  برای  دلسوزان  بسیار 
خراسان جنوبی به بار نشست و خراسان 
بر  که  استانی  گرفت.  شکل  جنوبی 
اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی، 
قرار بود از محل امکانات و بودجه استان 
سابق خراسان  سه استان  ایجادشود.

در این مصوبه  به صراحت آمده است 
: »با ایجاد استان های جدید، پرسنل 
سازمانی، وسایل، تجهیزات و بودجه 
تناسب جمعیت  به  و اعتبارات مربوط 
و وضعیت جغرافیائی از محل امکانات 
فعلی استان خراسان  ...) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4124
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1250 مسکن اجتماعی برای  استان
    صفحه 7

عکس:توال

گفتگوی اختصاصی آوا

یک نهاد  تنها نمی تواند در موسیقی موثر باشد
مجید نصری کارشناس واحد موسیقی حوزه هنری استان بیان کرد: یک نهاد به 
تنهایی نمی تواند در زمینه حل مشکالت متعدد موسیقی استان که نیازمند اقدامات 

عملی و رفع ریشه ای است، موثر باشد و برای پیشرفت ...) ادامه در صفحه 4(

 واگویه ها ازحال ناخوش فوتبال استان در روزنامه آوا

مستطیل  زرد
زمردی مدیر عامل باشگاه شاهین بیرجند که فعالیت خود را از سال 59 شروع 

کرده است، به فعالیت های گسترده این باشگاه در آن...) ادامه در صفحه 3(

معاون امور عمرانی استاندار خبر داد:

هنرمندان معلول شرق کشور مهمان خراسان جنوبی شدند/8

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین و سوم

مرحوم کربالیی علی آسیابـان
 )بازنشسته شرکت فرش ایران( 

شرکت نمودند به اطالع می رساند: مراسم چهلم 
 آن مرحوم امروز پنجشنبه 97/5/4  از ساعت 16    الی 17 
 در محل مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص( واقع 
 در خیابان غفاری برگزار می شود،حضور شما سروران عزیز موجب امتنان است.

خانواده های: آسیابان ، عرب و سایر بستگان

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

کلیـه خدمـات ثبتـی خـود را  
بـه مـا بسپـارید:

 ثبت شرکت ، ثبت اختراع ، ثبت برند 
اخذ جواز، تاسیس و...

)تسویه کلیه خدمات در پایان کار(
شماره تماس: 09153621329

دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مصرف وحدت )نوبت سوم( تاریخ انتشار: 97/5/3
شرکت تعاونی مصرف وحدت در نظر دارد: با توجه به وضع فعلی شرکت در مجمع عمومی فوق العاده درباره انحالل یا فروش و یا اجاره 
دادن شرکت اقدام نماید. از اعضا تقاضا می شود برای تصمیم گیری در جلسه روز چهارشنبه 97/5/17 ساعت 9 صبح شرکت نمایند. 

تعداد آرای وکالتی هر عضو 3 رای و غیر عضو یک رای خواهد بود.
مکان برگزاری مجمع عمومی: مجتمع یاس )پارک موتوری سابق(، مفتح 28                                           هیئت مدیره

شهرداری بیرجند در نظر دارد: با رعایت آیین نامه معامالت شهرداری تهران مصوب 1355 و قانون اصالح و تسری آن 
بر مراکز استان ها و برابر بند 4 مستخرجه از صورتجلسه شماره 67 مورخ 97/3/19 شورای اسالمی شهر و براساس 
نامه شماره 97/729/ ش- 97/4/5 شورای اسالمی شهر نسبت به فروش 2 قطعه از امالک خود با کاربری مسکونی 

از طریق آگهی مزایده کتبی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود به منظور کسب اطالعات بیشتر و اخذ فرم مزایده به واحد امالک 
شهرداری مرکزی بیرجند مراجعه فرمایند. ضمنا جهت تحویل اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت 13/30( روز سه شنبه 97/5/16 
به دبیرخانه حراست شهرداری واقع در میدان ابوذر، شهرداری مرکز اقدام گردد. مهلت پرداخت بهای زمین توسط برنده مزایده حداکثر ظرف یک 
هفته از تاریخ ابالغ به صورت نقدی می باشد. ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و شرایط شرکت در مزایده در 

فرم مربوطه لحاظ گردیده است.
شهرداری بیرجند

شماره ردیف
قطعه

پالک 
ثبتی

نوع 
کاربری

مساحت 
)مترمربع(

قیمت پایه هر 
متر مربع )ریال(

قیمت پایه کل
 هر قطعه )ریال (

5 درصد سپرده 
هر قطعه )ریال(

آدرس ملک

خیابان غفاری- خیابان 597/3811/000/0006/571/180/000328/559/000مسکونی11321
قدس شرقی- ظفر 24- 

چهار راه دوم

خیابان غفاری- خیابان 591/9510/500/0006/215/475/000310/773/750مسکونی22324
قدس شرقی- ظفر 24- 

چهار راه دوم

آگهی مزایده فروش امالک )مرحله دوم(

دستگاه برگزار کننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند
موضوع مناقصه : خرید پرسی غذای بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( درمیان 

شرایط شرکت در مناقصه : کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي داراي مجوز و پروانه صالحیت از مراجع ذیربط 
مدت و محل انجام کار: یک سال کامل شمسي از تاریخ انعقاد قرارداد- بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( درمیان

مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه : 
الف( واریز مبلغ 000 150 ریال برای هر یک از مناقصات به شماره حساب 2178162198007 بانک ملي )سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات 
نسبت به خرید اسناد اقدام نمایید. ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir ج( جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره 32395252-056 تماس حاصل فرمایید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه معتبر بانکي به مبلغ 125/000/000 ریال یا چک تضمین شده بانکي یا واریز نقدي وجه 

به حساب شماره 2643856 بانک رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه(
مهلت خرید اسناد : 97/05/04 لغایت 97/05/09
مهلت تحویل اسناد: 97/05/20 تا ساعت 9 صبح

محل تحویل اسناد : خراسان جنوبي -  بیرجند -  خیابان غفاري- سازمان مرکزي دانشگاه- دبیر خانه مرکزي تحویل و رسید دریافت گردد.
محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها : بیرجند - سازمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي- سالن جلسات معاونت تحقیقات 

 مورخ 97/05/20 ساعت 10 صبح
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش 
مختار مي باشد. توجه:جهت دریافت پیامک های مناقصات خرید غذا می توانید عدد 30 را به شماره 3000484877 ارسال فرمایید.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

آگهي مناقصه عمومي )یك مرحله اي( شماره )97-14-2(

توجــه                                                  توجــه
به دلیل مهاجرت به تهران منزلی در دو واحد کنار هم در 200 متر، یک واحد کامل با آب، برق، 
گاز و تلفن و واحد دیگر به متراژ حدود 100 متر می باشد، کامل پوشیده شده است که برای انباری

 و غیره خوب است. قیمت: توافقی 
آدرس: حاجی آباد بیرجند، والیت 13    شماره تماس: 09374640461
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تولید آب سنگین با ظرفیت قبلی در حال انجام است

کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: دولت جدید آمریکا تمام تالش خود را برای جلوگیری از خرید آب سنگین ایران انجام داد و بعد از 
خروجش از برجام نیز موانع زیادی ایجاد کرد. با این حال، ایران ارتباطات خودش را دارد و به کشورهای مختلف همین حاال آب سنگین صادر می کند. 
اینکه بتوانیم در حجم وسیع صادرات آب سنگین داشته باشیم عملی نشد اما با شرکت های کوچک در حال رایزنی و همکاری هستیم.

15سال حق استان کجا رفت !؟   

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ...  در این مصوبه  به صراحت 

آمده است : »با ایجاد استان های جدید، پرسنل 
و اعتبارات  بودجه  و  تجهیزات  وسایل،  سازمانی، 
جغرافیائی  وضعیت  و  جمعیت  تناسب  به  مربوط 
از محل امکانات فعلی استان خراسان کسر و به 
می گردد.  منتقل  و  تخصیص  جدید  استانهای 
رئیس  اول  معاون  به ریاست  چهارنفره ای  هیأت 
اقتصادی  امور  وزرای کشور،  و عضویت  جمهور 
و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
حداکثر  را  تبصره  این  مفاد  موظفند  کشور 
درآورند.« اجرا  مرحله  به  مدت چهارماه  ظرف 
طبق قانون تقسیم خراسان، قرار بر این بود که ۲۳ 
درصد پست ها و امکانات ، ا به خراسان جنوبی 
دلیل غفلت  به  اتفاقی که در عمل  منتقل شود. 
و  جدیدالتاسیس  استان  در  جماعتی  همتی  وبی 
همت !جماعتی در استان سابق در عدم تمکین به 
قانون! وبازیهای پشت پرده طی حدود 15 سال 
پیدا  اجرایی  شکل  گاه   هیچ  متاسفانه   گذشته 
نکرد وحاال پس از این همه مدت  هیچ مدرکی 
مبنی بر تقسیم اعتبارات و امکانات  استان سابق 
وجود ندارد.به طوری که این موضوع سالی پیش 
از این صدای اعتراض فرماندار بیرجند را هم در 
باید  امکانات  و  پست ها  گفت:  که  جا  ان  آورد 
منتقل  جنوبی  خراسان  به  رضوی  خراسان  از 
نیز  درصد  دهم  دو  از  کمتر  حتی  اما  شد  می 
برخی  انتزاع  به  توجه  با  و  است!  نشده  منتقل 
به  الحاق  )و  رضوی  خراسان  از  ها  شهرستان 
خراسان جنوبی( پست ها و امکانات ثابت ماندند. 
نمایندگان  سکوت  اخیر  سالهای  طی  متاسفانه 
از  استاندارانی  و  استان  حق  احقاق  در  مجلس 
مشکوک  تحرکات  وبرخی  سابق  خراسان  مبدا 
نوعی  که  است  آورده  بوجود  را  شائبه  این 
اجرای  راستای  در  همداستانی  و  همدستی 
افراد  منافع  تامین  بر  پروژه هدفمند مبتنی  یک 
مجاور  های  استان  در  خاص  هایی  یاجریان 
با  استان  وضع  از  نارضایتی  ایجاد  وتوامان 
وکاهش  استان   مانور  قدرت  از  کاستن  هدف 
تحرکات  و  شود  می  دیده  منطقه  استقالل 
مسلم  قدر  است.  انجام  حال  در  نیز  معناداری 
مدیران ارشد اجرایی استان و نمایندگان مجلس 
طی سالهای اخیر در این باره به شدت کوتاهی 
پاسخگو  باید  ومردم  خدا  مقابل  ودر  اند  کرده 
که  کرد  مطرح  را  سوال  این  باید  حال  باشند. 
ونمایندگان  مسئوالن  برخی  شود  می  چگونه 
وادای  مردم  حقوق  و  حق  اعاده  جای  به 
می  دم  استانی  نکردن  پیشرفت  از  گاه  وظیفه، 
است.   بوده  خودشان  مدیریت  تحت  که  زنند 
به دلیل عدم همکاری مدیران  ابتدا  از  متاسفانه 
استان  بازی ها،  خراسان سابق و برخی سیاسی 
زیرساخت  در  ماندگی  عقب  با  جنوبی  خراسان 
ابتدا  از  و چون  است  کرده  فعالیت  به  ها شروع 
افتادگی  عقب  میزان  همان  به  بودیم،  عقب 
شد.  بیشتر  حتی  و  ماند  پایدار  سالیان  طی  در 
به نظر می رسد وقت ان رسیده است برخی به 
جای اینکه بر این زخم کهنه نمک بپاشند، نسبت 
امکانات  و  اعتبار  پیگیری  و  ان  التیام  و  حل  به 
نرسیده تالش کنند. درحالی که تا کنون دو دهم 
بهتر  نرسیده،  امکانات  و  اعتبارات  از  هم  درصد 
ضعف  فرافکنی  جای  به  دوستان  برخی  است 
مشکالت  حق  احقاق  کسب  در  مدیریتی،  های 
مردم مطالبه گری کنند. با توجه به اینکه قانون 
تشکیل استان خراسان جنوبی چون سایر قوانین 
در هرزمان الزم االجرا است و حتی در صورت 
و  استاندار  است،  مطالبه  قابل  نشدن  اجرایی 
نمایندگان موظفند )حتی برای رفع برخی شائبه 
ها هم که شده( این حق را دریافت و در استان 
هزینه کنند. بخش بزرگی از مشکالت استان به 
در صورت تالش  که  گردد  بر می  مالی  مسائل 
برای احقاق این حق به فراموشی سپرده شده، به 
این طریق حل خواهد شد. انتظار داریم استانداری 
ارائه  کار  بیالن  مردم  برای  نمایندگان  مجمع  و 
کنند که در طی 15 سال،  دراین باره چه اقداماتی 
است،  نگرفته  انجام  اقداماتی   اگر  و  اند  کرده 
دالیل آنچه بوده است. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

بورس با چراغ سبز به تعطیالت رفت

پایان  در  تهران  بهادار  اوراق  و  بورس  شاخص 
معامالت دیروز خود با ۴۰۴ واحد کاهش به پله 1۰۸ 
هزار ۸۰۰ واحدی سقوط کرد. در معامالت دیروز 
ارزش  به  بهادار  اوراق  و ۴5۷ سهم  تعداد ۲ هزار 
۳ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۸۳۲ ریال در بیش از ۹۹ 
هزار و ۳۷۶ نوبت معامالتی داد و ستد شد. براین 
اساس شاخص قیمت )وزنی-ارزشی( بیش از 11۸ 
واحدی، شاخص آزاد شناور ۴۷۹ واحد، شاخص کل 
)هم وزن( 11 واحد، شاخص قیمت )هم وزن( ۸ واحد 
و شاخص بازار دوم 15 واحد، شاخص بازار اول ۴۶۳ 

واحد کاهش را تجربه کردند. 

دالر درجا زد؛ طال ثابت ماند

دیدار  آستانه  در  دالر  ارزش  که  دیروز  طال  قیمت 
میان مقامات آمریکایی و اروپایی در خصوص مسائل 
تجاری ثابت بود، تغییر چندانی نداشت. هر اونس 
طال برای تحویل فوری در معامالت بازار سنگاپور 
تغییر چندانی نداشت و در 1۲۲۳.۹۷ دالر ایستاد. در 
بازار آمریکا، هر اونس طال برای تحویل در اوت ۰.1 
درصد کاهش یافت و به 1۲۲۳.۹۰ دالر رسید. بهای 
معامالت این بازار روز گذشته با 1۰ سنت یا کمتر از 
۰.1 درصد کاهش، در 1۲۲5.5۰ دالر بسته شده بود.

جزئیات دو نسخه برای 
مسکن و اجاره

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح قانون حمایت 
از مستاجران گفت: افزایش مدت زمان قرارداد اجاره 
به دو سال و بیشتر، به مستاجران اطمینان خاطر 
نباشند.  خانه  تغییر  به  مجبور  هرسال  که  می دهد 
یک نماینده مجلس نیز درباره طرح دو فوریتی که 
در مجلس مطرح است عنوان کرد که قیمت هر ملک 
مسکونی که به فروش می رسد در سند فروش قید 
می شود و در مرحله فروش بعدی ۲۰ درصد مالیات 
تعلق می گیرد. مظاهریان درباره افزایش قیمت اجاره 
بها نیز گفت: هدف ما این است که قرارداد ها را از 
قراردادهای  طرح  این  اما  دهیم  افزایش  یکسال 
را شامل نمی شود.  قرادادهای 5 ساله  باالتر مثل 
هدف اصلی این است که به این خواسته مستاجران 
توجه شود ولی ده درصد افزایش اجاره بها نیز درنظر 
نشوند.  متضرر  خیلی  نیز  موجرها  تا  شده  گرفته 

ارز مسافرتی به صورت کامل 
قطع نمی شود

نیاز  مورد  ارز  گفت:  مرکزی  بانک  سابق  رئیس   
کاالهای مصرفی از طریق ۲۰ درصد ارز حاصل از 
صادرات کاالهای غیرنفتی توسط بخش خصوصی و 
براساس توافق تامین خواهد شد و گروه چهارم کاالیی 
نیز اقالم غیرضروری و لوکس محسوب می شوند و 
ارزی به آن ها تخصیص داده نمی شود. وی افزود: 
ارز مسافرتی به صورت کامل قطع نمی شود ولی 
نحوه اختصاص ارز به مسافران در حال بررسی است 
و ممکن است تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شود 
چرا که می پذیریم در تخصیص ارز مسافرتی شرایط 
مناسب نیست و باید تصمیم جدیدی گرفته شود.

پاسخ به یک شائبه پیرامون 
بنزین سوپر

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی گفت: 
توان تولید بنزین سوپر در پاالیشگاه هایی وجود دارد، 
انتقال فرآورده های تولیدی  اما به دلیل محدودیت 
افزایش  همچنین  و  لوله  خط  یک  طریق  از  تنها 
مصرف بی رویه بنزنین در ایام تعطیالت تابستان و 
اولویت قرار دادن تامین بنزین مصرفی عموم، تولید 
بنزین سوپر در پاالیشگاه های مذکور به طور موقت 
محدود شده است. بر این اساس تاکید می شود بنزین 
تولیدی اغلب پاالیشگاه های کشور با عدد اکنان ۹1 
است که با توجه به کیفیت آن تفاوت چندانی با بنزین 
سوپر ندارد و سازگاری در همه خودروها را داراست.

سرمقاله

خود رئیس جمهور هم نمی داند چه کسی را جایگزین کند

حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مشخص است 
چه کسانی جایگزین تیم اقتصادی دولت می شوند، 
گفت: فعال مشخص نیست، چرا که هر روز نام یکی 
را می آورند، شاید خود رئیس جمهور هم نمی داند چه 
کسی را می خواهد جایگزین کند. دولت نیاز به تغییر تیم اقتصادی خود دارد، البته 
این به معنای آن نیست که تیم فرهنگی و سیاسی دولت نیاز به بازسازی ندارد 
چرا که مشکالت زیادی زیر سر تیم های فرهنگی، سیاسی و آموزشی قرار دارد.

دادستان کل، وزرای سابق و فعلی نیرو را احضار کند

اخیرا  دادستان کشور  بیرجند گفت:  نماینده  عبادی، 
در برخورد با مفاسد و کوتاهی هایی که بعضا برخی 
امیدوارم  کرده اند.  خوبی  ورود  داشته اند،  دستگاه  از 
عنوان  به  شود.  انجام  کار  این  گسترده  صورت  به 
مثال شرق کشور از خشکسالی به شدت رنج می برد 
 وزرای نیروی متعدد آمدند و شعار دادند که مطالعه کرده و اقدامات الزم را انجام 
می دهند ولی اتفاقی نیفتاد. در خصوص کوتاهی هایی که در خصوص آب انجام 

شده دادستان کل کشور باید ورود پیدا کند. وزیر فعلی و قبلی باید احضار شوند.

تهدیدات بی اساس آمریکا ارزش پاسخ دادن ندارد

مقابل  ابتدا در  از  ایران  رئیس جمهور گفت: ملت 
لجاجت و بدرفتاری حاکمان آمریکا و نقض عهد آنها 
در همه زمینه ها ایستادگی و مقابله کرده و همواره 
راه مقاومت را انتخاب کرده است. امروز هم برخی 
حاکمان آمریکا حرف های زیادی می زنند که بی پایه 
و اساس است و تهدیدات پوچ از طرف برخی از این حاکمان، نیازی به پاسخ 
دادن و دهن به دهن شدن با آنها ندارد و انسجام و انتخاب مسیر وحدت و 

ایستادگی، محکم ترین پاسخ به سخنان سخیف آنها خواهد بود.

وابسته ها خیال نکنند آمریکا فرش قرمز پهن می کند

ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور مخلوع ایران با 
دروغ گو دانستن ترامپ که مدعی حمایت از مردم 
ایران است، گفت: ترامپ که مایه مسخره دنیاست 
باید بداند مردم ایران زیر بار او نخواهند رفت. وی 
افزود: وابسته ها بدانند قربانی مستقیم تحریم های 
آمریکا، مردم ایران هستند. آمریکا در موقعیتی نیست که بتواند اهداف خود 
را در ایران محقق کند و وابسته ها خیال نکنند آمریکا برای آنها فرش قرمز 
پهن می کند. مردم ایران با تمام توان از استقالل و آزادی خود دفاع می کنند.

آمریکا تصور مذاکره یک سویه را فراموش کند 

قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه به مقامات دولت 
ترامپ توصیه کرد: تصور مذاکره یک سویه و از سر 
زیاده جویی و در سایه تهدید با ایران سرفراز را برای 
همیشه به فراموشی سپرده و در پی تکرار تجارب 
شکست خورده و دیرین خود نباشند. ایاالت متحده باید 
بیش از بیش بداند که جهان کنونی و عصر حاضر ، دوران سلطه  جویی و تحکم و 
یک سویه نگری نیست. نگاهی به افکار عمومی جهان و تصویر منفی آنان از عملکرد 
دولت آمریکا، نشانی از تغییر و تحول عمیق و کالن در عرصه بین المللی است. 

 2۰ درصد برجام به اروپا مربوط است

خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان گفت: یک 
رئیس جمهور تازه به دوران رسیده مثل الت های چاله 
میدان وارد صحنه شده و اتحادیه اروپا هم مرعوب این 
دیوانه است. از برجام ۸۰ درصد مربوط به آمریکا و ۲۰ 
درصد مربوط به اتحادیه اروپا بود، اینها هم از آمریکا 
می ترسند و ترس هم نباشد همفکر با آمریکا هستند. در نهایت فرانسه و آلمان 
در کنار ملت ایران نیستند، آنچه در این عرصه بسیار مهم است و ۴۰ سال تجربه 
شده، آن است که با اعتماد به ذات مقدس ربوبی و با تکیه بر او پیش برویم. 

سیاسی  فعال  رجایی،  غالمعلی 
اخیر  سخنرانی  در  روحانی  گفت: 
می توانست  آمریکا  مورد  در  خود 
لحن دیگری داشته  باشد که بوی 

جنگ ندهد. وی با اشاره به این که 
مواضع مرتبط با دشمنی های آمریکا 
و قلدری های ترامپ مربوط به یک 
نیست،  کشور  داخل  سیاسی  جناح 
گفت: تصورم این است که روحانی 
باید لحن خود را عوض می کرد، او 

می توانست تعابیر بهتری به کار برد 
دو کشور  بین  لفظی  این جنگ  تا 
ترامپ  جواب  نیاورد.  وجود  به  را 
تندتر از صحبت های آقای روحانی 

رئیس جمهور  از سخنان  بعد  و  بود 
آمریکا خطاب به کره شمالی، شاهد 
این ادبیات از سوی ترامپ نبودیم. 
جمهوری خواهان در آمریکا اتفاقاً از 
ادبیات استقبال می کنند و هر  این 
جنگ  و  خشونت  بوی  که  چیزی 

از آن بیاید خوشایند آن هاست. وی 
درباره تاثیرات صحبت های روحانی 
بر فضای داخلی ادامه داد: روحانی 
می توانست لحن خود را سنگین تر، 
محکم تر و حتی انقالبی تر بیان کند 
که از آن بوی جنگ نیاید و افکار 
لبه   به  ما  که  نکند  تصور  عمومی 
رسیده ایم.  درگیری  و  جنگ  مرز 
حقوقدان  چون  روحانی  آقای 
نشان  هم  مناظره ها  در  و  هستند 
محکم  ادبیات  می توانند  که  دادند 
انتظار  باشند،  داشته  دقیقی  اما 
را  دیگری  لحن  که  بود  این  ما 
کنند. انتخاب  آمریکا  به  خطاب 
رجایی بیان کرد: اما من در مجموع 
صحبت های  فرم  و  محتوا  با 
زیرا  بودم  موافق  جمهور  رئیس 
صحبت  نرم  آمریکا  با  نمی توان 
صحبت  نرم  که  وقت  هر  و  کرد 
است. شده  پرروتر  آمریکا  کردیم 

با  سیاسی،  فعال  زیباکالم،  صادق 
بیان اینکه اگر این نظام سقوط کند 
ما به جلو نمی رویم، گفت: این نظر 
من  دارم،  است  وقت  خیلی  من  را 
اولین بار که این نظر را مطرح کردم 
سه سال پیش بود. اگر بپرسند برای 
اهمیت  دموکراسی  آنقدر  که  شما 
دارد به عربستان از نظر دموکراسی 
ایران چه  به  نمره ای می دهید؟  چه 
نمره ای و به آمریکا و نروژ چه نمره 
ای؟ می گویم به نروژ نمره 1۹، 1۸ 
می دهم، به آمریکا هم 1۸، 1۹، به 
به  یا ۴ می دهم،  نمره ۳  عربستان 
 1۲  ،11  ،1۰ ارفاق  اندکی  با  ایران 
می دهم. وی افزود: مهم این است 
که از نظر صادق زیبا کالم این نظام 
که هزار و یک جور به آن انتقاد دارم، 
اگر سقوط کند آن نمره ای که من به 
 ،1۲ و   11 می دهم  آن  دموکراسی 
1۳، آن نمره 1۷، 1۸ نمی شود حتی 

1۴، 15 هم نمی شود. آن نمره در 
حقیقت می شود ۶، 5، ۴. یعنی این 
مقدار دموکراسی هم که در جامعه 
ماست اگر نظام سقوط کند، از بین 

خواهد رفت و به آن مدینه فاضله ای 
نمی رسیم.  می کنند،  تصور  که 
مزدور  زیباکالم  بگویند  توانند  می 
اشکالی  است،  اسالمی  جمهوری 
بار که در  داد: هر  ادامه  ندارد. وی 
ایران تغییر و تحوالتی وجود آمده 

حکومت  تضعیف  به  منجر  که 
مرکزی شده است، ما دچار مساله 
نیز  نظام  تضعیف  و  قومیت شدیم 
خارجی  های  قدرت  دخالت  باعث 

خواهد شد. وی ادامه داد: یقین دارم 
این بار اگر قدرت حکومت مرکزی 
کویت،  عربستان،  شود،  تضعیف 
آمریکا  و  بحرین  قطر،  امارات، 
ما  های  قومیت  گذاشت  نخواهند 
به این سادگی ها روی آرامش ببینند. 

روحانی می توانست لحن خود را سنگین تر، محکم تر و حتی انقالبی تر 
بیان کند که از آن بوی جنگ نیاید

اگر قدرت حکومت مرکزی تضعیف شود، عربستان وآمریکا 
نخواهند گذاشت قومیت های ما روی آرامش ببینند

چانه زنی کارگران برای بازنگری در دستمزد 97

شورای عالی کار امروز به درخواست کارگران برای بازنگری در دستمزد ۹۷ 
تشکیل جلسه داد. جلسه شورای عالی کار امروز با دستور کار بررسی درخواست 
گروه های کارگری درباره بازنگری دستمزد ۹۷ به دلیل شرایط اقتصادی برگزار شد. 
بر اساس این گزارش، نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار بسته پیشنهادی 
خود را برای افزایش قدرت خرید کارگران و توجه به شرایط خاص اقتصادی امروز 
به شورای عالی کار بردند تا برای بهبود معیشت کارگران با گروه های کارفرمایی 
و دولت در این شورا رایزنی کنند.نمایندگان کارگری معتقدند که مقایسه سبد 
معیشت خانوار در هفته پایانی دی ماه با قیمت اقالم در هفته اول تیرماه نشان 
می دهد که نه تنها افزایش دستمزد امسال ارزش خود را در سه ماهه اول از دست 

قیمت زعفران ثابت ماند

بوده  افزایش 55 درصدی همراه  با  در سال جاری  ایران  زعفران  صادرات 
است. بر اساس آمار گمرک ایران از تجارت خارجی سه ماهه نخست سال 
انواع زعفران به ارزش ۷۷ میلیون و  جاری، در این مدت بیش از 5۶ تن 
۴۰1 هزار دالر از ایران صادر شده است. زعفران ایران در سال جاری به ۴۶ 
کشور دنیا صادر شده که در این میان ۲۲ میلیون دالر از آن تنها به امارات 
متحده عربی صادر شده است. این آمار نشان می دهد که هر گرم زعفران 
صادراتی در این مدت به ارزش 1.۳۷ دالر صادر شده است که به این ترتیب 
قیمت هر گرم زعفران صادراتی با فرض دالر ۹۰۰۰ تومانی حدود 1۲ هزار و 
۴۰۰ تومان است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، میزان 

تغییری که ترمز بازار سکه را کشید

امروز تصمیم دولت در تغییر رئیس کل بانک مرکزی اثر مثبتی بر بازار سکه 
و ارز گذاشت و نه تنها به رشد آنها پایان داد بلکه روند قیمت ها را نزولی کرد. 
بازار امروز سکه که در اویل صبح تقریبا راکد بود از ساعت یازده یعنی همزمان 
با انتشار خبر تغییر رئیس کل بانک مرکزی روند نزولی به خود گرفت؛ بطوری 
که به گزارش سایت اتحادیه طال )تا لحظه تنظیم خبر(: سکه امامی از صبح با 
کاهش ۸۳ هزار تومانی به قیمت ۳۳۹۶۰۰۰ تومان رسید. سکه بهار آزادی البته 
نزولش نصف سکه طرح جدید بود و با کاهش ۴۰ هزار تومانی قیمت ۳۲۴5۰۰۰ 
تومان را تجربه کرد. نیم سکه نیز در همین روند نسبت به دیشب فقط 1۰ 
هزار تومان کاهش نشان داد و با نرخ 1۶۹۴۰۰۰ تومان قیمت گذاری شد.

تصمیم خوب وزیر ارتباطات برای بازار گوشی

محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه همایش پست بانک، در پاسخ به چرایی 
آشفتگی ادامه دار بازار موبایل گفت: هنوز نه آن 1۰۰ هزار گوشی که قرار بود 
به بازار عرضه شود، عرضه شده و نه هنوز درباره ارز، تثبیتی رخ داده است؛ 
بنابراین درباره گوشی های موبایل هم تثبیتی محقق نشده است. این حرف 
درست و مطالبه ای است که باید پیگیری شود. وی ادامه داد: امروز در هیات 
دولت در این خصوص با وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم که این 
موضوع مقداری تسریع شود. تالش می کنیم که همین هفته حداقل مشکل 
عرضه ی این 1۰۰ هزار گوشی را حل کنیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
با اشاره به مشکل نرخ ارز به عنوان دیگر فاکتور اثرگذار در افزایش قیمت 

زمان فروش بلیت قطار دور آخر سفرهای تابستانی

با اعالم شرکت راه آهن فروش بلیت قطارهای مسافری تابستان از صبح پنج 
شنبه آغاز خواهد شد.طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از صبح چهارم 
مرداد فروش بلیت قطارهای مسافرتی که از تاریخ 1۶ مرداد تا ۳1 شهریور 
امسال حرکت می کنند کلید خواهد خورد. این فروش به طور همزمان در 
آژانس های مسافرتی و سامانه های اینترنتی فروش بلیت صورت خواهد 
گرفت. با موافقت راه آهن چند هفته قبل قیمت بلیت قطار ده درصد افزایش 
رییس  پادرمیانی  با  فراوان،  های  قوس  و  کش  از  پس  همچنین  یافت. 
جمهوری فعال واگن های با عمر بیشتر از ۳۰ سال در صورت پشت سر 
گذاشتن مراحل آزمایش فنی، تا پایان خرداد 1۳۹۸ اجازه تردد خواهند داشت.

خرید سکه آتی متوقف شد

مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کاالی ایران در اطالعیه ای اعالم کرد از 
روز جاری تا اطالع ثانوی اخذ موقعیت تعهدی خرید فزاینده در قراردادهای 
آتی سکه طال برای فعاالن بازار مقدور نیست. در پی افزایش قیمت سکه 
موقتا  امروز تصمیم گرفت  بورس کاال  بازار مشتقه  مدیریت  نقد،  بازار  در 
سفارش خرید سکه آتی را متوقف کند. بر این اساس امروز مدیریت توسعه 
بازار مشتقه بورس کاالی ایران در اطالعیه ای اعالم کرده که “طبق مورد 
۲ بند »ب« ماده الحاقی دستورالعمل اجرایی معامالت قراردادهای آتی در 
شرکت بورس کاالی ایران از روز جاری تا اطالع ثانوی اخذ موقعیت تعهدی 
خرید فزاینده در قراردادهای آتی سکه طال برای فعاالن بازار مقدور نیست. “

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 4726 و شناسه ملی 10360062150 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی

 به طور فوق العاده مورخ 97/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 1- پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی و حسابرس صورت های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی 
به 96/06/31 و سال مالی منتهی به 96/09/30 به تصویب رسید.

2- شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی ثبت شده به شماره 81046 و شناسه ملی 
10101257100 با نمایندگی آقای سید حسن رضوی با کد ملی 0651813311و آقای مهدی قاسمی با کد ملی 0652231845و آقای 
جواد محمودی با کد ملی 0652116825 و آقای مهدی نجفی با کد ملی 0650822587و آقای سید اسماعیل پورسجادی با کد ملی 
0652208746 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سید سعید حسینی با کد ملی 0652099300و آقای علی هدایتی نسب با 

کد ملی 0652209416 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
3- آقای علی رومنجانی با کد ملی 0652114008 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی  و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران 
 ثبت شده به شماره 1735به شناسه ملی 10380152313 به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا کمیلی با کد ملی 0652043658

 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند .
4- روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب مدیران،انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیر االنتشار انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست 
واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آیین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این 

واحد به شرح ذیل: بخش 11 قاینات
قطعه مفروزه مزرعه دستجرد پالک 1584- اصلی

64 فرعی خانم معصومه تدینی و غیره ششدانگ یک قطعه زمین در روز 1397/5/25 انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون 
ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت 
8 الی 10 صبح در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند، مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند، مطابق ماده 20 قانون ثبت 
فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست از 
تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی 
تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 

طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار: 1397/5/4
محمد براتی اسدآباد- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قاین

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف )سهامی خاص(
استناد صورتجلسه هیئت مدیره 1397/02/04  به  به شماره ثبت 4726 و شناسه ملی 10360062150   

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به شناسه ملی 10101257100 با نمایندگی آقای 
 سید حسن رضوی به شماره ملی 0651813311 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی قاسمی به شماره ملی 0652231845 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید اسماعیل پورسجادی به شماره ملی 0652208746 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای 
جواد محمودی به شماره ملی 0652116825 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی نجفی به شماره ملی 0650822587به سمت 

عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . 
2- آقای امیر بهدانی به شماره ملی 0651932963به سمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.

3- کلیه چک ها، اسناد و اوراق مالی ، اعتباری،تجاری و تعهدآور با امضای ثابت مدیر عامل )امیر بهدانی( و رئیس هیئت مدیره )سید حسن  
 رضوی( و با مهر صندوق و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره )مهدی قاسمی( معتبر خواهد بود . 

سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیر عامل و مهر صندوق معتبر است.
4- حدود و اختیارات و وظایف مدیر عامل به این شرح تصویب گردید: انجام کلیه امور و عملیات موضوع ماده 6 اساسنامه و اجرای مصوبات 
هیئت مدیره و مجامع عمومی - پیگیری عقد تفاهم نامه و عقد قراردادهای فیمابین شرکت و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی پس 
از تصویب هیئت مدیره از جمله عقد تفاهم نامه ها و عقد قراردادهای عاملیت توزیع اعتبارات دولتی با ثبت این مستند تصمیمات تعیین 
دارندگان حق امضا، تعیین سمت مدیران، تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیر عامل انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 

شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند  
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نامگذاری 203 نوزاد به نام امام رئوف
صداوسیما- 203 نوزاد متولد شده در سال جاری به نام امام رضا)ع( و نام های مشتق نامگذاری شدند. مدیر کل ثبت احوال استان گفت: در بین اسامی مشتق از نام رضا، نام های 
علیرضا، محمدرضا، امیررضا و حمیدرضا در سال جاری دارای بیشترین فراوانی بوده اند. فاطمی افزود: از ابتدای تاسیس سازمان ثبت احوال تا کنون بیش از 70 هزار نفر به نام و 
ضمن عرض سالم خدمت دولتمردان و نماینده القاب حضرت امام رضا )ع( در استان نامگذاری شدند. در سه ماه نخست امسال 4 هزار و 375 نوزاد در خراسان جنوبی متولد شدند که از این تعداد 2 هزار و 235 نوزاد پسر هستند. 

مردمان شریف خراسان جنوبی که به هیچ عنوان 
محرومین  از  حمایت  در  ایشان  های  صحبت 
هست  پیاپی  هفته  چند  زیرا  ندارم،  قبول  را 
 ، سماء  باالخص  الغورات  بخش  روستاهای  که 
هادرباد و مروک آب نداشته و باید پیرزنی ساعت 
لیتر آب  بتواند چهار  تا  برود  راه  ها و کیلومترها 
آشامیدنی تهیه نماید؛ این در حالی است در شهر 
آب  کنند  می  زندگی  آن  در  مسئولین  همه  که 
از  حمایت  معنای  است  این  آیا  شود؛  نمی  قطع 

مردمان خراسان جنوبی؟
915...926

دوشنبه این هفته که رادیو گوش می دادم فردی 
پروانه امالک در  افراد دارای  تعداد  از  آماری رو 
برانگیخت.  رو  من  که حیرت  کرد  اعالم  تهران 
از  نفر   100 باالی  تهران  در  گفت  می  ایشون 
پزشکان  و حدود120 نفر از روحانیون  و تعدادی 
از وکالی خانم دارای پروانه فعالیت امالک می 
باشند. صدور پروانه امالک نیاز به بازنگری دارد. 
و  روز  به  قوانین  وضع  و  مجلس  ورود  به  نیاز 
و  بندها  و  زد  از  خیلی  جلوی  تا  دارد  رو  کارآمد 
گرفته  مسکن  فروش  و  خرید  امر  در  سوداگری 
شود. در اکثر شهرستانها هم اتحادیه امالک بی 
ضابطه به متقاضیان پروانه امالک می دهد. مثال 
افرادی هستند که هم خودشون و هم خانمشون 
کارمند دولت هستند و در کنارش ، پروانه فعالیت 
امالک هم دارند. صدور پروانه برای یک شخص 
جوان  اون  به  جفا  دولتی  دستگاه  در  شاغل 

تحصیل کرده و بیکار می باشد.
915...913

چرا  بدهید  جواب  کنید  لطف  محترم  مسئولین 
همه کوچه های پروژه بنیاد شهید دو طبقه های 
)شرافت( را اسفالت کردید ولی شرافت 12و13را 
به  برسد  چه  کنید  نمی  هم  کشی  جدول  حتی 
آسفالت چرا؟! آیا این عدالت هست؟! ماهم مثل 
پرداخت  را  آسفالت  هزینه  اینجا  ساکنین  تمام 
طرف  یک  چون  که  دارید  بهونه  اگر  کردیم. 
کوچه منازل شخصی هست، چرا وقتی که پول 
می گرفتید منازل شخصی را نادیده گرفتید.آقای 
استاندار، آقای عبادی عزیز یه زحمت بکشید از 
این سمت شهر که مسئولین اینجوری بی عدالتی 
می کنن بازدیدی داشته باشید. بخدا ما که راضی 
نیستیم. بعد 4 سال که هزینه را گرفتن همه جا 
آسفالت بشه غیر از این کوچه. خواهش می کنم 

یکی برخورد کنه با این ناحقی ها
915...597

همکاران  از  نفر  نزاجا هشتصد  محترم  فرماندهی 
شما در فاز دو ارتش نگران مشکالت شروع سال 
تحصیلی، افزایش و تمدید اجاره و افزایش قیمت 
کمبودهای ساختمان هستند و تعاونی هم در حرکت 

الک پشتی ، لطفا مساعدت بفرمایید
915...516

محترم  شهردار  به  عزیز  آوای  تشکر  و  باسالم 
اسالمی   شورای  محترم  اعضای  و  سربیشه 
های  کوچه  آسفالت  انجام  خصوص  در  سربیشه 
بلوار امام علی )ع( و روشنایی پارک شهید بهشتی 

اعالم می داریم که اقدامی کنند.
915...638

از مسئوالن دست اندرکار در مورد انتقال همه امکانات 
درمانی به خیابان غفاری کمال تشکر رو دارم و بابت 
امام رضا)ع( هم  اینکه شنیده می شود بیمارستان 
میخواهد به همان منطقه جابجا شود آیا درست است 

که تمام مراکز درمانی از منطقه محروم دور گردد؟
915...674

سالم. بیش از یک ماهه برای جابجایی تلفن منزل 
به فاصله یک خیابان  درون همان کافوی مخابرات 
تقاضا داده ام. برای بار دوم از فروشگاه مخابرات 
هم اقدام کردم ولی هنوز هیچکس پاسخگو نیست. 
915...459

مسئوالن جدیداالنتصاب شهر و شهرداری سالم 
تبدیل  را  راه های شهرمان  به خدا چهار  رو  شما 
به فلکه نکنید. تجربه خوبی از ترافیک دور فلکه 
ها نداریم. شما خواهید رفت و مشکالت برای ما 

بیرجندی ها خواهد ماند، نکنید این کارها رو
915...450

به  نسبت  شهرداری  زحمات  از  خواستم  سالم. 
بهسازی و سنگ فرش وسط بلوار و درخت کاری 
و  آسفالت خیابان شهید بهشتی بسیار تشکر کنم. 
دیدیم یکی  ما  از سالیان  بعد  بده.  اجرشون  خدا 
به فکر ما مردم این خیابون هست.سپاسگزاریم. 
933...488

ها 1000  راننده  بعضی  چرا  اتوبوسرانی  سازمان 
اگر  نیستیم،  راضی  که  ما  گیرند  می  تومان 
مدیریتی هست لطفا پیگیری کنید، اگر همه چیز 

رها شده است که دیگر هیچ....
یک شهروند

با سالم خیلی خوبه که ساعت کاری بعضی اداره ها 
به دلیل صرفه جویی برق کم شده ولی برای  بعضی 
خانواده ها که هر دو کارمندند یکی 6.30 می رود 
یکی 7.30 با توجه به داشتن فرزند زیر 6 سال مشکل 

بزرگی پیش آمده کاش همه به یک شکل بود.
915...774

سالم. از بوی بد سطلح های زباله اطراف پارک 
توحید واقعا آدم نمی تواند به پارک نزدیک شود 

شهرداری رسیدگی کند.
915...036

کنیم  می  قدردانی  زحماتشان  بابت  شهرداری  از 
امیدواریم به آن افق روشنی که قرار است در سال 
98 داشته باشیم برسیم البته به همت همه دلسوزان 

و مدیران مدبر که تعامل با هم داشته باشند.
915...093

حسینی- نشست ورزشی این هفته روزنامه آوا با موضوع بررسی 
وضع کنونی فوتبال استان با توجه به شروع تابستان و استقبال 
از مدارس فوتبال با حضور قهوه چی رئیس هیئت استان، دادگر 
مسئول کمیته مسابقات، زمردی مدیر عامل باشگاه شاهین 
سمبلی  و  پیشگامان  باشگاه  عامل  مدیر  بیرجند، خسروی 
مدیرعامل باشگاه پدیده برگزار شد.علی زمردی مدیر عامل 
باشگاه شاهین بیرجند که فعالیت خود را از سال 59 شروع کرده 
است، به فعالیت های گسترده این باشگاه در آن زمان اشاره 
کرد و افزود: در برهه ای از زمان وقفه ای ایجاد شد اما اکنون 
باشگاه شاهین توسط پیشکسوتان در رده سنی نونهاالن احیا 
شده است. وی که 4 سال است به عنوان مدیر عامل این باشگاه 
فعالیت می کند، افزود: سال 97 رده نونهاالن ضمن قهرمانی در 
سال 96، به مسابقات منطقه ای راه یافت و تیم دوم مسابقات 
شد. وی که دل پری از بی توجهی ها به فوتبال استان  داشت 
، ادامه داد: از قدیم گفتند در خانه اگر کس است یک حرف بس 
است، ما در جلسات زیادی از مشکالت فوتبال گفتیم اما اتفاقی 
نیفتاده و اکنون هم دیگر امیدی به پیشرفت، پیگیری و ارائه 
راهکار نداریم. ورزش فوتبال به گونه ای شده که غیر فوتبالی 
ها بیشتر از ورزشکاران و پیشکسوتان دل شان می سوزد.

علت اصلی مشکالت ضعف مدیریت است

این پیشکسوت ورزشی علت اصلی این مشکالت را ضعف 
مدیریتی دانست و افزود: وقتی در یک سال، 3 مدیر در اداره 
کل ورزش و جوانان تغییر می کند و تا می خواهیم با مدیری 
قرارداد ببندیم ، فرد دیگری روی کار می آید و تا وی بخواهد 

ما را بشناسد، باید منتظر مدیر دیگری باشیم! 
زمردی با اشاره به این که زیر مجموعه اداره کل و هیئت ها 
هم وقتی می بینند مدیری ثابت نیست ، عملکرد خوبی ندارند، 
اضافه کرد: اکنون مدیریت ورزش و جوانان مانند مدرسه ای 
شده که چرخه روزانه آن انجام می شود و خود بخود می چرخد 
ولی انگیزه ای برای پیشرفت نیست. مدیری نیامده که بگوید 
کاری می خواهم انجام دهم و به خاطر برنامه هایی که برای 

تحول ورزش دارم، سرکار آمده ام.
وی تصریح کرد: تمام مدیرانی که در راس کار قرار گرفتند به 
اجبار و التماس آمده بودند و کاری برای ما نکردند، البته نه این 
که نخواهند، بلکه زمان به انها اجازه نداد. تنها کسی که هم که 

قدرت و توانایی حرکتی را داشت، آقای قدیری بود.

زمین فوتبال یا میدان جنگ؟!

مدیر عامل باشگاه شاهین همچنین به وضع بسیار نامناسب 
زمین های چمن اشاره کرد و گفت: پشت دروازه ها خار بلند 
شده به حدی که اگر توپ به آن سمت بیافتد بچه ها جرئت 
نمی کنند بروند توپ را بیاورند، شبیه میدان جنگ است. یک 
طرف زمین نیم متر چمن بلند شده، طرف دیگر اصالح شده 
و سوخته، یک سمت هم به قدری شن است که شبیه باتالق 
شده است، این می شود بهترین زمین مان در شهر! وقتی 
مدیریتی نیست که یک چمن را نظارت کند، چگونه انتظار 

داشته باشیم فوتبال و حتی ورزش استان مدیریت شود.
زمردی در انتقاد به انتخاب مسئوالن در هیئت ها نیز بیان 
کرد: ورزشکاری در بیرجند نمی شناسید که فوتبالی باشد و 
برای مسئولیت کمیته ای ، به او پیشنهاد نداده باشند! این 
در حالیست که شاخص های کمیته ها مشخص است و 
باید کسی بیاید که ویژگی های الزم را داشته باشد. چرا 
در انتخاب مدیریت کمیته ها پیشکسوتی رعایت نمی شود؟ 
جوان ترین مسئول در هیئت با من که این همه سال فوتبال 

کار کردم، 20 سال اختالف سنی دارد!

خود هیئت هم اگر زمین بخواهد، نمی دهند!

وی با بیان این که تاکید داریم در مدرسه فوتبال باشگاه، ابتدا 
باید اخالق را آموزش داد، خاطرنشان کرد: در همین راستا طرح 
دادیم تا در مهرشهر و محله های حاشیه ای، زمین اجاره کنیم 
تا کسانی که عالقه مند به فوتبالند اما توانایی استفاده از امکانات 
را ندارند، بیایند و بازی کنند. ولی باز هم کسی نه پیگیری 
کرد و نه تشکر! مدیر عامل باشگاه شاهین با اشاره به این 
که فضا برای بازی در شهر بسیار است اما هیچ کدام قابل 
 استفاده نیست یا به اندازه پول اجاره اش، ارزش ندارد، ادامه داد:

 9 مدرسه فوتبال می خواهند از زمین های چمن استفاده 
کنند ولی همه به بخش خصوصی و حتی افراد غیر ورزشی 
واگذار شده است. این در حالیست که وقتی خود هیئت فوتبال 
زمین نیاز دارد، نمی دهند. هزینه اجاره زمین هم جلسه ای 
40 هزار تومان است.  زمردی به امکانات بسیار ضعیف  زمین 
های ورزشی نیز اشاره کرد و گفت: ساعت 11 ظهر مسابقات 
نونهاالن را در چمن مصنوعی برگزار می کنند در حالی که 
چمن بسیار داغ شده و حتی نمی توان بدون کفش یک دقیقه 
روی آن ایستاد، این گونه دانش آموز آسیب می بیند، اگر هم 

شرکت نکنیم، مجبوریم جوابگو باشیم که چرا نیامدیم!
وی تاکید کرد: اداره کل باید زمین را در اختیار هیئت ها قرار 

دهد و از طرف دیگر از آن ها انتظار پیشرفت داشته باشد.

باید بین هیئت و باشگاه ها تعامل باشد

رضا خسروی مدیر عامل باشگاه پیشگامان نیز با اشاره به این 
که حدود 8 سال است در این باشگاه فعالیت می کند، تاکید 

کرد: تنها تعامل و یکدلی عامل اصلی رشد و توسعه فوتبال 
استان است و هر وقت تعامل بین هیئت و باشگاه ها برقرار 
را الزمه  گذاری  داشتیم. وی سرمایه  شده، خروجی خوبی 
رشد فوتبال دانست و افزود: نسبت به استان های دیگر عقب 
هستیم درحالی که در دهه 50 و 60 بهترین فوتبالیست های 
کشوری را در این استان داشتیم. به گفته وی فوتبال مانند 
ورزش باستانی نیست که به پیشکسوتان احترام خاصی گذاشته 
می شد و کسانی مسئول کمیته های فوتبال هستند که عالوه 

بر سن کم، تجربه کافی هم ندارند.

70 درصد از شرکت کنندگان
در کالس های مربی گری غیر فوتبالی هستند

خسروی با انتقاد از این که 70 درصد از شرکت کنندگان در 
کالس های مربی گری غیر فوتبالی هستند، بیان کرد: هر 
باشگاه باید 5 نفر از افراد با انگیزه خود را برای شرکت در 
کالس ها معرفی کند. وی پیشنهاد داد: به جای برگزاری 
کالس های مربیگری در 20 روز ، هر دفعه وی را به یکی 
از باشگاه ها بفرستیم تا 20 بازیکن را حرفه ای و با تاکتیک 

تربیت کند. مدیر عامل باشگاه پیشگامان، ویترین فوتبال را 
زمین چمن عنوان کرد و گفت: امسال 50 نفر ثبت نامی داشتیم 
اما وقتی خانواده ها وضع زمین را دیدند به بهانه های مختلف 

فرزندشان را نیاوردند.
خسروی در ادامه با انتقاد از این که مسابقات رده ها فقط 20 
 روز تا یک ماه طول می کشد، بیان کرد: مسابقات باید دوره ای

و با میزبانی باشگاه ها باشد. وی با بیان این که متاسفانه با 
پدیده ای مواجهیم که یک باشگاه دار عالوه بر باشگاه داری، 
سرپرست ، مربی، مدیرعامل و هم فعال در هیئت استان و هم 
شهرستان است، تصریح کرد: لطفا این سمت ها را از یکدیگر 
 جدا کنید زیرا برخی نامه های محرمانه باشگاه که به هیئت

 می آید و ترجیح می دهم بین خودمان باشد، می بینم باشگاه 
دار دیگری از آن خبر دارد! با این موارد هم بارها مواجه شدیم.

تغذیه بازیکنان در لیگ 3 با تن ماهی وهمبرگر !

وی با اشاره به زمانی که آقای قهوه چی از 9 اردیبهشت 96 
به عنوان رئیس هیئت شروع به کار کرد، افزود: آن زمان همه 
فوتبالیست ها رنگ امیدی در چهره شان دیده می شد، ایشان 
هم طرح های بسیار خوبی داشتند ولی االن از آن طرح ها هیچ 
خبری نیست. تصور می کنم آقای قهوه چی هم بی انگیزه شد. 
مدیرعامل باشگاه پیشگامان از عشق خود به باشگاه سخن 
گفت و ادامه داد: در دو سال گذشته در مسابقات امید کشوری 
شرکت کردیم و حدود 70 میلیون تومان خرج شد، در لیگ 
سه باز هم با تمام حمایت نشدن ها از طرف اداره کل ورزش 
هزینه کردیم، می دیدیم که هیئت هیچ بودجه ای ندارد ، االن 
در سوپر لیگ شرکت می کنیم ولی دیگر انگیزه ای نداریم. 
بازیکنان ما در لیگ 3 با تن ماهی و همبرگر تغذیه می کنند و 
با کمترین امکانات  و تغییر چند باره اتوبوس به کیش می رسند 
تا مسابقه بدهند. این بازیکن انتظار دارد حداقل یک بار از وی 
دعوت شود و خداقوتی بگویند. یک بار از آقایان مسئول دعوت 
کردیم در جلسه ما شرکت کنند و به بازیکنان روحیه بدهند، 
ولی حتی در این جلسه هم نیامدند. خسروی با تاکید بر این که 
نباید تمام باشگاه ها را مجبور کرد تا مدرسه فوتبال راه اندازی 
کنند، ادامه داد: همه باشگاه ها این ظرفیت را ندارند و از طرفی 
باشگاه های دارای خروجی خوب هم این گونه از بین می روند.

از باشگاه ها با تعداد ورزشکار کمتر
 اجاره کمتری بگیرید

سمبلی مدیر عامل باشگاه پدیده که خود معلم ورزش در 
آموزش و پرورش نیز می باشد، عنوان کرد: با توجه به این که 
در مدارس استعدادهای فراوانی داریم، باشگاهی را راه اندازی 
کردم ، اوایل فعالیت بسیار خوب بود در حدی که از چهکند 
و امیرآباد هم می آمدند، اما وسط های کار کم آوردیم. وی 
ورزشی،  زمین  برای  اجاره  پرداخت  وجود  با  کرد:  اضافه 
ها پله  زیر  نداریم،  مان  تجهیزات  دادن  قرار  برای   جایی 
اتاق ها و تونل هایی وجود دارد که می توان استفاد کرد 
 اما از وسایل اضافه پر شده اند. سمبلی با اشاره به این که 
تا کنون 17 میلیون تومان از جیب شخصی خود خرج باشگاه، 
بنر، چمن، مربی و تدارکات کرده ام، بیان کرد: ما را مجبور 
به تامین نیروهایی می کنند که اصال نیازی نیست. به گفته 
وی برای این که آن 17 میلیون تومان به جیبم بازگردد باید 
امسال حداقل 120 نفر جذب کنم ولی نهایت 40 نفر بیشتر 
ثبت نام نکردند، وی تقاضا کرد: از باشگاه هایی که تعداد 

فوتبالیست کمتری دارد،  اجاره کمتری گرفته شود.

خود را جای هیئت بگذارید و منصف باشید

محمد علی دادگر مسئول کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان، 
اما در پاسخ به انتقادات مطرح شده در جلسه ، با بیان این که ما 
نیز به تعامل معتقدیم، عنوان کرد: اما از باشگاه ها می خواهیم 
خودشان را جای هیئت فوتبال هم بگذارند. هیئت فوتبال پولی 
ندارد و نمی تواند به باشگاه ها کمک مالی کند، از طرفی به 
لحاظ اداری هم منع شده است. با این حال از مبلغ ورودی 
مسابقات در تقویم ورزشی سال گذشته برای کمک به باشگاه 
ها کم کردیم. وی از کاهش هزینه های اخذ مجوز برای راه 
اندازی مدرسه فوتبال از 700  هزار تومان به 300 هزار تومان 
خبر داد و یادآور شد: به ازای هر دانش آموز 5 هزار تومان به 
هیئت فوتبال داده می شود، این جا فرق بین باشگاهی که 30 
 فوتبالیست دارد با آن که 150 نفر ثبت نام کرده، مشخص 
می شود. مسئول کمیته مسابقات هیئت با قبول وضع نامناسب 
مانند  استانی  در  مسابقات  ورودی  کرد:  بیان  ها،  رختکن 
آذربایجان غربی 700 هزار تومان است ولی ما این جا 150 
هزار تومان می گیریم! به طور کلی هیئت فوتبال اگر پولی 
نداده، ولی توانسته از هزینه های باشگاه ها کم کند، قدری 

منصف باشد و جوانمردانه از زاویه دید هیئت هم نگاه کنید.

مدرسه فوتبال الزمه ادامه کار باشگاه ها است

بودن مدت  به کوتاه  از سخنانش  دادگر در بخش دیگری 
برگزاری مسابقات، اشاره کرد و گفت: من نیز معتقدم باید 
مسابقات دوره ای و در تمام طول سال باشد ولی وقتی پیشنهاد 
برگزاری مسابقات به صورت لیگ را به باشگاه ها می دهیم ، 
قبول نمی کنند و می گویند بودجه نداریم، در این شرایط دیگر 
چه پیشنهادی می توان داد؟ وی اضافه کرد: تیم هایی در 
مسابقات کشوری باال آمده بودند که حدود 60 بازی استانی 
قبل شرکت در مسابقات داشتند، اما تیم استان با 5 بازی برنده 
مسابقات استانی شده و به مسابقات کشوری می رود، مسلم 
است در چنین شرایطی موفق نمی شود. وی با اشاره به این که 
اگر توسعه فوتبال مد نظر است نباید از افزایش تعداد مدارس 
فوتبال ناراحت بود، خاطرنشان کرد: اگر دانش آموز ها کم شده، 
دنبال ایراد از جای دیگری باشید. از طرفی مدرسه فوتبال الزمه 

 ادامه کار باشگاه ها و تنها مسیری است که دانش آموز را 
می تواند به فستیوال و اردوی تیم ملی برساند. مسئول کمیته 
مسابقات هیئت در پاسخ به برخی سخنان  مدیرعامل باشگاه 
پیشگامان عنوان کرد : از شما ممنون هستیم که تیم به لیگ 
دسته سه کشوری فرستادید اما نمی توانیم بپذیریم که متوقع 
باشید و هر چه گفتید همان شود. دادگر برای کاهش مخارج 
باشگاه ها پیشنهاد داد: همان طور که امسال آیتم تغذیه از 
مدرسه فوتبال حذف شد، می توان توپ را هم جز وسایل 
شخصی به شمار آورد. خسروی اما با رد این سخنان بیان کرد: 
در این جلسه قصد داریم مشکلی را حل کنیم ، اگر حرفی 
بزنیم و بعد پاسخ دهید هیچ مشکلی نیست و همه چیز آرام 
است که گره ای باز نمی شود. وی اضافه کرد: شما نماینده 
 خراسان جنوبی در لیگ 3 را با تیم های برتر رده های پایه یکی 
می کنید ؟ این باشگاه 15 شهریور میزبان مسابقات سوپر لیگ 
کشور است، نباید یک زمین داشته باشیم؟ نباید هیئت استان 
به اداره کل نامه بزند تا زمین 15 هزار نفری غدیر را در اختیار 

باشگاه  بگذارند؟
دادگر اما پاسخ داد: مشکل این جاست که باشگاه داران تصور 
می کنند باید هیئت فوتبال استان برای زمین چمن نامه 

بزند، بلکه این کار باید توسط خود باشگاه و از طریق هیئت 
شهرستان پیگیری شود.

80 درصد طرح هایی که داده ام اجرا شده است

در ادامه نشست حسن قهوه چی رئیس هیئت فوتبال استان 
ضمن تشکر از باشگاه هایی که حضور داشتند و گالیه از هیئت 
شهرستان و باشگاه هایی که نیامدند، عنوان کرد: از تاریخی که 
وارد این هیئت شدم اعالم کردم، قرار است با صداقت جلو بروم و 
تا این لحظه از تمام مواردی که در جلسه مجمع انتخابات رئیس 
هیئت مطرح کردم 80 درصد آن انجام شده و 20 درصد باقی 
مانده، برنامه های بلند مدت و چاپ کتابچه ای برای پیشکسوتان 
فوتبال است. به گفته وی اتوماسیون اداری راه اندازی شده و اولین 
هیئت در استان و چهارمین هیئت فوتبال در کشور هستیم که این 
برنامه را برای سهولت کار و راحتی باشگاه ها اجرا کردیم. قهوه 
چی با تاکید بر این که اگر باشگاه نباشد، هیئت فوتبالی هم نیست 
و برعکس، بیان کرد: در آیین نامه مدارس فوتبال شرط شده 
که باید باشگاه، زمین فوتبال هم داشته باشد ولی این را در نظر 
نگرفتیم. طی جلسه ای با باشگاه داران نیز درباره مدارس فوتبال 

نظرخواهی کردیم که نظر بر بودن آن ها شد.

سالی که پیشکسوتان توی گود آمدند
حق به حق دار رسید

وی با بیان این که هر ساله به باشگاه ها برای جذب مدیر فنی 
اعالم کردیم اما تاکنون محقق نشده است، ادامه داد: با انجام 
این کار طرف حساب هیئت مدیر فنی است و می توان به 

مدارس فوتبال طرح درس داد.
رئیس هیئت درباره انتخاب مدرسه فوتبال برتر نیز عنوان کرد: 
برخی مدارس انتخاب شدند که اصال مد نظر من نبود ! شرط 
اول مدرسه فوتبال ثبت در سامانه و واریز حق عضویت است 
اگر این کار انجام نشود باقی آیتم ها حذف می شود. همواره 
گفته ایم ناظران مدارس فوتبال باید پیشکسوتان باشند چون 
وابسته به جایی نیستند و به کار فرد نگاه می کنند، سالی که 

پیشکسوتان توی گود آمدند حق به حق دار رسید.
قهوه چی به وضع نامناسب زمین های چمن نیز اشاره کرد 

و افزود: دو دستگاه برای رسیدگی به چمن ها داریم که یکی 
خراب است و باید درست کنیم. دستگاه دیگر در استادیوم غدیر 
است و بعد از کلی رایزنی و پرداخت هزینه های آن آماده شد. 
حدود یک ماه پیگیر بودم که یک نفر برای اصالح چمن ها 
بیاید، ولی همان هم به دلیل اوضاع بد زمین و هر دلیل دیگری، 

نتوانست چمن را مناسب اصالح کند.

پرداخت بدهی 11 میلیون تومانی
به داوران فوتسال

وی از کمک 38 میلیون تومانی اداره کل ورزش در سال 96 و 
90 میلیون تومانی در سال 97 خبر داد و بیان کرد: فدراسیون 
هم نزدیک به 10 میلیون تومان کمک کرد که توانستیم 
داوری  های  هزینه  بپردازیم.  را  هایمان  بدهی  از  بخشی 
فوتسال استان حدود 11 میلیون تومان پرداخت شد و هنوز 
بدهی داوران فوتبال مانده است. به گفته وی در استان 10 تیم 
فوتسال داشتیم که مبلغ ورودی هر کدام یک میلیون تومان 
بود، ولی برای تمام مسابقات نزدیک به 19 میلیون تومان هزینه 
شد. اگر اداره کل دستور بدهد که مبلغ ورودی را به 500 هزار 

تومان کاهش دهیم قطعا در هزینه ها خواهیم ماند مگر این 
که در کنار آن کمک ما هم بکند. رئیس هیئت فوتبال استان از 
قول اداره کل ورزش و جوانان برای اعطای 200 میلیون تومان 
نیز سخن گفت و اضافه کرد: قصد داریم بر روی تقویت پایه ها 
سرمایه گذاری کنیم تا 10 سال دیگر تیمی قوی از فوتبالیست 

های خود استان داشته باشیم.

آیین نامه مالی تنظیم کردیم
ذینفعان مخالفت کردند

قهوه چی با بیان این که آیین نامه مالی تنظیم کردیم اما متاسفانه 
ذینفعان با آن مخالفت کردند، تصریح کرد: طبق این آیین نامه از 
45 هزار تومان تصویب اداره کل برای شهریه آموزش، 40 هزار 
تومان به باشگاه ها داده می شد تا بتوانند هزینه های خودشان 
را بدهند ولی مخالفت شد، با این حال این کار را اجرا کردیم. به 
گفته وی باشگاه ها نمی توانند به نام باشگاه های لیگ برتر و 
دسته یک در مسابقات حضور یابند مگر این که از باشگاه مربوطه 
نامه داشته باشند. برای مثال تیم پرسپولیس بیرجند فقط با تایید و 
نامه تهران می تواند بازی کند. اکنون تعدادی از باشگاه ها مجوز 
کمیسیون ماده 5 را هم برای حل این مشکل ندارند و اگر تا هفته 
دیگر نیاورند، مجبوریم آن ها را تعطیل کنیم. رئیس هیئت فوتبال 
استان با تایید حرف های مدیرعامل باشگاه پیشگامان بیان کرد: 
ما قبول داریم تیم بزرگساالن با تیم نونهاالن دنیایی فرق دارد و 
هزینه های آن بسیار باال است، ولی هیئت هم پولی ندارد بدهد، 
ما خیلی بدهی داریم و فقط 70 میلیون تومان برای یک نفر نیرو 

، توسط اداره تامین اجتماعی جریمه شدیم!

زمین رایگان برای افراد بی بضاعت

قهوه چی تصریح کرد: هر کس که دلش برای فوتبال می 
سوزد جلو بیاید، دستش را هم می بوسیم، اگر برای درآمد 
و تخریب است بروند و کاری هم با فوتبال نداشته باشند. 
وی قول داد: زمین را در ساعاتی که باشگاهی روی آن کار 
نمی کند رایگان در اختیار فوتبالیست های بی بضاعت می 
گذاریم. هر پیشکسوتی هم که توان به ثبت رساندن باشگاه 

را دارد با وی نهایت همکاری را می کنیم.

مستطیل  زرد
واگویه ها ازحال ناخوش فوتبال استان در روزنامه آوا
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جذاب ترین ها

شگفتی خبرنگار بی بی سی 
از تصاویر رهبرانقالب در بصره

انتشار  با  نفیسه کوهنورد خبرنگار زن بی بی سی 
بصره،  های  خیابان  در  انقالب  رهبر  از  تصاویری 
اینقدر  مملکت  شهر  هیچ  در  ندارم  یاد  به  نوشت: 
عکس آقای خامنه ای دیده باشم که در هر کوچه 
فرماندهان  بعضی  برای  بینم.  می  بصره  خیابان  و 
ایرانی در طول هشت سال جنگ گرفتن این شهر 
از اهداف اصلی بود. چیزی که امکان پذیر نشد. اما 
حاال هر طرف شهر حضور ایران را می توان دید.

چوب جادوی »هری پاتر« 
ساخته شد

“برادران  کمپانی  با  “کانو”  شرکت  حاضر  حال  در 
تا نخستین محصول مربوط  وارنر” همکاری کرده 
را که یک چوب جادوی  پاتر”  به فیلم های “هری 
بی سیم است، بسازد. کودکان می توانند با در دست 
گرفتن این چوب جادویی و کد دادن به آن، کارهای 
کدگذاری شده را روی تبلت اجرا کنند. این وسیله شامل 
یک ژیروسکوپ، شتاب سنج و مغناطیس سنج است.

درنوشته های قبل از این نیز سعی کردیم،مشکالت 
موسیقی استان را از زبان فعاالن این حوزه بیان 
کنیم تا شاید شاهد حساسیت بیش تری از جانب 
مسئوالن و همچنین کسانی که می توانند در این 

حوزه نقش موثر را ایفا کنند، باشیم.
یکی از نهادهای متولی، حوزه هنری می باشد که در گفت 
وگویی با کارشناس واحد موسیقی این نهاد به بیان چالش ها 

و مشکالت این عرصه خواهیم پرداخت.
مجید نصری کارشناس واحد موسیقی حوزه هنری استان 
زمینه حل  در  تواند  نمی  تنهایی  به  نهاد  یک  کرد:  بیان 
مشکالت متعدد موسیقی استان که نیازمند اقدامات عملی 
و رفع ریشه ای است، موثر باشد و برای پیشرفت موسیقی 
استان و هنرمندان فعال این عرصه باید تمامی نهادها و 
سازمان های فرهنگی فعال در این حوزه یک هدف را دنبال 
کنند و با هم افزایی در جهت استعدادیابی، هدایت و حمایت 
از افراد مستعد در راستای تولید، اجرا و انتشار آثار فاخر به 
ویژه آثار مبتنی بر ارزش های انقالب اسالمی و موسیقی 
های اصیل سنتی، مقامی و محلی بومی استان که در واقع 

میراث معنوی فرهنگی ما به شمار می آیند،کوشش کنند.
هم  به  نیاز  مسابقات  و  ها  جشنواره  برگزاری 
افزایی و استفاده از ظرفیت همه دستگاه ها دارد

وی افزود: متاسفانه این فضا به شکل منسجم و موثر در 
استان وجود ندارد و هر نهاد و سازمانی با تکیه بر ظرفیت 
موسیقی  حوزه  در  اقداماتی  انجام  به  دست  خود   های 
می زند که البته در جای خود بسیار خوب است ولی نتیجه و 

بازخوردی که باید داشته باشد را ندارد.
مجید نصری ادامه داد: حوزه هنری استان از ابتدای شروع 
به کار با توجه به زمینه فعالیتش  با محوریت تولید آثار 
موسیقی و سرود مبتنی بر ارزش های اسالمی و انقالبی، 
ملی و آیینی، سعی در جریان سازی، شاخص سازی، جذب 
و پرورش هنرمندان متعهد در استان داشته است که با تولید 
و نشر آثار در زمینه سرود ، موسیقی و برگزاری جشنواره ها، 
همایش ها و مسابقات تا حد زیادی به اهداف مورد نظر 
رسیده است. کارشناس واحد موسیقی حوزه هنری استان با 
اشاره به اینکه برگزاری جشنواره ها و مسابقات نیز نیاز به هم 

افزایی و استفاده از تمامی ظرفیت های دستگاه ها دارد، با 
کیفیت برگزار کردن برنامه ها را موثر در جذب  جامعه هدف 
به ویژه جوانان و نوجوانان دانست. مجید نصری ادامه داد: از 
کارهای خوب و موثری که سال گذشته توسط حوزه هنری 
استان در بخش سرود انجام شد،تاسیس خانه سرود انقالب 
اسالمی به عنوان مرجع تخصصی آموزش،تولید و اجرا می 
باشد که عمده فعالیتش استعدادیابی و شناسایی فعاالن این 
عرصه در حوزه های دانش آموزی که با آموزش مستمر و 
موثر به اعضا فعال گروه ها، مربیان فنی و مربیان پرورشی 
مدارس صورت می گیرد، همچنین برگزاری کارگاه های 
آموزشی در مرکز استان و شهرستان ها باعث روند رو به رشد 
سرود در استان است به نحوی که امسال در جشنواره های 
هنری آوایی در استان شاهد ظهور و بروز استفاده از تکنیک 
ها و فنون تخصصی آواز در اجراها هستیم که البته در مرکز 

استان مشهودتر می باشد.
فضای موسیقی به سمت دلمردگی رفته است 

از فضای  با گالیه  واحد موسیقی حوزه هنری  کارشناس 
موسیقی استان بیان کرد: فضای موسیقی به سمت دلمردگی 
رفته است و بسیاری از هنرمندان موسیقی با وجود اینکه 
سال هاست در این زمینه فعالیت می کنند ولی رغبتی به 

تولید و انتشار آثار خود ندارند  که دلیل عمده آن را نبود حامی 
مالی می دانند ولی به نظر می رسد این استدالل در رابطه 
 با حوزه هنری که بارها و بارها به سرپرست های گروه ها ،
خوانندگان و نوازندگان شیوه های گوناگون اعالم آمادگی 

جهت حمایت مالی کرده است، منطقی نمی باشد.
البته گروه هایی از قبیل گروه صحرا به سرپرستی استاد 
ابراهیم سلم آبادی و استاد غفور محمدزاده به موقع اقدام 
کردند و آثار “آوای صحرا” و “هفت شهر عشق” موفق به 
دریافت مجوز نشر از مرکز موسیقی گردید که به زودی 
رونمایی خواهد شد. کارشناس واحد موسیقی حوزه هنری 
استان بیان کرد: از اساتید و پیشکسوتان عزیز و محترم 
موسیقی استان انتظار می رود با توجه به ظرفیت باالی 
آیینی،  محتوای  با  را  خود  آثار  استان  در  موسیقی  هنر 
بومی  سنتی،  متنوع  ژانرهای  در  ملی  و  انقالبی  ارزشی، 
محلی و پاپ در قالب طرح به صورت شعر و ماکت اثر 
به واحد موسیقی استان ارائه نمایند، تا بعد از تایید و کسب 
مجوز حمایت های مالی در راستای تولید و انتشار اثر در 
کوتاه ترین زمان ممکن انجام پذیرد. چرا که مهم ترین 
های  گروه  و  افراد  ظرفیت  شناساندن  پیشرفت،  عامل 
مستعد به مخاطبان در سطوح استانی و ملی به واسطه 

بازخورد  گرفتن  و  مطلوب  کیفیت  با  آثار  انتشار  و  تولید 
مناسب از آنان می باشد.

هنرمند زمانی شناخته می شود که خلق اثر کند
از  تعدادی  هم  مواردی  در  دهد:  می  ادامه  نصری  مجید 
عزیزان عالقه مند به تولید بودند که به دالیل مختلف در 
نیمه راه متوقف شده و پیگیری موثر انجام نداده اند. هنرمند 
زمانی شناخته می شود که خلق اثر کند و در این حوزه اصلی 

ترین مشکل عدم پیگیری موثر در این راستاست.
آموزشگاه ها فقط به درآمد زایی فکر نکنند

تصریح  استان  هنری  حوزه  موسیقی  واحد  کارشناس 
کرد: ضمن اینکه تالش های موثر اساتید و پیشکسوتان 
موسیقی استان و مدیران محترم موسسه های فرهنگی و 
هنری در زمینه آموزش موسیقی ستودنی و شایسته تقدیر 
است، از آموزشگاه انتظار می رود فقط به درآمدزایی فکر 
به  با هدایت صحیح  و  را شناسایی  افراد مستعد  و  نکند 
سمت تولید و اجرای اثر هدایت کنند. وی ادامه می دهد: 
به صورت دوره ای شاهد برگزاری کنسرت های تجربی 
هنرجویان از جانب برخی از موسسه های فرهنگی هستیم 
که باید منجر به شناسایی استعدادها و تشکیل گروه های 
حرفه ای، تخصصی موسیقی به منظور تولید و نشر آثار 

هنرمندان وکسب موفقیت برای آنان شود. 
موسیقی  به  مربوط  مشکالت  کرد:  بیان  نصری  مجید 
از آن مدیریتی است و بخشی هم به هنرمندان   بخشی 
بر می گردد و به نظر من این موضوع جالب نیست که 
تولید آثار موسیقی در استان تعطیل باشد و اجراها محدود 
استان  شده  منتشر  آثار  تعداد  که  چرا  شود  ها  جشن  به 
موسیقی  دفتر  و  موسیقی حوزه هنری  مرکز  از  مجوز  با 
وزارت ارشاد بسیار اندک و با توجه به ظرفیت های باالی 
موسیقی استان قابل قبول نمی باشد که امیدواریم با تالش 
و پیگیری اساتید، پیشکسوتان و هنرمندان فعال موسیقی 
استان در انواع ژانرها اعم از سنتی، بومی محلی، کالسیک 
و پاپ بیش از پیش در زمینه تولید شاهد پیشرفت باشیم.  
همچنین مسئوالن فرهنگی نیز با وجود ظرفیت و پتانسیل 
عظیم این خطه در عرصه موسیقی بیش از پیش در زمینه 
تولید و انتشار آثار با کیفیت مطلوب و استاندارد به ویژه 
پرورش  و  و رشد  انقالبی  و  دینی  ارزش های  بر  مبتنی 

هنرمندان اقدامات موثری را انجام دهند.

یک نهاد  تنها نمی تواند در موسیقی موثر باشد
سینما و تلویزیون

عدم نمایش یک فیلم ضربه روحی 
به سازندگان می زند

نمایش  بازیگر سینما گفت: عدم  اسکندری  ستاره 
می زند  آن  سازندگان  به  روحی   ضربه  فیلم  یک 
متاسفانه  و  می شود  نیز  افسردگی  باعث  حتی  و 
با  اینکه  از  غافل اند  سیاست گذاران  و  مسئوالن 
بعضی تصمیم ها که منجر به نمایش داده نشدن 
فیلم ها می شود حرکت برخی هنرمندان را متوقف 
می کنند و جلوی رشد و بالندگی سینما را می گیرند.

حضور فیلم اصغر فرهادی 
در جشنواره »تورنتو«

شماری از مهم ترین فیلم های امسال آمریکا و جهان 
در فهرست جشنواره بین المللی فیلم تورنتو ۲۰۱۸ 
است«،  شده  متولد  ستاره  »یک  گرفته اند.  جای 
»اولین مرد«، »بیوه ها« و »همه می دانند« ساخته 
اصغر فرهادی محصول اسپانیا/ فرانسه/ ایتالیا از جمله 
فیلم هایی هستند که در جشنواره سینمایی تورنتو که 
پیشتاز فصل جوایز سینمایی است، اکران می شوند.

امیر آقایی به سریال 
»رقص روی شیشه« پیوست

»رقص  مجموعه  به  متفاوت  نقشی  با  آقایی  امیر 
گلستانه  مهدی  کارگردانی  به  شیشه«  روی 
پیوست تا سومین حضور خود را در شبکه نمایش 
از  خانگی تجربه کند. »رقص روی شیشه« یکی 
پربازیگرترین مجموعه های شبکه نمایش خانگی 
و  است  تولید  پیش  در  حاضر  حال  در  که  است 
هستند.  بازیگران  فهرست  تکمیل  مشغول  گروه 

»آشفتگی«  فریدون جیرانی 
در جشنواره فیلم فجر

فریدون جیرانی کارگردان سینما پس از تجربه متفاوت 
کارگردانی فیلم “خفه گی” این بار به سراغ اثری با 
نامی هم خانواده یعنی “آشفتگی” رفته است. بهرام 
 رادان بازیگر مطرح سینما نقش اول این اثر را ایفا 
می کند. این فیلم اولین همکاری بهرام رادان با جیرانی 
است و این بازیگر سینما در “آشفتگی” در نقشی بسیار 
قرار  فیلم  این  است.  رفته  دوربین  جلوی  متفاوت 
است به سی و ششمین جشنواره فیلم فجر برسد.

دوبلور کازابالنکا  سورپرایز شد

واحد دوبالژ سیما میزبان جمعی از اهالی دوبله بود تا 
زادروز یکی از قدیمی های این عرصه را جشن بگیرند. 
حسین عرفانی ۷۶ ساله دوبله را از سال ۱۳۴۰ آغاز 
کرد. از جمله کارهای عرفانی صداپیشگی به جای 
همفری بوگارت است او در فیلم  کازابالنکا به جای 
است. کرده  صحبت  هالیوود  مشهور  بازیگر  این 

عکس: رضایی

جواد رضایی

گفتگوی اختصاصی آوا با مجید نصری، فعال حوزه موسیقی

جف بزوس، بنیان گذار و مدیرعامل آمازون ثروتمندترین فرد 
تاریخ مدرن است. ثروت جف بزوس از ۱۵۰ میلیارد دالر رد 
شده که ۵۴ میلیارد دالر بیشتر از دومین فرد ثروتمند جهان 
یعنی بیل گیتس- بنیان گذار و مدیرعامل مایکروسافت- 
است. جف بزوس ۵۴ ساله اکنون بیش از هر فرد دیگری از 
سال ۱۹۸۴ که رده بندی ثروتمندان جهان اعالم شد، ثروت 
دارد. ثروت بزوس در شرایطی از این میزان می گذرد که 
آمازون در نظر دارد فروش ویژه تابستانی ۳۶ ساعته خود را 

ارائه کند. افزایش ۵۶ درصدی ارزش سهام شرکت آمازون در 
سال ۲۰۱۸ باعث شده است هر عدد از سهام این شرکت تا 
آخرین معامالت بورس وال استریت ۱۸۲۵.۷۳ دالر قیمت 
ثروت ۵۲  کل  از  بیش  امسال  بزوس  ثروت  باشد.  داشته 
میلیارد دالری موکاش آمبانی- ثروتمند ترین فرد آسیایی- 
افزایش یافته است. وی هم چنین بیش از خانواده والتون 
که با ۱۵۱.۵ میلیارد دالر، ثروتمندترین خانواده جهان هستند، 
ثروت دارد. در گزارش بانک مرکزی آمریکا آمده است که 

کل  از  درصد  مالک ۳۸.۶  آمریکا  جمعیت  از  درصد  یک 
ثروت این کشور تا پایان سال ۲۰۱۶ بوده اند. پس از جف 
بزوس نیز بیل گیتس دومین فرد ثروتمند جهان و آمریکا 
به شمار می رود. گیتس ۶۲ ساله که جایگاه ثروتمندترین 
فرد جهان را از ماه می سال ۲۰۱۳ در اختیار داشت، بیشتر 
ثروت خود را وقف امور خیریه کرده است که از جمله آنها 
بنیاد خیریه  برای  او  میلیارد دالری  تعهد ۴.۶  به  می توان 
کرد. اشاره  گذشته  سال  اوت  در  گیتس”  مالیندا  و  “بیل 

رکورد ثروت »بیل گیتس« شکسته شد
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کرد  اعالم  حکمی  در  نیویورک  عالی  دادگاه 
نقش برجسته پارسی که قدمت آن به حدود 
۵۰۰ سال پیش از میالد مسیح باز می گردد باید 
به ایران عودت داده شود. این نقش برجسته 
بیش از ۸۰ سال پیش از ایران به سرقت رفته 
است. به نوشته روزنامه »نیویورک تایمز«، این 
پارسی  سرباز  یک  که  سنگی  برجسته  نقش 
را به تصویر کشیده، در اکتبر توسط بازپرسان 
دفتر دادستان منطقه »منهتن« از نمایشگاهی 
اونیو آرموری«، جایی که  در موسسه »پارک 
این نقش برجسته در آن به مبلغ ۱.۲ میلیون 
بود، ضبط شده  به فروش گذاشته شده  دالر 
است.  این نقش برجسته نخستین بار در سال 
۱۹۳۶ )۱۳۱۴-۱۳۱۵( از ایران به سرقت رفته 
و پس از آن در سال ۲۰۱۱ بار دیگر از موزه 
هنرهای زیبای مونترال دزدیده شده است. دو 
اقامت  لندن  این نقش برجسته که در  مالک 
دارند، مدعی شده اند که این اثر را به صورت 
تاریخی  آثار  از یک فروشنده معتبر  و  قانونی 
خریده اند، اما دفتر دادستانی منهتن در شکوائیه 
خود استدالل کرده که برای آثار مسروقه، خرید 
نیت، بی معنی است.  از روی حسن  و  قانونی 

دادگاه عالی نیویورک 
به نفع ایران حکم داد
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۵ قدم برای برنامه نویسی ذهن ناخودآگاه 

 هدف تعیین کنید: این هدف می تواند کوچک یا بزرگ 
باشد. تا زمانی که آن را با تمام وجود بخواهید این مسئله 

اهمیتی ندارد.
نتیجه را تجسم کنید: تصویری مطلوب از به نتیجه رسیدن 
آن هدف در ذهنتان تجسم کنید و تصور کنید که زندگی 
بعد از آن اتفاق چطور خواهد شد. نتیجه نهایی را بعد از 

برآورده شدن آرزویتان تجسم کنید.
روی حسی که ایجاد می کند تمرکز کنید: به همه زوایا 
دقت کنید  اینکه چه حسی در شما ایجاد می کند، چه 
رنگ هایی می بینید، چه صداهایی می شنوید، چه آدم هایی 
دور و برتان می بینید، کجا هستید، مناظر اطرافتان چطور 
است، و اینکه می دانید به آرزویتان رسیده اید چه حسی در 
شما ایجاد می کند. این مرحله درواقع یک ویدیو از زندگی 
بعد از برآورده شدن آرزویتان است در برنامه نویسی ذهن 

ناخودآگاه بسیار اهمیت دارد.
تصویر ثابت: شما به تصویری در آینده بعد از رسیدن 
به آرزویتان نگاه می کنید، یعنی طوری که دوست دارید 
زندگی تان باشد. این مرحله تصویر و تجسم ثابت است. 
به زندگی بعد از برآورده شدن آرزویتان نگاه کنید. چه 
تصویری است؟ این عکس قاب شده است؟ کنار که 
هستید؟ آیا این عکس رنگی است؟ در آن عکس کجا 
هستید؟ تمام جزئیات را در صورت امکان تصویر کنید.

ترکیب و مطابقت : با سرعت هر چه تمام تر روی 
ویدیو و عکس جابه جا شوید. خودتان را در تصویری 
دارید تصور  قاب شده درست همانطور که دوست 
و تصاویر متحرک  ویدیو  بعد بالفاصله روی  کنید 
اگر  دهید.  ادامه  دقیقه  سه  تا  دو  را  اینکار  بروید. 
توانستید بیشتر ادامه دهید، هیچ اشکالی ندارد و نتیجه 

کارتان را بهتر خواهد کرد. 

بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری
 صمد بهرنگی 

... من خداخدا می کردم که دعوایمان شود. تا بتوانم قدرت 
از خودم نشان دهم،  به خودم می گفتم کاش محمود 
شوم  می  عصبانی  من  وقت  آن  بزند  من  گوش  بیخ 
 و بهش می گویم:  دست رو من بلند می کنی؟ حاال 

می آیم  لباست را با چاقو می برم، همین من! 
با این نیت یقه ی محمود را که پهلویم نشسته بودم 
چسبیدم و گفتم: اگر دزد نیستی پس بگو کفشها را کی 
برایت خریده؟ این دفعه خنده قطع شد، محمود دست 
من را به تندی دور کرد و گفت: بنشین سر جایت، بچه. 
هیچ معنی حرفت را نمی فهمی؟ چشم کوره خودش را 
وسط انداخت و نگذاشت دعوا در بگیرد . گفت: ولش کن 
محمود. این وقت شب دیگر نمی خواهد دعوا راه بینداری، 
بگذار مزه ی خنده را توی ذهنمان داشته باشیم ما چهار تا 
خیال دعوا و کتک کاری داشتیم اما محمود و چشم کوره 
راستی راستی دلشان می خواست تشریح کنند و بخندند .

محمود به من گفت : داداش، ما امشب خیال دعوا نداریم، 
اگر شما دلتان دعوا می خواهد بگذاریم برای فردا شب. 
چشم کوره گفت: امشب، ما می خواهیم همچین یک 

کمی بگو بخند کنیم . خوب ؟ 
 ادامه دارد...

بی سوادان قرن بیست و یکم کسانی نخواهند بود 
که نمی توانند بخوانند و بنویسند، بلکه کسانی 

خواهند بود که نمی دانند چگونه یاد بگیرند.

هر اشتباهی نشان دهنده این است
 که وقت آن رسیده چیزی جدید یاد بگیری، 

چیزی که از قبل نمی دانی.

هم در ره معرفت بسی تاخته ام
هم در صف عالمان سر انداخته ام

چون پرده ز پیش خویش برداشته ام
بشناخته ام که هیچ نشناخته ام

علم از اشتباهات تشکیل شده، ولی این ها 
اشتباهاتی هستند که انجامشان سودمند است 

چرا که کم کم به حقیقت می انجامند.

پرواز اندازه آدمو برمال مي کنه هرچي باالتر مي ري 
باال و باالتر مي ري دنیا از دید تو بزرگتر مي شه و تو 

از دید دنیا کوچکتر! )شهاب حسیني- شوق پرواز(
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیه روز  

کسانی از اهل کتاب که کفر ورزیده  اند و ]نیز[ مشرکان در آتش دوزخند ]و[ در آن 
همواره می  مانند اینانند که بدترین آفریدگانند. سوره البینه/ آیه 6

حدیث روز  

آدمی نمیتواند از گردابهای گرفتاری با پیمان شکنی رهایی یابد، و از چنگال عقوبت رهایی ندارد کسی که با حیله به ستمگری 
می پردازد. امام رضا )ع(

سبک زندگی

 ذهن ناخودآگاه تان را از نو برنامه  نویسی کنید
خیلی مهم است که این واقعیت را درک کنید: برای اینکه 
ایده ها، نگرش،  افکار،  بادوام در عادات،  تغییر  بتوانید یک 
در  که  الگوهایی  باید  کنید،  ایجاد  عقایدتان  و  جهان بینی 
ذهن ناخودآگاهتان هست را تغییر دهید.برنامه نویسی ذهن 
امکان پذیر  به نظر ترسناک می رسد ولی کاماًل  ناخودآگاه 
است. تکنیک هایی که در زیر به آن اشاره می کنیم، به شما 
 آموزش می دهد چطور قدم به قدم قدرت ناخودآگاهتان را 
با چند دقیقه در روز وقت گذاشتن، به دست بگیرید.اعمال 

کردن این تکنیک ها نیازمند زمان، تمرین و پشتکار است. 
قانون اول: بدانید چه می خواهید 

وقتی می خواهید در سطح ناخودآگاه تغییر ایجاد کنید، اول 
باید ببینید دقیقاً چه چیز را می خواهید تغییر دهید.باید خاص 
و مشخص باشد ولی نه خیلی جزئی. باید در خواسته تان 
منطقی باشید )اینکه بخواهید مثل یک پرنده پرواز کنید 
آموزشی  دوره های  در  خواستید  اگر  ولی  نیست  عقالنی 
فقط  و  فقط  باید  و  است(  منطقی  کنید  چتربازی شرکت 
روی آن تمرکز کنید.تمرکز کردن روی موضوعات مختلف 
به صورت همزمان فقط ذهن ناخودآگاهتان را گیج خواهد 
کرد. با این روش سردرگم می شوید که متضاد هدفمند بودن 
نیمه گمشده و شریک  اگر می خواهید  است.بعنوان مثال، 
باید روی آن متمرکز شوید  پیدا کنید، فقط  را  زندگی تان 
و آن را به موضوعات دیگر مثل پول در آوردن، وزن کم 
کردن و غلبه بر اضطراب بسط ندهید. خیلی خوب است 

را  تمرکزتان  باید  ولی  باشید  داشته  مختلفی  اهداف  که 
یکی یکی روی آنها قرار دهید.ولی بعضی هدف ها نیازی به 
برنامه نویسی ذهن ناخودآگاه ندارند، به همین دلیل می توانید 
هدف اصلی تان را در کنار اهداف دیگر اینچنینی که نیاز به 
تمرین ندارند )مثل گرفتن گواهینامه رانندگی( پیش ببرید. 
اگر اهداف مختلفی دارید که نیاز به تغییر ذهن ناخودآگاه 
دارند، هدفی را انتخاب کنید که برای شما اولویت اول است.

قانون دوم: موانع موجود در ذهن 
ناخودآگاه تان را پیدا کنید 

وقتی هدف اصلی تان را انتخاب کردید، باید با خودتان حرف 
بزنید و موانع ذهنی ناخودآگاهی که بخشی از هدف بزرگ 
هستند را پیدا کنید.بعنوان مثال، زنی که می خواهد شریک 
زندگی خود را پیدا کند: باید صادقانه، بدون هیچ نقابی، بدون 
هیچ بهانه ای درمورد چیزهایی که جلو او را برای دیدن آن 
فرد می گیرد صحبت کند. شاید بیش از اندازه وابسته است 
و این باعث می شود مردها از او فراری شوند، بنابراین باید 
به آن مسئله هم در کنار هدف اصلی خود رسیدگی کند.

گاهی اوقات شاید نتوانید خودتان پاسخ این سوال را پیدا 
کنید، بنابراین برای پیدا کردن آن باید کمک بگیرید. این 
کمک می تواند یک مشاور روانشناس یا حتی یک دوست 
صمیمی باشد که شما را خوب می شناسد. باید جوابی که آنها 

می دهند را به خوبی بپذیرید.
مثال  این موضوع یک  روشن تر کردن  برای  بدهید  اجازه 

دیگر را بررسی کنیم: مردی در تالش است پول بیشتری 
درآورد ولی موفق نمی شود. یک چیز او را عقب می کشد 
و همیشه هم این اتفاق می افتد. او تصمیم می گیرد با ذهن 
ناخودآگاهش گفتگو کند ولی باید دلیل یا دالیلی که جلو او 
را برای رسیدن به هدفش می گیرد را پیدا کند.این می تواند 
باورهای ناخودآگاه محدودکننده مثل، »پول باعث می شود 
وقت کمتری با خانواده ام سپری کنم« یا یک الگوی رفتاری 
مثل نداشتن پشتکار و مدام و مدام شروع کردن پروژه های 
مختلف باشد. او باید دلیل را پیدا کند و بر طبق آن یک 

سیستم ارتباطی با ذهن ناخودآگاه خود ایجاد کند.
قانون سوم: روش های تغییر ذهن

 ناخودآگاه را قبل از خواب اعمال کنید 
ناخودآگاه  ذهن  برنامه نویسی  روش های  از  استفاده  زمان 
قبل از خواب یا بالفاصله بعد از بیدار شدن است.حدود ۱۵ 
دقیقه قبل از خواب، ذهن و بدن شروع به آرام شدن می کند، 
عضالت شل می شوند، تنفس راحت تر می شود و ضربان قلب 
کندتر می شود و کل بدن وارد وضعیت آسایش می شود. در 

این نقطه، ذهن امواج آلفا تولید می کند.
محققان نشان می دهند که در این بازه بین بیداری و خواب، 
امواج مغزی کندتر می شوند و بین ۱۴-۷ موج الکتریکی 
در ثانیه خواهد بود. به این امواج، امواج آلفا گفته می شود. 
براساس تحقیقات در این مرحله، تونل ذهن ناخودآگاه برای 

گرفتن پیام باز است.

از موسیقی استفاده کنید 
موسیقی آرامش بخش، گوش نواز و لذت بخش به مغز کمک 
می کند آرام شود. این موسیقی باید به صورت مداوم )هر 

شب( گوش داده شود و باید به شما آرامش دهد.
بیدار و هوشیار نگه  باعث  از گوش دادن به موسیقی که 

داشتن شما می شود خودداری کنید.
 توصیه ما این است که از موسیقی موج آلفای مغزی استفاده 
کنید. با کمی جستجو در اینترنت می توانید نمونه هایی از آن 
را دانلود کنید. این نوع موسیقی مغز شما را با امواج آلفا همگام 
می کند. وقتی مغز وارد وضعیت امواج آلفا شد، برنامه نویسی 

ذهن ناخودآگاه بسیار آسان تر می شود.
نتیجه نهایی 

این روش برای تغییر ذهن ناخودآگاه نیاز به چند مرحله دارد. 
قبل از شروع باید وارد وضعیت آسایش شوید.

دو روش موثر برای وارد شدن به وضعیت آرامش عمیق 
وجود دارد: 

۱( همانطور که در روش اول توضیح داده شد، تولید امواج 
مغزی آلفا. با گوش دادن به موسیقی آلفا می توانید ذهنتان را 

وارد وضعیت امواج آلفا کنید.
 ۲( روش دوم تنفس است. البته همه می دانند چطور نفس 
بکشند ولی تعداد کمی هستند که اینکار را درست انجام 
می دهند. روش درست نفس کشیدن بسیار ساده است و فقط 

به هوشیاری نیاز دارد.
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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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129836574

563174982

748592613

851423796

294765138

637981245

985647321

412359847

376218459

جدول سودوکو

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

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

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
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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
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 10

0

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

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 ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

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

تخریب و بازسازی ساختمان
09302761630 -09155626033

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

به یک نیروی خانم جهت انجام 
امور حسابداری و دفتری 

به صورت دوشیفت نیازمندیم. 
آدرس: خیابان محالتی ، جنب اداره 

ارشاد، درب های اتوماتیک نوین تکنیک 
09153634767

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

هزار پـــا
182022شروع سانس

به وقت خماری
16:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 

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

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

به چند نیروی خانم جهت کار 
در فست فود )ترجیحا مجرد( در شیفت 

عصر با حقوق عالی نیازمندیم.
32434017 - 09370415253 
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راه هایی ساده برای جلوگیری 
از پوسیدگی دندان

دندان های تان را دو بار در روز مسواک بزنید.
مسواک زدن دندان ها در صبح و شب، عاملی 
و  جرم  پالک ها،  بردن  بین  از  برای  مهم 
مسواک  است.  دندان  در  موجود  باکتری های 
با  زدن بدون کشیدن نخ دندان کامل نیست. 

شکاف های  به  می توان  دندان  نخ  از  استفاده 
یافت که برس مسواک  بسیار کوچکی دست 
قادر به تمیز کردن آن ها نیست. شکر را حذف 
باعث  دار  نشاسته  و  شیرین  غذا های  کنید. 
ایجاد نوعی واکنش در دهان شده که منجر به 
پوسیدگی دندان می شوند. شکر با باکتری های 
موجود در بزاق دهان ترکیب شده و نوعی اسید 
را به وجود می آورند. از دهانشویه ها استفاده کنید. 

با  وزن طبیعی  بیشتر عمر می کنید

تا امروز بسیاری از ما درباره تاثیر منفی سبک 
افراد  سالمت  بر  چاقی  و  امروزی  زندگی 
پرونده  بررسی  از  که  ای  مطالعه  شنیده ایم. 
سالمت حدود 200 هزار نفر در نیم قرن اخیر 
به دست آمده، افراد مبتال به چاقی و اضافه وزن، 
طبیعی   BMI دارای  که  افرادی  به  نسبت 

به  ابتال  خطر  و  داشته  کمتری  عمر  هستند، 
نارسایی های قلبی و بیماری های قلبی در آنها 
عمر  طول   با  افراد  چاقی  است.  بیشتر  بسیار 
کوتاه تر آنها و افزایش خطر بیماری های قلبی 
عروقی و مرگ در اثر آن همراه  است. اضافه 
طبیعی  وزن  مشابه  طول  عمر  با  اگرچه   وزن 
بیماری های  به  ابتدا  خطر  ولی  بوده  همراه 
قلبی عروقی در سنین پایین تر را افزایش می دهد. 

روغن چای 
مخصوص مشکالت پوستی 

روغن چای حاوی ترکیبات قوی ضد باکتریایی و 
ضد قارچی می باشد. این روغن یک داروی بسیار 
قوی در زمینه درمان آکنه ها می باشد. خواص 
روغن چای قرمزی و التهابات ناشی از آکنه و 
جوش های صورت را از بین برده و منافذ را کامال 

ضدعفونی می کند. داروهای مربوط به پوست 
های آکنه ای سبب خشک شدن جوش ها و 
خود پوست می شوند اما این روغن می تواند حین 
درمان جوش ها، رطوبت و شادابی پوست را کامال 
حفظ کند. چند قطره روغن چای را با یک قاشق 
زعفران مخلوط کنید و یک الی دو مرتبه در روز بر 
روی پوست بمالید. سایر لکه ها به خصوص لکه 
های ناشی از آکنه به خوبی محو و روشن می شوند.

با علل اصلی بروز یبوست 
آشنا شوید

  
نشستن طوالنی مدت نه تنها موجب افزایش 
می  بزرگ  روده  خوردن  پیچ  باعث  بلکه  وزن 
شود، مدفوع را از حرکت باز می دارد و منجر به 
یبوست می شود. گهگاه از جای خود بلند شوید 
و بدن تان را حرکت دهید. به ویژه، راه رفتن و 

چمباتمه نشستن، حرکاتی است که تأثیر زیادی 
در اجابت مزاج دارند. اگرچه همه محصوالت لبنی 
می تواند باعث یبوست شوند، اما پنیر بیشترین 
مشکل را برای گوارش ایجاد می کند، به دلیل 
آنکه بسیاری از مردم آن را جایگزین غذاهای 
فیبردار سالم تری مثل غالت و سبزیجات می 
کنند. معده خود را با غذاهای دیگر کامل پر نکنید 
و همیشه جایی برای غذاهای فیبردار بگذارید. 

به جای آسپرین این خوراکی 
خوشمزه را بخورید

دانه های گوجه فرنگی می تواند به عنوان یک 
تر  زندگی طوالنی  برای داشتن  عنصر طبیعی 
جایگزین  عنوان  به  توان  می  و  شود  استفاده 
طبیعی آسپرین استفاده شود. دانشمندان در دانه 
 های گوجه فرنگی ماده طبیعی را پیدا کردند که 

می تواند با پیشگیری از لخته شدن خون در بدن 
به چرخش طبیعی خون در بدن انسان کمک کرده 
و به نوعی عملکرد قرص آسپرین را شبیه سازی 
کند. این ماده که بدون رنگ و بدون طعم است 
می تواند به غذاها اضافه شده و بدون تغییر مزه و 
رنگ غذا فواید بسیاری را برای مصرف کنندگان 
آن به همراه داشته باشد. مصرف آسپرین می تواند 
عوارض زیادی مانند خونریزی معده را داشته باشد. 

یادداشت

یادداشت

انتخاب رئیس هیئت ووشو
 به عنوان سرداور مسابقات قهرمانی کشور

حسینی- هیئت ووشوی استان از انتخاب وحید خرمشاد رئیس هیئت 
ووشوی استان، به عنوان سرداور و حسین هاشمی به عنوان داور مسابقات 
قهرمانی کشور خبر داد و گفت: این مسابقات ۳ تا ۵ مرداد در شهرستان 
بندرعباس برگزار می شود. نخعی با بیان این که تیم ووشوی استان نیز 
به این مسابقات اعزام خواهد شد، اضافه کرد: محمد احمدی، علی حاتمی، 
محمدامیر مرادی، مهدی رضایی، امین غفوری، حسن چوپانی، مصطفی 
کاوسی، مصطفی افروزیان، مجید سدیدی اعضای تیم منتخب استان هستند.

درخشش ورزشکاران استان در مسابقات اسکیت

اسکیت  ملی  تیم  انتخابی  برنز مسابقات  مدال  استان 2  ورزشکاران 
و  سال   16 زیر  رده  در  مقدم  احمدی  منیب  محمد  کردند.  کسب   را 
امیر حسین اعتمادی نیا در رده باالی 16 سال، 2 مدال برنز مسابقات 
اسکیت دستجات آزاد پسران ، انتخابی تیم ملی فری استایل را از آن خود 
کردند و به اردوی تیم ملی راه یافتند. این رقابت ها برای اعزام به مسابقات 

آسیایی 2018 کره جنوبی، به میزبانی نوشهر برگزار شد.

خروش موتورکراس سواران در مسابقات منطقه ای

در مسابقات قهرمانی چند جانبه منطقه ای کشور موتورکراس سواران 
خراسان جنوبی به حریفان می روند. این ماراتن ملی از ۴ تا 6 مرداد به 
میزبانی خراسان رضوی در پیست موتورسواری شهرستان گناباد برگزار 
می شود و قریب  بر ۹0 موتورسوار استان های البرز، قم، تهران، گلستان، 
منطقه آزاد چابهار و یزد با یکدیگر به رقابت می پردازند. سعید قربان زاده، 
امیرحسین جمال و محمدحسن رنجبر در کالس 2۵0 سی سی، محمد 
خانی و مرتضی رمضانی در کالس ۴۵0 سی سی با سرپرستی حسن 
مسابقات  در  استان  از  نمایندگی  به  جوزانی  حمید  مربیگری  و  ضیغم 

موتورکراس قهرمانی منطقه ای کشور حضور دارند.

2 کشته و 8 زخمی در 9 فقره تصادف
  

جاده های خراسان جنوبی شاهد ۹ فقره تصادف با 2 کشته و 8 زخمی 
بود.  رئیس پلیس راه استان گفت: بیشترین این حوادث در محورهای بیرجند، 
 طبس و دیهوک و به صورت واژگونی رخ داد که عمده علت این حوادث 
بی توجهی به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه و انحراف به چپ بود. سرهنگ 
رضایی افزود: دو نفر فوتی مربوط به واژگونی یک خودروی سواری پراید در 
کمربندی بیرجند به سمت خوسف و برخورد یک دستگاه سواری پژو با 2 نفر 
شتر در حوالي مهدي آباد چاهداشي در محور نهبندان - شهداد است که در 
هر دو تصادف راننده ها جان باختند. سرهنگ رضایی علت دو حادثه فوتی را 
بی توجهی رانندگان به جلو و همچنین بی احتیاطی مالک شترها عنوان کرد.

ورزش استان

حوادث استان

اولین تیم هندبال شهرستان بیرجند سال 1۳۵2 - ایستاده ازراست:  محمد شبانی، سایرین مربی و بازیکنان تیم فردوس.
نفرات آخر مرحوم حافظ رئیس دبیرستان و محمد مهرور اولین رئیس تربیت بدنی بیرجند

نیم خیز از راست تیم بیرجند: تقی عطایی، محمدطاهری، امین یوسفی، محسنی، ساالری، بهلگردی، رهگذری، مجیدجهان آرا
نشسته ازراست:  منصورنوری، قاسم جواهری، محمد مقرنسی ) دروازه بان ( ، کبابی، ناشناس، ناشناس، رحمان رحیمی * گردآورنده: اصغری

 داده نما

امروزه سرطان یک بیماری شایع شده که افراد زیادی را به خود درگیر 
کرد. یکی از عوامل به وجود آمدن این بیماری مصرف غذایی نادرست 
 می باشد که در ادامه چند نوع از مواد غذایی مفید و ضد سرطان را معرفی 
می کنیم. گوجه فرنگی عالوه بر اینکه سرشار از ویتامین c می باشد 
دارای ماده ای به نام لیکوپن می باشد. این ماده خطر ابتال به سرطان 
پروستات و تخمدان را کاهش می دهد. عالوه بر خود گوجه فرنگی 
محصوالت آن مانند رب  و سس نیز ضد سرطان می باشد. کلم به دلیل 

داشتن ماده ای به نام سولفوران باعث کاهش خطر سرطان هایی مانند 
پوست، سینه و معده می شود. کلم نیز سرشار از کلسیم می باشد الزم 
 به ذکر است، سولفوران در کلم بروکلی بیشتر از سایر کلم ها می باشد. 
به دلیل وجود ماده آنتوسیانین در توت باعث محافظت بدن در مقابل سرطان 
های مری و روده بزرگ می شود. این ماده یک آنتی اکسیدان قوی می 
باشد.کدو تنبل دارای منبع غنی بتاکاروتن می باشد که مصرف آن به طور 
 مکرر باعث کاهش انواع سرطان می شود. این ماده همچنین در نارنج ،

هویج، فلفل زرد و  قرمز نیز وجود دارد. اسفناج باعث کاهش ابتال به 
سرطان های ریه ، تخمدان ، سینه ، روده بزرگ و پروستات و کبد می 
شود به دلیل داشتن لوتئین و ویتامین های A و C و E. چغندر قرمز 
سرشار از فالوونوئید می باشد و به عنوان ماده ضد سرطان شناخته شده 
است. ادرار افرادی که چغندر قرمز مصرف می کنند قرمز رنگ می باشد. 
سیر باعث می شود در افراد سالم سلول های سرطان زا نابود شود و رشد 
این سلول ها را کندتر می کند و خطر ابتال به سرطان روده بزرگ، سینه 

و مری را کاهش می دهد. سیب یک آنتی اکسیدان قوی می باشد و نیز 
دارای ماده ای به نام quercetin است که باعث کاهش سرطان ریه 
و پروستات می شود. قارچ باعث می شود سیستم ایمنی بدن در برابر انواع 
سرطان ها باال برود و با سلول های سرطانی می جنگد. ماهی به دلیل 
داشتن امگا ۳ تاثیر بسزایی روی سوخت و ساز سلول ها می گذارد و 
مصرف اسیدهای چرب اشباع را کاهش می دهد. مرکز اطالع رسانی 

اداره غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ضد سرطان های در دسترس

امالک و 
مستغالت

آپارتمان طبقه سوم، ۶۷  متر 
لوکس، اوپن، کمد دیواری 

شهرک دربند 
09155۶1۶598

خریدار یک واحد آپارتمان 
تا 55 میلیون تومان

تلفن تماس:
0915۷55005۷

فروش زمین 2۶4متری، حاشیه 
خلیج فارس شهرک چهکند
 سند تک برگ، نقد130م

09151۶052۷۶

300مترمربع زمین مسکونی با 
سند ششدانگ واقع در خیابان 

شهید رجایی آرین شهر
 به فروش می رسد. فی 25 م 

09153۶3829۷

فروش زمین باغ ویال با آب، 
درخت،  استخر، سندششدانک 
جواز ساخت و درحال احداث، 9 

کیلومتری جاده خوسف - بیرجند 
090352۶۷۷4۶

فروش 
مغازه در بازار سرپوش 

تلفن تماس:
09330۷51۶9۶

منزل مسکونی فروشی
 واقع در روستای کوشه سفلی از 
 توابع خوسف در حد سفت کاری

تلفن تماس:
09151۶030۷3

 

زمین 1۶0متر
 پروانه سه سقف

 سفت کاری شده در نارون
 تلفن تماس:

0915530۶401

فروش فوری یا معاوضه با آپارتمان
 زمین ،140متر معصومیه  پایین، 

کنارحسینیه
تلفن تماس:

09158۶۶4۷2۷

 آپارتمان در سایت اداری
 بنا 80 الی 85 متری

با امکانات کامل خریداریم 
تلفن تماس:

09155۶1۶598

منزل ویالیی حسین آباد سادات 
1۶0متر90متر زیربنا، یک خواب 

کلیه امکانات، ۷5م
تلفن تماس:

09151۶34۶98

فروش یک طبقه 95متر
۶ واحدی،مدرس ۶8
طبقه اول  فی:توافقی
0915530۶401

باغ ویالیی در بهدان، ۶50 متر
 و ۷5 متر بنا ، در دو طبقه

 دارای آب و برق وآب قنات 
تلفن تماس

0915۷۷104۷1

 منزل رهن واجاره : 
2 خواب، هال،حمام ،کابینت،

پرده، کولر و... 2 میلیون پیش 
300 اجاره 

 09150919212 

مغازه اجاره ای 50 متری 
تجاری،حاشیه خ صمدی، فوق 
 العاده تمیز،دیوارها و کف سرامیک

دارای امتیاز آب و برق و گاز
 و تلفن        09151۶139۷0

جویای کار

به یک راننده 
جهت کار با تریلی

نیازمندیم
 تلفن تماس:

0915۶04۶934

به یک نقاش اتومبیل
 ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم

 تلفن تماس:
09159۶2۷050

جوانی 28 ساله، متاهل، لیسانس 
برای سرایداری و نگهبانی

 تلفن تماس:
 0915۷255509 

یک فروشگاه واقع در خیابان معلم 
برای تکمیل کادر پرسنلی خود به 

یک همکار نیازمند است.
تلفن تماس:

09153۶12۷54

 
به تعدادی نیرو 

جهت همکاری نیازمندیم . 
 تلفن تماس:

    09159145322 

به یک جوان مسلط به فتوشاپ 
جهت کار و طراحی درکارگاه 

چاپ توحید نیازمندیم
 تلفن تماس: 

 09158۶42095

جوانی 24 ساله هستم متاهل 
 جویای کار با ارگان ها و ادارات و... 

تلفن تماس
099048۶99۷3 

به یک شاگرد جهت کار 
در کارواش نیازمندیم 

ساعت تماس20:30 الی22
تلفن تماس:

09159۶4038۷

جویای کار:
راننده پایه یک
تلفن تماس:

09155۶118۶0

 به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در تاکسی تلفنی به 

صورت تمام وقت ) با درآمد باال ( 
نیازمندیم.

09385۶15244 

به تعدادی راننده ) خانم و آقا (
 با ماشین جهت کار در آژانس 

اینترنتی نیازمندیم 
تلفن تماس:

09385۶15244

به تعدادی راننده 
جهت کار در آژانس نیازمندیم

تلفن تماس:
0930۶410499 

به یک نیروی داربست بند 
نیازمندیم

 تلفن تماس:
09158۶24299 

به تعدادی راننده تمام وقت 
جهت کار در آژانس نیازمندیم

 تلفن تماس: 
09159۶43980

جویای کار:
28 ساله ، مجرد ، فوق دیپلم 

عمران با سابقه کار در پروژه های 
 راهسازی، آبرسانی، فاضالب

 09159۶1۷341

به تعدادی راننده با خودرو مدل 
باال جهت همکاری در آژانس
 با زنگ خور باال نیاز داریم

تلفن تماس:
093952۶5120 

به تعدادی راننده
 جهت کار در آژانس 

نیازمندیم
تلفن تماس:

09151۶01۶55

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس

 نیازمندیم
 تلفن تماس:

09155۶190۷2

به تعدادی راننده تمام وقت 
جهت کار در آژانس نیازمندیم 

 تلفن تماس:
09159۶43980

به تعدادی راننده سحرخیز با 
خودرو جهت کار درآژانس

 با زنگ خور باال نیازمندیم  
تماس بگیرید پیام جوابگو نیستم 

09155۶121۷0

به تعدادی راننده تمام وقت
 در آژانس جهت کارنیازمندیم

 تلفن تماس:
09153۶39008

 

به یک نیروی ماهر به کارواش
 با روزی 24 تومان نیازمندیم

تلفن تماس:
09155۶15۷8۶

 

به تعدادی راننده تمام وقت 
برای کار در آژانس نیازمندیم 

خیابان  غفاری
تلفن تماس:

09151۶3۶580

آژانس  برای تکمیل کادر خود
 به تعداد محدودی 

راننده با خودرو نیازمند می باشد 
تلفن تماس:

09354531۶00
 

خودرو

فروش
 پی کی مدل 84 

 تلفن تماس:
 09158۶1018۷

فروش حواله 20۶ 
تحویلی مرداد ماه

 تلفن تماس:
090352۶۷۷4۶ 

پراید دوگانه دستی، شاسی سالم  
سی ان جی، بدون رنگ، 14 سال 
تخفیف، بیمه یک سال، سورمه ای 
متالیک، مدل 83 معاوضه با وانت 
فی:10/500م   0915۷255509  

 پراید 91 سفید، یک بدنه رنگ  
شاسی سالم، بیمه تا آخر سال 

تخفیف کامل
 تلفن تماس:

09399۶4۷293

 پراید ۷8 سفید، بیمه 98/3
تمام رنگ، تخفیف ۷ سال

 تلفن تماس:
09399۶4۷293

فروش موتورسیکلت 150
 پیشتاز، با دزدگیر ، رنگ آلبالویی

 مدل 93 ، تمیز  
تلفن تماس               

0915۷255509
 

فروش خودروی کوییک 
فول اتومات، خشک، سفید، 

تلفن تماس
09151۶01۷۷4

 
فروش موتورسیکلت 
طرح هوندا ، مدل ۷9 

تلفن تماس:
090352۶۷۷4۶

متفرقه

فروش
 گاز تک شعله کوچک

 تلفن تماس:
09152۶51۷45

فروش کولر پراید
 با تمام لوازم
 تلفن تماس:

09158۶1018۷ 

 کولر گازی 24 هزار، نو 
فوق کم مصرف، زیر قیمت

 تلفن تماس:
09155۶11۶01

فروش مغازه کاالی برق
 واقع در چهار راه توحید

 تلفن تماس:
09151۶3۷0۷۷ 



7
پنجشنبه * 4 مرداد 1397 * شماره 4124

7

همزمان با هفته ملی مهارت از  18 خانواده شهید 
حوزه فنی و حرفه ای خراسان جنوبی تجلیل 
شد.به گزارش ایسنا، حسین خوش آیند، مدیرکل 

آموزش فنی و حرفه ای، روز گذشته در مراسم 
یادواره شهدای خانواده فنی و حرفه ای استان به 
مناسبت هفته ملی مهارت، اظهار کرد: شهدا در 

دوران دفاع مقدس و دفاع از حرم از همه چیز 
خود گذشتند و با از خودگذشتگی جان خود را فدا 

کردند تا استقالل و عزت در کشور باشد.

وی با بیان اینکه همه ما مدیون خون شهدا 
هستیم، افزود: ما در قبال خون شهدا مسئول 
هستیم و برگزاری یادواره شهدا تلنگر و یادآور 
مسئولیت ماست که ادامه دهنده راه شهدا باشیم . 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای با تاکید بر اینکه 
این یادواره شهدا در راستای کنگره ملی دو هزار 
شهید استان برگزار شد، تصریح کرد: امسال در 
مسابقات ملی مهارت، نخبگان و کارآموزان استان 
با کسب مدال طال، نقره و دیپلم افتخار توانستند 

جزو پنج استان برتر کشور شناخته شوند.
نماینده  مقام  قائم  نوفرستی،  االسالم  حجت 
این مراسم گفت: در میدان  نیز در  فقیه  ولی 
جنگ اقتصادی با همت جوانان، در مسابقات 
ملی مهارت مدال کسب می کنند و این امر 
است. راه شهدا  ادامه دهنده  و  آفرینی  افتخار 

و  شهدا  خود  دامن  در  اسالم  داد:  ادامه  وی 
شخصیت های را تربیت می کند که تمام وجود 

خود را وقف دین کرده و با خدا معامله می کنند. 
نوفرستی با بیان اینکه در قرآن کریم دو گروه 
الگو معرفی می شوند،  به عنوان  از خانواده ها 
یکی  ابراهیم)ع(  خانواده حضرت  کرد:  اظهار 
آنان  نام  تاریخ  در  است که  خانواده ها  این  از 
زنده می ماند و حاجیان باید از این خانواده الگو 
بگیرند. وی افزود: پیامبر اکرم)ص( و خاندان 
ایشان الگو و اسوه حسنه دیگری هستند که 
خداوند در قرآن معرفی می فرماید.نوفرستی با 
تاکید بر اینکه در ادامه راه شهدا و خط سرخ 
کربال و عاشورا رسالت ما بسیار سنگین است، 
در  انقالب  و  اسالمی  نظام  امروز  یادآور شد: 
بزرگی  جایگاه  و  قدرت  دارای  منطقه  سطح 
است و باید همه در ادامه راه شهدا به پیشبرد 

اهداف اسالم و انقالب کمک کنیم.
در پایان این مراسم از 18 خانواده شهید حوزه 
شد. تقدیر  جنوبی  خراسان  حرفه ای  و  فنی 

کاوش-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
اجتماعی  مسکن  واحد  و 250  یکهزار  گفت: 
برای رونق بخش مسکن در کنار طرح بازآفرینی 
مقدم،  شود.علوی  می  ساخته  استان   شهری 
در جلسه کمیسیون ماده 5 استان افزود: برای 
رونق بخش مسکن در شهرها و برنامه ملی 
بازآفرینی شهری پایدار اقدامات خوبی پیش بینی 

شده است.

وی گفت: این تعداد مسکن اجتماعی برای رونق 
بخش مسکن در شهرهای زیر 25 هزار نفر و 
برنامه ریزی ایجاد زیرساخت های فعال شدن 
بازآفرینی شهری استان مورد توجه خواهد بود.
معاون عمرانی استاندار با بیان اینکه در مرحله 
طراحی پروژه هایی نظیر مجتمع های تجاری 
باید فضاهای مختلف خدماتی و فرهنگی لحاظ 
شود، عنوان کرد: باید در مجتمع های تجاری، 

مسجد  نظیر  فرهنگی  و  خدماتی  فضاهای 
مناسب  بهداشتی  های  سرویس  نمازخانه،  و 
بر  تاکید  با  شود.وی  احداث   ... و  پارکینگ  و 
اقتصادی  های  دیدگاه  کردن  لحاظ  ضرورت 
و توسعه ای در رویه تهیه و تصویب و اجرای 
کرد:  تصریح  استان  در  تفصیلی  های  طرح 
ای  توسعه  های  دیدگاه  گنجاندن  گذشته  در 
نبوده  زیاد مورد توجه  در طرح های تفصیلی 

است لیکن با توجه به رویکرد نظام به توسعه 
و تقویت بنیان های اقتصادی جامعه، تقویت 
زیرساخت های توسعه ای و اقتصاد محلی در 
طرح های تفصیلی باید مورد توجه جدی قرار 
گیرند.علوی مقدم با تاکید بر لزوم ارائه نظرات 
کارشناسی از سوی مدیران کل عضو کمیسیون 
های  درخواست  خصوص  در  گفت:   5 ماده 
باید  مدیران  کمیسیون،  جلسه  در  شده  ارائه 
مقررات  و  قوانین  لحاظ  با  را  دستگاه   نظرات 

به صورت مستمر در جلسات مطرح کنند.

تبدیل فضاهای خطی به جمعی در دیهوک
شهر  تفصیلی  طرح  بررسی  درباره  وی 
در  اینکه  دلیل  به  شهر  این  گفت:  دیهوک 
به  جنوب  مواصالتی  اصلی  شریان  مسیر 
خوبی  ظرفیت  از  شده  واقع  کشور  شمال 
برای توسعه بیشتر برخوردار است، از این رو 
الزم است در طرح تفصیلی این شهر، فضای 
خطی اصالح و به فضای تجمیعی با کاربری 

اقتصادی محلی درآیند.
وی اظهار کرد: دستگاه های متولی در مساله 
اصل  حتما  ها،  واگذاری  و  ها  کاربری  تغییر 

مالکیت را مورد توجه قرار دهند.
بخش  در  استان   5 ماده  کمیسیون  رئیس 
رعایت  بر  تاکید  با  خود،  سخنان  از  دیگری 
برای  گفت:  ها  واگذاری  در  مالکیت  اصل 
احقاق حقوق ملت در برابر سالیق شخصی 
ریسک  با  باید  مدیران  سودجو،  افراد  برخی 

بیشتر ایستادگی کنند.

 بنیاد مستضعفان در واگذاری زمین ها 
با شهرداری هماهنگی داشته باشد

وی در خصوص بررسی و تعیین تکلیف برخی 
زمین های متعلق به بنیاد مستضعفان استان 
ها  واگذاری  روند  در  مستضعفان  بنیاد  افزود: 
و تغییر کاربری های مرتبط با این دستگاه، با 
شهرداری بیرجند هماهنگی الزم را داشته باشد.

بر  بیرجند  شهر  اینکه  بیان  با  مقدم  علوی 
مبنای اصول شهری و نظم و انضباط خاصی 
ساخته شده است، تصریح کرد: فارغ از برخی 
اصل  است،  داده  رخ  در گذشته  اتفاقاتی که 
نظم و انضباط در اصول شهری بیرجند بی 
مورد  این  ویژه  تدابیر  با  باید  که  است  نظیر 

منحصر به فرد تقویت شود.

و  روزانه  توانبخشی  مراکز  امور  دفتر  مدیرکل 
سایت  گفت:  بهزیستی  سازمان  توانپزشکی 
فروش هنرهای دستی ویژه معلوالن تا 2 ماه 
هنری  آثار  طریق  این  از  و  اندازی  راه  آینده 
معلوالن سراسر کشور معرفی می شود. صفاری  
فرد روز گذشته در گفت و گو با ایرنا ضمن تاکید 
بر اینکه برای توانمند شدن معلوالن نمایشگاه 
های دائمی، فصلی و مناسبتی تقویت می شود، 
برای  متعددی  های  برنامه  امسال  اظهارکرد: 

توانمندسازی معلوالن در مراکز غیر دولتی روزانه 
پیش بینی شده است. 

وی از تهیه بسته های آموزشی ویژه معلوالن 
در مراکز روزانه خبر داد و افزود: این بسته ها بر 
اساس نوع فعالیت تهیه می شود که اولین بسته 
برای معلوالن ذهنی در هفته بهزیستی شروع 
 به کار کرد. وی ادامه داد: آموزش مهارت ها 
بر پایه بازی مورد عالقه معلوالن انجام می شود 
و یکی از ویژگی های این برنامه ها، خانواده 

محور بودن است. صفاری  فرد، افزایش عالقه 
توانخواهان را از اهداف این بسته های آموزشی 
عنوان کرد و افزود: فعالیت های مراکز در قالب 
هنرهای تجسمی، تئاتر ، موسیقی و نمایش های 
عروسکی وسیع تر می شود. وی با این اعتقاد که 
هنر در کنار ایجاد نشاط باعث توانمندی جسمی 
 2 امسال  گفت:  شود،  می  معلوالن  روحی  و 
جشنواره موسیقی، تئاتر رادیویی و جشنواره تئاتر 

6 منطقه در کشور برگزار می شود. 

و  روزانه  توانبخشی  مراکز  امور  دفتر  مدیرکل 
توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور  با اشاره به 
ایجاد مراکز حرفه آموزش هنر افزود: این مراکز 
با هدف آموزش حرفه ای هنر در استان های 
گلستان، چهارمحال بختیاری و اصفهان ایجاد و 
پس از اتمام دوره آزمایشی یک ساله در کل کشور 

گسترش پیدا می کند. 
وی با اشاره به راه اندازی کافه هنر در خراسان 
توسط خود  مکان  این  کرد:  اظهار  نیز  جنوبی 

معلوالن اداره می شود و پذیرایی و اجرای موسیقی 
زنده در جذب مشتری و تغییر نگرش جامعه موثر 
خواهد بود. صفاری  فرد گفت: سازمان بهزیستی 
برای راه اندازی این کافه هنر با پرداخت تسهیالت 
سهم بیمه کارفرمایی حمایت می کند. وی از 
رشد مطلوب اعتبارات حوزه توانبخشی معلوالن 
خصوص  به  افزود:  و  داد  خبر  جاری  سال  در 
این اعتبارات در حوزه فعالیت های هنری رشد 
خوبی داشته و امید است که به موقع هزینه شود.

خاص  های  بیماری  مرکز  رئیس  حسینی- 
استان از راه اندازی بخش فیزیوتراپی و دندان 
تابستان  پایان  تا  بیرجند  جامع  مرکز  پزشکی 
دو  این  با  مرتبط  خدمات  گفت:  و  داد  خبر 
شد. خواهد  ارائه  خاص  بیماران  ویژه  بخش 
صبح دیروز همایش “به رنگ شادی با نبض امید” 
به همت دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی 
جهاددانشگاهی استان برگزار شد. صادقی رئیس 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با بیان این که 
نزدیک به یک سال و نیم است که دبیرخانه 
در حوزه ارائه خدمت به شهروندان و با تاکید بر 
بانوان خانه دار فعالیت می کند، اضافه کرد: در 
این مدت بیش از 30 همایش، کارگاه، نشست، 
دورهمی ، اردو و جشن حول نشاط و سالمتی 
برگزار شده است. وی خاطرنشان کرد: معتقدیم 
حرکت مادران به عنوان  هسته اصلی خانواده 
شادابی  و  نشاط  افزایش  سمت  به  جامعه،  و 
و تغییر روحیه آن ها، امید به آینده و تحویل 
فرزندانی مفید به جامعه را بیشتر خواهد کرد.
را  پردازی های گسترده  تئوری  صادقی دوران 
تمام شده دانست و افزود: باید به دنبال اقدامات 
عملی با پشتوانه علمی و دارای نشاط و شادابی 
اجتماعی بود زیرا که این گونه سریع تر به نتیجه 
خواهیم رسید و برای مردم نیز قابل لمس است.
لیال محمودی، مسئول هماهنگی دبیرخانه علمی 

آسیب های اجتماعی هم با اشاره به این که در 
این همایش ، 300 نفر از مسئوالن استانی و 
بیماران خاص حضور داشتند، اضافه کرد: هدف 
ایجاد لحظاتی شاد بین بیماران خاص استان 
مطالبی  آن  کنار  در  که  است  آن ها  والدین  و 
درباره ارتباط موثر و زندگی با نشاط ارائه شد.
وی از همکاری انجمن ها و موسسات مختلف 
مردم نهاد با این دبیرخانه نیز سخن گفت و 

ادامه داد: تاکنون نزدیک به هزار نفر از بانوان 
این  خدمات  از  بیرجند  شهرستان  دار  خانه 

دبیرخانه استفاده کرده  اند.

راه اندازی مرکز جامع بیماری  های 
خاص در شهرستان ها

دهقان رئیس مرکز بیماری های خاص استان 
نفر  به 900  نزدیک  که  این  به  اشاره  با  هم 

بیماری ها هستند،  این قبیل  استان دارای  در 
اتیسم”   “ شدن  اضافه  برای  کارها  داد:  ادامه 
به این دسته از بیماری ها در حال انجام است.

بر اساس  رایگان بودن خدمات درمانی  از  وی 
بسته وزارت بهداشت برای بیماری های خاص 
نیز سخن گفت و افزود: اگر فردی خارج از این 
بسته نیاز به درمان داشته باشد ، مجبور است هزینه 
پرداخت کند، یکی از مشکالت ما نیز تحمیل این 

قبیل هزینه ها به بیماران است.دهقان با بیان این 
که طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، مراکز جامع 
درمان بیماری های خاص باید در هر شهرستانی 
راه اندازی شوند تا از سردرگمی بیمار جلوگیری 
شود، عنوان کرد: اولین مرکز جامع ایران در بیرجند 
راه اندازی شده و پس از تکمیل این مرکز، کار 
راه اندازی را در شهرستان هایی که جمعیت بیمار 

بیشتری دارند، شروع خواهیم کرد.

راه اندازی فیزیوتراپی و دندان پزشکی مرکز جامع بیماران خاص

در همایش “به رنگ شادی و با نبض امید” مطرح شد:

اتمام عملیات روکش ماسه آسفالت محور دیهوک - طبس

دادرس مقدم-عملیات روکش ماسه آسفالت محور دیهوک - طبس به پایان رسید. رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای دیهوک شهرستان 
طبس گفت: این عملیات به طول 2.5 کیلومتر در محور دیهوک به طبس اجرا شده است.آخوندی افزود: ازابتدای تیر امسال در راه های حوزه 
استحفاظی این اداره 7 کیلومتر روکش ماسه آسفالت  از جمله 4.5 کیلومتر در محور سه راهی راهداران به سمت خوسف و بیرجند نیز اجرا شده است.

*عطر ناب رضوی با حضور کاروان زیر سایه خورشید 
در روستای محمود آباد باقران بیرجند پیچید. 

*دومین جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی 
با حضور رستمي مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وحقوق 

شهروندان وزارت راه وشهرسازي برگزار شد. 
*رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای نهبندان ارائه 
توانمندسازی  قالب طرح  در  نفر  به 1547  آموزش 

روستاییان و عشایر مناطق محروم و مرزی خبر داد.
*سرپرست اداره کل آموزش و پرورش از اسکان بیش 
از 10 هزار و 400 مسافر تابستانی در استان خبر داد. 
*بخش هایی از حریم و بستر رودخانه بلخ شهرستان 

نهبندان تسطیح و بازگشایی شد.
*رئیس ستاد بازسازی عتبات گفت: بهار امسال مردم 
خراسان جنوبی یک میلیارد و 600 میلیون تومان به 

بازسازی عتبات کمک کردند.
* آستان مقدس بی بی زینب خاتون )س( همزمان با 
سالروز والدت امام رضا )ع( غبارروبی و عطرافشانی شد.
*سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان 
منطقه  شرایط  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  زیرکوه 
رشته های گوهر تراشی و گیاهان دارویی در دستور 

کار این مرکز قرار دارد.

اخبار کوتاه

تولید 1000 اثر توسط اعضای کانون پرورش 
استان در شانزدهمین جشنواره  رضوی

و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  کاوش-اعضای 
نوجوانان استان با خلق یک هزار اثر در 8 بخش کودک 
و نوجوان شانزدهمین جشنواره بین المللی رضوی، رشد 
39 درصدی را در بخش تولید آثار  رقم زدند. حمیدی 
مدیر کل کانون استان با اعالم این خبر گفت:  قریب 
به 1300 نفر از اعضای مراکز فرهنگی هنری ثابت، 
کتابخانه های سیار و پستی با حضور در 8 بخش کودک 
و نوجوان شانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )ع( و 
با خلق 1000 اثر فرهنگی، هنری و ادبی یک بار دیگر 
ارادت خود را به آقا علی ابن موسی الرضا )ع( نشان دادند.

وی در ادامه تصریح کرد: این جشنواره با هدف توسعه 
و ترویج مفاهیم فرهنگی و معارف رضوی در میان 
کودکان  ونوجوانان و فراهم آوردن فرصتی برای مطالعه 
و بررسی وقایع و سبک زندگی امام رضا  )ع( و آشنایی 

بیشتر با فرهنگ رضوی برگزار شد.

»یک روز خوب با کتاب« در شورستان

غالمی-به همت اداره کتابخانه های عمومی سربیشه، 
روستای شورستان میزبان طرح »یک روز خوب با 
کتاب« بود.  رئیس اداره کتابخانه های عمومی سربیشه 
با اعالم این خبر، گفت: این طرح با هدف برخورداری 
جامعه روستایی از خدمات کتابخانه در شهرستان در حال 
برگزاری است و این بار در روستای شورستان به اجرا درآمد. 

مردم کریمه کنگو را جدی بگیرند

دادرس مقدم-مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با 
بیان اینکه استان به لحاظ بیماری تب کریمه کنگو پاک 
است، گفت: با توجه به تدام گرمای هوا و افزایش فعالیت 
کنه ها، مردم این بیماری را جدی بگیرند.اصغرزاده  
افزود: عدم وجود این بیماری به این معنا نیست که 
از گزند این بیماری مصون خواهیم بود و مردم باید 
گوشت قرمز مورد نیاز خود را از قصابی ها تهیه کنند و از 
کشتار دام در منازل و یا تهیه گوشت از قصابان خانگی 
خودداری کنند.وی خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی 
هفتمین سال متوالی است که به لحاظ این بیماری 
پاک است که عدم وجود این بیماری مرهون زحمات 
پرسنل دامپزشکی است.اصغرزاده تاکید کرد: خطر انتقال 
این بیماری از دام به انسان در فصول گرم سال است از 
این رو شهروندان نسبت به رعایت مسایل بهداشتی و 

هشدارهای دامپزشکی توجه نمایند. 

تخصیص 9 میلیارد اعتبار ملی برای 
   اجرای سیستم های نوین آبیاری

صداو سیما- 9 میلیارد تومان اعتبار ملی امسال برای 
اجرای سیستم های نوین آبیاری در خراسان جنوبی 
و  فنی  امور  و  خاک  و  آب  مدیر  یافت.  تخصیص 
مهندسی جهاد کشاورزی استان گفت: این اعتبار در 
قالب تسهیالت به کشاورزان و بهره برداران پرداخت 
می شود.غالمی افزود: پیش بینی می شود با اعتبار 
تخصیص یافته سال جاری، هزار و 500 هکتار آبیاری 
کم فشار و تحت فشار در استان اجرا شود.وی گفت: 
هم اکنون 14 هزار و 140 هکتار سیستم آبیاری نوین 
از محل اعتبارات پارسال در حال اجراست.مدیر آب و 
خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی استان 
افزود: سازمان جهاد کشاورزی به ازای هر هکتار اجرای 
آبیاری تحت فشار 10 میلیون تومان و آبیاری کم فشار 4 
میلیون و 500 هزار تومان تسهیالت پرداخت می کند.

جمع آوری ۸ میلیارد ریال زکات در استان

مهر-معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( از جمع آوری هشت میلیارد و 811 میلیون 
ریال زکات در سه ماهه نخست امسال در استان خبر 
داد. رفیعی اظهار کرد: از این میزان زکات جمع آوری 
شده یک میلیارد ریال مربوط به زکات واجب بوده است.
وی تصریح کرد: همچنین دو میلیارد و 380 میلیون 
ریال از این میزان مربوط به زکات مستحبی بوده است.
وی زکات فطریه را نیز بالغ بر سه میلیارد و 640 میلیون 
ریال عنوان و بیان کرد: زکات فطریه سادات نیز 221 
میلیون ریال بوده است.رفیعی زکات کفاره عمد را نیز 
بالغ بر 59 میلیون ریال و زکات فطریه غیر عمد را نیز 
یک میلیارد و 683 میلیون ریال دانست.وی گفت: تعداد 
عامالن زکات در استان نیز 555 نفر هستند.معاون 
مشارکت های مردمی کمیته امداد تصریح کرد: از این 
میزان زکات جمع آوری شده هشت درصد برای پروژه 
های عمرانی هزینه می شود.رفیعی ادامه داد: از این 
میزان پروژه 9 پروژه احداثی و سه پروژه مرمتی است.
وی بیان کرد: همچنین 92 درصد نیز برای محرومان 
هزینه می شود.وی خاطرنشان کرد: میزان زکات جمع 
آوری شده در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 159 درصد رشد داشته است.

ساکنان بافت فرسوده تسهیالت
 اشتغال دریافت می کنند

ایرنا-معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: ساکنان بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری 
استان با اولویت زنان می توانند از تسهیالت چهار 
درصدی مشاغل خانگی با محوریت صنایع دستی 
بهره مند شوند. سروری افزود: تسهیالت اشتغالزایی 
زنان بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در شهرهای 
فردوس، نهبندان، خوسف، بشرویه، قاین، سرایان و 
بیرجند پرداخت می شود. وی اظهارکرد: 30 درصد منابع 
تسهیالت اشتغال خانگی براساس دستور العمل باید در 
اختیار بافت های فرسوده قرار گیرد.سروری  گفت: رقم 
تسهیالت اشتغالزای ویژه بافت های فرسوده 6 میلیارد 

تومان در نظر گرفته شده است.

 مناطق کویری خوسف 
زیستگاه پرنده میلیون دالری

صداو سیما-سرپرست حفاظت محیط زیست خوسف 
گفت: خصوصیات اکولوژیکی زیستگاه شامل امنیت، آب 
و غذا و بکر بودن مناطق کویری خوسف، زمینه زیست 
و ماندگاری زاغ بور این پرنده زیبا را فراهم آورده است. 
مستقیم با بیان اینکه گونه آندمیک زاغ بور گونه جانوری 
است که در سایر کشورها نیست و فقط زیستگاه آن 
در برخی از استان های کویری ایران است، افزود: این 
پرنده به دلیل خصوصیات خاص بیولوژیکی، زیبا بودن 
و به شدت کمیاب بودن، مورد توجه طبیعت گردان از 
سراسر دنیاست که موجب شده برای زاغ بور هزینه 
فراوانی داده شود و به همین دلیل به پرنده میلیون 

دالری معروف شده است.

راه اندازی کمپ اطالع رسانی مشاوره 
»مهارت و اشتغال« در فردوس

 مهر-کمپ اطالع رسانی مشاوره »مهارت و اشتغال« 
در پارک تون فردوس به همت مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای راه اندازی شد. به گزارش مهر، همزمان با 
هفته ملی مهارت، کمپ اطالع رسانی مشاوره »مهارت 
پارک تون توسط مرکز  نمایشگاه در  و  اشتغال«  و 
فنی و حرفه ای سردار شهید رادمرد فردوس برگزار 
شد.رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای فردوس هدف 
از راه اندازی کمپ اطالع رسانی مشاوره »مهارت و 
اشتغال« را توسعه و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی، کار 
و کارآفرینی از طریق ایجاد گفتمان اجتماعی دانست.

عملکرد مطلوب پست دامپزشکی
 در مایه کوبی دام های شهر مرزی درح

غالمی-رئیس شبکه دامپزشکی سربیشه به عملکرد 
مطلوب پست دامپزشکی درح در خدمت رسانی به 
مناطق محروم و مرزی اشاره کرد و گفت : بخش درح 
شهرستان سربیشه با داشتن جمعیت دامی بیش از 35 
هزار راس و 85 واحد دامی فعال می باشد که 21 
درصد کل دام شهرستان را در بر می گیرد و از ابتدای 
سال جاری تاکنون بیش از  35 هزار رأس دام بخش 
درح  علیه بیماری های شاربن ، تب برفکی، بروسلوز،  
گفت: رمضانی  اند.  شده  واکسینه  هاری  و   p.p.r 

 به منظور پیشگیری از بیماری های انگلی در مجموع 
اماکن دامی، از 20 هزار مترمربع سم پاشی   بیش 
3 هزار رأس سم پاشی بدن دام و 50 هزار مترمربع 
ضدعفونی جایگاه نگهداری دام در مناطق پرخطر و 

محروم انجام گرفته است.

مهارت آموزی جوانان از
 نیازهای اساسی جامعه است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: یکی از 
نیازهای اساسی جامعه ما آشنایی نسل جوان با مهارت 
های فنی و حرفه ای است.به گزارش ایرنا، اسماعیلی 
افزود: در حال حاضر با توجه به شعار سال و لزوم حمایت 

از تولید داخلی، جوانان باید به سمت حرفه آموزی بروند 
و مهارت آموزی متناسب با نیاز روز می تواند ما را در 
جهت اتکای به صنعت، توان و دانش جوان یاری کند لذا 
باید به رشته های فنی و حرفه ای توجه بیشتری داشته 
باشیم.وی با بیان اینکه طرح استاد شاگردی از برنامه 
های خوبی است که می تواند دغدغه اشتغال جامعه 
را حل کند، افزود: اگر بسترهای قانونی الزم برای این 
طرح در استان وجود داشته باشد استانداری نیز برای 
کمک به طرح آمادگی الزم را دارد.اسماعیلی با اشاره 
به مشکالت قانونگذاری بر سر راه اشتغالزایی یادآور 
شد: در خصوص مالیات باید اصالحاتی در قانون انجام 
شود. به عنوان مثال استان های کمتر برخوردار باید 
معافیت مالیاتی داشته باشند.وی بیان کرد: مسئوالن 
دستگاه های اجرایی نیز باید برای فروش تولیدات 
کنند. حمایت  را  هنرآموزان  و  کارآفرینان   داخلی، 
آن  فروش  برای  دستگاه های مختلف  وی گفت: 
محصول پای کار بیایند و در قالب صادرات و برپایی 

نمایشگاه از تولیدکنندگان حمایت کنند.
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 امام رضا علیه السالم فرمودند:
 تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا

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

انتخاب 10 اثر از 80 اثر پذیرفته شده  در نخستین جشنواره هنرهای تجسمی معلولین کویر
عکس: کاری

هنرهای  ای  منطقه  جشنواره  نخستین   - کاری  نسرین 
تجسمی معلوالن با حضور هنرمندان پنج استان خراسان 
و  کرمان  بلوچستان،  و  سیستان  جنوبی،  خراسان  رضوی، 
یزد سه شنبه به میزبانی بیرجند برگزار شد. این جشنواره 
به مدت دو روز با برنامه های ویژه در هتل سپهر بیرجند، 
سالن ایثار، کارگاه آموزشی و برپایی نمایشگاه آثار هنرمندان 

ادامه داشت.
وسیع  سازی  توانمند  جشنواره  این  برپایی  از  هدف 

هنرمندان معلول است
علی عرب نژاد، مدیر کل بهزیستی استان عنوان کرد: هدف 
از برپایی این همایش بزرگ توانمند سازی وسیع هنرمندان 

معلول است. 
وی با اشاره به اینکه این توانمندسازی باید در عرصه های 
شغلی، فرهنگی، اجتماعی و فردی معلوالن ایجاد شود افزود: 
افزایش  ها موجب  قبیل جشنواره  این  در  ها  توانایی  بروز 
اشاره  با  نژاد  افراد می شود. عرب  این  به نفس در  اعتماد 
به تجربه موفق استان در برگزاری جشنواره تئاتر معلوالن 
خاطرنشان کرد: این جشنواره ها در معرفی استان نیز نقش 
آفرینی می کند و موجب حذف دیدگاه ترحمی از جامعه 
های  سال  در  کرد:  امیدواری  ابراز  وی  شود.  می  معلوالن 
آینده نیز میزبانی این قبیل جشنواره ها به استان خراسان 

جنوبی محول شود.
نیروی انسانی ظرفیت بزرگ خراسان جنوبی

بزرگ  را ظرفیت  انسانی  نیروی  استان  بهزیستی  مدیرکل 
خراسان جنوبی دانست و ادامه داد: این استان با ظرفیت 
های موجود توان برگزاری جشنواره های کشوری را نیز دارد.
وی با اشاره به اینکه رونق پروازها، هتل ها و بازار صنایع 
دستی از دیگر ثمرات برگزاری جشنواره ها در استان است 
تاکید کرد:: این جشنواره با هدف نمایش توانمندی معلوالن، 
فضای  در  بیشتر  سازی  مناسب  ایجاد  زمینه  فراهم شدن 
شهری و اداری و رونق بخشی به هتل ها انجام می شود. 
عرب نژاد ادامه داد: در جشنواره هنرهای تجسمی معلوالن 
حدود 350 نفر از مسئوالن و معلوالن سایر استانهای کشور 
حضور داشتند و نمایشگاه هتلی کارهای هنری معلوالن در 

هتل سپهر انجام شد. 
هتلی  نمایشگاه  اولین  میزبان  بیرجند  سپهر  هتل 

کشور
جمیله رضازاده، معاون توانبخشی بهزیستی خراسان جنوبی 
هنرهای  ای  منطقه  نخستین جشنواره  افتتاحیه  آیین  در 
روند  گذشته  سال   2 افزود:  بیرجند  در  معلوالن  تجسمی 
های  کالس  زمان  همان  از  و  آغاز  جشنواره  این  برگزاری 

هنرهای تجسمی در استان ها برگزار شد.
این  به  رسیده  آثار  بار  نخستین  اینکه  به  اشاره  با  وی  
جشنواره به صورت نمایشگاه هتلی به نمایش گذاشته می 
شود  ابراز امیدواری کرد: این ایده توسط هتل های سراسر 
کشور به عنوان یک خدمت به معلوالن اجرایی شود. رضازاده 
ادامه داد: برگزاری جشنواره و نمایشگاه هنرهای تجسمی 
این  از  حمایت  و  معلوالن  آثار  بازاریابی  برای  بزرگی  گام 
قشر  است. وی با اشاره به اینکه از میان 200 اثر رسیده 
نمایشگاه  به  برگزیده  آثار  به عنوان  به جشنواره 80 مورد 
نمایشگاه تجلیل  نیز در اختتامیه  برتر  اثر  یافته و 10  راه 
می شود خاطر نشان کرد: بزودی کافه هنر در بیرجند راه 
اندازی می شود و: در این مکان خدمات کافی شاپ توسط 

معلوالن ارائه می شود.
کافه هنر مکانی برای نقاشی زنده، نمایش کافه ای و 

اشتغال معلوالن
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی  استان با اشاره به اینکه  
نقاشی زنده، نمایش کافه ای و فروش آثار هنری از دیگر 
بخش های این کافه هنر است تاکید کرد: کافه هنر از بخش 
های مختلفی مانند فروش آثار هنری معلوالن، کافی شاپ 
و اجرای هنرهای مختلف معلوالن ایجاد می شود. رضازاده 
حمایت از تولید داخلی، کاالی ملی، بروزرسانی توانمندیهای 
معلوالن را از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه عنوان کرد 

و گفت: اجرای این برنامه ها نقش شایسته ای در فروش 
تولیدات معلوالن دارد.

راه اندازی بازار اینترنتی معلوالن
توانبخشی  مراکز  امور  دفتر  مدیرکل  فرد،   صفاری   افروز 
این  در  هم  کشور  بهزیستی  سازمان  توانپزشکی  و  روزانه 
معلوالن  توانمند شدن  برای  اینکه  بر  تاکید  مراسم ضمن 
نمایشگاه های دائمی، فصلی و مناسبتی تقویت می شود، 
اظهار کرد: امسال برنامه های متعددی برای توانمند سازی 
معلوالن در مراکز غیر دولتی روزانه پیش بینی شده است. 
وی با بیان اینکه بسته های آموزشی ویژه معلوالن در مراکز 
روزانه تهیه می شود  و افزود: این بسته ها بر اساس نوع 
فعالیت تهیه می شود که اولین بسته برای معلوالن ذهنی 
در هفته بهزیستی شروع به کار کرد. وی با اشاره به اینکه  
آموزش مهارت ها بر پایه بازی مورد عالقه معلوالن انجام 
می شود و یکی از ویژگی های این برنامه ها، خانواده محور 
بودن است ادامه داد: فعالیت های مراکز در قالب هنرهای 
تجسمی، تئاتر ،موسیقی و نمایش های عروسکی وسیع تر 

می شود.
و  رادیویی  تئاتر  موسیقی،  جشنواره   2 امسال  

جشنواره تئاتر برپا می شود
وی با این اعتقاد که هنر در کنار ایجاد نشاط باعث توانمندی 
جسمی و روحی معلوالن می شود گفت: امسال 2 جشنواره 
موسیقی، تئاتر رادیویی و جشنواره تئاتر 6 منطقه در کشور 
برگزار می شود. صفاری فرد با اشاره به ایجاد مراکز حرفه 
آموزش هنر در سه استان افزود: این مراکز با هدف آموزش 
حرفه ای هنر در استان های گلستان، چهارمحال بختیاری 
و اصفهان ایجاد و پس از اتمام دوره آزمایشی یک ساله در 
کل کشور تسری پیدا می کند. وی با اشاره به راه اندازی 
کافه هنر در خراسان جنوبی نیز خاطر نشان کرد: سازمان 
بهزیستی برای راه اندازی این کافه هنر با پرداخت تسهیالت 
سهم بیمه کارفرمایی حمایت می کند. وی از رشد مطلوب 
اعتبارات حوزه توانبخشی معلوالن در سال جاری خبر داد و 
افزود: به خصوص این اعتبارات در حوزه فعالیت های هنری 

رشد خوبی داشته و امید است که به موقع هزینه شود.
نمایشگاه هتلی فضای مشارکتی برای توانمند سازی 

معلوالن
مفیدی استاد هنرهای تجسمی هم  عنوان کرد: شروع و 
برنامه ریزی  این کار از  اواخر سال 91  استارت  خورد تا 
جامعه هدف بهزیستی اعم از کم توان بهزیستی و معلوالن 
با  تا  کنیم  تشویق  را  روان  و  اعصاب  و  و حرکتی  جسمی 
اجرای  از  هدف  وی  برسند.  توانمندی  به  خود  آثار  تولید 
این همایش را توانمندی این افراد و ایجاد شغل برای آنها 
برای  بستری  صورت  به  هتلی  نمایشگاه  افزود:  و  دانست 

فضای مشارکتی برای این کار است.
البی و اتاق های هتل ویترین آثار هنرمندان معلول

 سید محمد آذرکار،  مدیر هتل سپهر بیرجند هم با اشاره 
به اینکه این جشنواره یک اتفاق مبارک برای اولین بار در 
خراسان جنوبی است ادامه داد: برپایی این همایش موجب 
حمایت از معلوالن  است و  هتل و اتاق های  آن ویترینی 
برای نمایش عرضه توانمندی های  هنرمندان معلول است. 
وی خاطر نشان کرد: نمایش این آثار هنری در اتاق ها و البی 
هتل از طرف دیگر موجب تلطیف فضاهای اقامتی می شود 
و امیدواریم شاهد   فعالیت گسترده آن در کل کشور باشیم

10 هنرمند برگزیده در این همایش منطقه ای
زهرا  و  بابایی  زهرا  صالحی،  اعظم  میرجلیلی،  ابوالفضل 
زینب  و  ثالث  سجادی  زهره  سیده  یزد،  از  میرمحمدی 
پورسوداگر از خراسان جنوبی شهرستان طبس، مهسا ملک 
زاده و اسما درزاده از سیستان و بلوچستان، علی برات زاده 
از خراسان رضوی و انیس بنی اسدی از کرمان منتخبان این 
جشنواره بودند که در آیین اختتامیه تجلیل شدند. نمایشگاه 
از سه  نیز  این جشنواره  به  ارسال شده  آثار هنری  عکس 
نمایش  به  بیرجند  نگارخانه  در  هفته  یک  مدت  به  شنبه 

گذاشته می شود.

هنرمندان معلول شرق کشور میهمان بهزیستی خراسان جنوبی شدند


