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پرده اول : آپارتمان-دردو سوی  آخرین 
پله هایی که به پارکینگ ختم می شود.
اسباب بازی  هایشان را چیده اند .دختر 
بچه های 7-6 ساله آنها در آپارتمانهای 
کمترین  برای  جایی  متری   80-90
تحرکی ندارند . اگر هم باشد صدای 
همسایه ها در می آید . این جا هم باعبور 
هرکدام از ساکنان  بازی شان به هم می 
خورد وپشت هم اخطار هم می گیرند 
.!هوای دم کرده پارکینگ  مخلوطی از 
بخار آب ،وبنزین وبسیار سنگین است 
.در هیچکدام از مجموعه های مسکونی 
شهر کمترین پیش بینی برای فضای 

بازی  بچه ها . . . )  ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4127
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گفتگوی اختصاصی آوا با مدیرعامل سازمان انتقال خون استان
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یک روز در بازار روز غفاری

نظافت، آب، برق و اجاره ، مشکل غرفه داران
از میوه  این مکان فقط یک شیر آب دارد که در غرفه یکی  از فروشندگان می گوید:  یکی 
فروشان است و همه مجبور به استفاده از همان هستند. رضا خاطر نشان می کند: وقتی با 
میوه و تره بار سر و کار دارید،  دست و لباس کثیف می شود و باید آن را  تمیز کنید و به آب 
نیاز دارید. وی با بیان اینکه از همان ابتدای راه اندازی بازار در اینجا غرفه داشته ام، می افزاید: 
اینجا ابتدا ساختمان نیمه ساز و خاکی بود و خودمان آن را ساختیم و حتی برای شستشو مغازه 
از آفتابه استفاده می کردیم. مرتضی فروشنده دیگری هم ادامه می دهد...) ادامه در صفحه 3(

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

به 5 نفر ویزیتور با حقوق ثابت و پورسانت 
جهت شرکت پخش مواد غذایی نیازمندیم.     09153614425

همکار گرامی 
جناب آقای محمد علی استادی

توفیق خدمت در نظام مقدس جمهوری اسالمی موهبت بزرگی است 
که جز در سایه الطاف الهی حاصل نمی گردد. اکنون که به افتخار 
 بازنشستگی نائل گردیده اید، بر خود الزم می دانیم از خدمات 

سی ساله جناب عالی تشکر و قدردانی نماییم. سالمتی و توفیق
 روز افزون شما و خانواده گرانقدرتان را در تمامی مراحل زندگی

 از خداوند منان مسئلت داریم.
مدیریت و کارکنان دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر اعراب شیبانی
معاون محترم دادستان عمومی و انقالب بیرجند

تالش ها و نگاه حامیانه شما نسبت به دفاتر خدمات حقوقی قابل تقدیر و 
تشکر است . بدین وسیله مراتب قدردانی خود را در جهت ادامه فعالیت دفتر 

حقوقی ام اعالم می دارم

علوی - مدیریت دفتر خدمات حقوقی )طالقانی 15(

هنرمند  عزیز جناب آقای محمد ابراهیم دهجو
نقاشی تصویر بسیار زیبای 2 سردار شهید در خیابان طالقانی

 در آستانه برگزاری کنگره 2000 شهید استان 
تحسین برانگیز است. ضمن آرزوی موفقیت برای شما، 
از بنیاد شهید در خصوص پیگیری اختصاص این فضا 

به یک هنرمند بومی سپاسگزارم.

محمود  خزیمه

آگهـي مناقصـه عمومـي دو مرحلـه ای
نام سازمان مناقصه گذار : دانشگاه بیرجند

موضوع مناقصه : واگذاری مدیریتی و انجام حجمي کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه، طبخ وتوزیع غذای دانشجویان در سالن هاي غذاخوری دانشگاه بیرجند پردیس شوکت آباد ، پردیس دانشکده کشاورزی و پردیس دانشکده هنر مطابق با اسناد مناقصه
مدت زمان اجرا : از تاریخ 1397/6/15 لغایت 1398/6/14

قیمت اسناد مناقصه : مبلغ: 500.000 )پانصد هزار( ریال به صورت واریز به حساب سیبا شماره 2177582197007 )درآمدهاي اختصاصي دانشگاه بیرجند(
میزان سپرده شرکت در مناقصه: 3.210.000.000 ) سه میلیارد و دویست و ده میلیون( ریال

محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بیرجند- سازمان مرکزي- دبیرخانه مرکزی.
جدول زمان بندی برگزاری مناقصه :

بازگشایی پاکت های مرحله اولپایان مهلت ارائه پیشنهاداتپایان مهلت توزیع اسنادشروع توزیع اسناد
 )الف و ب(

بازگشایی  پاکت های مرحله دوم 
)ج(

محل بازگشایی پاکت ها

سازمان مرکزی، دفتر جلسات حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه1397/5/61397/5/91397/5/201397/5/211397/5/22

بدیهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چار چوب ضوابط مقرر در آئین نامه مالی معامالتی دانشگاه با عنایت به صرفه و صالح 
دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید. تلفن تماس: 32202049-056 "هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

انا هلل و انا الیه راجعون 
 به مناسبت ارتحال جانگداز 

معلم دلسوز ، جانباز سرافراز 
دفاع مقدس و رئیس محترم 

شورای شهر سرایان

 زنده یاد 

حاج رضا سیف اللهی
 جلسه ترحیمی روز سه شنبه 1397/05/09 از ساعت 17/15 الی 18/15 

در محل هیئت محترم ابوالفضلی)مصلی( بیرجند واقع در خیابان 
جمهوری اسالمی برگزار می گردد، از عموم فرهنگیان ، ایثارگران و همشهریان 

گرامی دعوت به عمل می آید به پاس قدردانی از زحمات شایسته آن عزیز 
سفر کرده در این مراسم شرکت فرمایند.

اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان

انجمن سرایانی های مقیم بیرجند

جناب آقای

 دکتـر غالمپـور
ریاست محترم سازمان بار و مسافر شهرداری بیرجند

انتخاب بجا و ارزشمند شما برادر بزرگوار را به عنوان
عضو هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی های کشور 
 که مبین لیاقت، شایستگی، تعهد، تخصص و تجربه وافرتان 

می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، طول عمر با عزت و 
سربلندی شما را از درگاه باریتعالی آرزومندم.

مدیریت آی تاکسی بیرجند- مخملباف
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دالر 10000 تومان شد

 بازار طال و ارز که با رکوردشکنی های پیاپِی سکه، همه را انگشت به دهان کرده بود؛ دیروز غوغای ارزها و سقف 
شکنی یورو و پوند را به نظاره نشست و نرخ تاریخی ۱۰ هزار تومان را برای دالر ثبت کرد. همچنین نرخ یورو با 
افزایش شگفت انگیز 797 تومانی و گذر از سقف ۱2 هزار تومانی به ۱2 هزار و 98 تومان رسید.

زندگی در قفس 

*  مهرآیین 

 7-6 های  بچه  دختر   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

جایی  متری   9۰-8۰ آپارتمانهای  در  آنها  ساله. 
برای کمترین تحرکی ندارند. اگر هم باشد صدای 
همسایه ها در می آید . این جا هم باعبور هرکدام 
وپشت  خورد  می  هم  به  شان  بازی  ساکنان   از 
هم اخطار هم می گیرند! هوای دم کرده پارکینگ  
مخلوطی از بخار آب وبنزین وبسیار سنگین است.
شهر  مسکونی  های  مجموعه  از  هیچکدام  در 
ها  بچه  بازی   فضای  برای  بینی  پیش  کمترین 
نشده است. پس بسیار بدیهی است که در آپارتمان 

انرژی بچه ها تخلیه نشود.
پرده دوم: مدرسه بچه ها 9ماه از سال را به مدر سه 
آپارتمانها به کالس.24متری وشاید  از  می روند. 
وقت  دقیقه  دقیقه ۱5  هر 45  از  بعد  آنها  کمتر، 
تفریح دارند. امادر این جا در یک مدرسه ابتدایی 
پسرانه  انها به فرمان معاون مدرسه  بعد از 45 
دقیقه نشستن باز باید بنشینند و خوراکی هایشان  
را بخورند انها  حق دویدن که پر نشاط ترین بازی 
این سال های عمرشان است را ندارند. چرا چون 
تمام مساحت مدرسه کمتر از ۱2۰۰متر است و اگر 
دنبال هم  مرتب  آموز  دانش  نفر  باشد 2۰۰  قرار 
بدوند هر روز شاهد برخوردهای سخت و حوادث 
روزانه خواهیم بود. پس در مدرسه هم نمی توان 

بازی کرد و نفس کشید!
پرده سوم: کوچه و خیابان در کوچه های  8 متری 
تا دلت بخواهد آپارتمان سبز شده است. هر روز 
هم تعداد تازه ای ساخته می شود. همسایه های 
قدیمی از ارتفاع بلند آپارتمان های تازه ساز گله 
دارند. دیگر دیدن منظره کوهستان یا حتی آسمان 
سخت شده است.  برخی می گویند طول مدت روز 
در منازل شان کم شده  و این همه ساختمان بلند 

جلوی باد وگردش هوا را گرفته است.
 ما در شهری زندگی می کنیم که روی معبر های 
6 متری نام خیابان می گذارند. حتی امروز همین 
پیشرفته  فناوری  و  دانش  علم،  عصر  در  امروز 
قلب  در  کشور  نقاط  سایر  و  جهان  در  مهندسی 
پرترافیک شهریک معبر 2۰ متری احداث می شود! 
یا به نفع سود بیشتر سازمان های زمین فروش بی 
خاصیت برای شهر، عرض پیاده رو در نقاط مثال 
مدرن شهرکمتر از 2 متر پیش بینی  می شود. هیچ 
ردی از عقل! آینده نگری، ریاضی، هندسه و قاعده 
ای در این به اصطالح شهرسازی ویژه شهر وجود 
ندارد. ترافیک، تصادف، آلودگی صوتی و اعصاب 
این  از  عبور  در  که  شهروندانی  متشنج  و  خرد 
گونه معابر دچار شکنجه روحی و جسمی هستند. 
کمترین رهاورد زندگی در چنین شهری است. بچه 
های ما نمی توانند در فضاهای نامناسب این شهر 
بازی  راحتی  به  خیابان  و  مدرسه  و  خانه  از  اعم 
کنند  این در حالی است که به تایید روانشناسان 
و دانشمندان علوم تربیتی بازی از ضروری ترین 
در جریان  که  ماست  جوانان  و  کودکان  نیازهای 
آنها جامعه پذیر می شوند شخصیتشان رشد  آن 
می کند و بدنشان سالم می ماند. اما عوارض منفی 
به شکل خشم  ما  کودکان  در  بازی  امکان  نبود 
نقصان  و  فعالی  بیش  اضطراب،  فروخورده،  های 
رشد همه جانبه نمایان می شود. آزارهای روحی، 
عصبی، دل مردگی، آستانه تحمل پایین، نیز آثار 
عملکرد مدیران شهری در تبدیل شهرپر نشاط به 
های  است.کوچه  شهروندان  زندگی  برای  قفسی 
تنگ و باریک، خیابانهای کم عرض وخفه و بد 
منظر عامل تشدید عوارضی هستند که به ان اشاره 
شد. اما آیا مدیران محترم خود متوجه این همه بی 
تدبیری ها نیستند شاید بله شاید هم نه! در یک 
کالم همه  این مصیبتها در شهر ما ناشی از سیطره 
یک غول بر روح و روان مردم و مسووالن است. 
غول پول! بله غول پول دست وپای اندیشه ما را 
بسته است. انتهای تمام این داستان  ها دست یابی 
به پول ودر آمد بیشتر در کوتاه مدت است گویی 
پای پول که پیش می آید. عقل و تدبیر و ریاضی 
و هندسه  تعطیل می شود. اما آیا به هزینه های 
مالی که در  اتفاقا  و  اجتماعی، اخالقی  فرهنگی، 
سال های آینده دامنگیر جامعه شهری ما خواهد 

شد اندیشیده ایم!   

سامانه ردیابی اصالت کاال رونمایی 
می شود

میرمحمدصادقی، رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه 
الکامپ در بخش صنعت، معدن و تجارت، با بیان 
اینکه شفاف سازی مسیر ورود و عرضه کاال یکی 
از عوامل مهم در جلوگیری از قاچاق کاال به شمار 
می رود، از رونمایی سامانه ردیابی و تایید اصالت 

کاال تحت شبکه ایران کد خبر داد.

ثبت سفارش واردات متوقف شد

رئیس مجمع واردات با بیان اینکه ثبت سفارش واردات 
کاالها در گمرک متوقف شده است، گفت: با دستور 
دولت، ثبت سفارش های قبلی نیز ابطال شده و همین 
شده  گمرکات  در  اولیه  مواد  انباشت  به  منجر  امر 
است. علیرضا مناقبی گفت: دولت به دلیل بررسی 
ثبت سفارش های قبلی واردات، هر گونه ثبت سفارش 
جدید برای واردات کاال را متوقف اعالم کرده است 
این  کند؛  رسیدگی  قبلی  به سفارش های  بتواند  تا 
در حالی است که هر یک از این پرونده ها، باید در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تائید شود و مجدد 
برای انجام عملیات ثبت سفارش، مجوز داده شود. 

بورس کاال عامل گرانی آهن

با  آهن  فروشندگان  اتحادیه  رئیس  آزاد  محمد 
اشاره به افزایش قیمت آهن در بازار که به واسطه 
اظهار  است،  انجام شده  کاال  بورس  قیمت گذاری 
کرد: آهن کاالی داخلی بوده و هیچ معنی در افزایش 
قیمت آن وجود ندارد. برای ما نیز سوال است چرا 
بورس کاال شرایط را برای افزایش قیمت ها فراهم 

کرده و باعث گرانی شده است. 

شرط جدید وزارت راه برای 
معافیت مالیاتی مالکان مسکن

آخوندی وزیر راه به بازار اجاره اشاره کرد و گفت: یکی 
از اصلی ترین پیشنهادهای ما برای بهبود وضعیت بازار 
اجاره، افزایش طول مدت اجاره نشینی از یک سال 
به 2 تا 3 سال است. وی افزود: با انجام طرح های 
تشویقی از جمله معافیت مالیاتی برای موجرانی که 
سعی  می کنند،  منعقد  ساله   2 را  خود  قراردادهای 
می کنیم این طرح را به مرحله اجرایی شدن برسانیم.

ناهمخوانی آمار رسمی تورم 
با نظر مردم

رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به سوالی درباره تفاوت 
آمار تورم مرکز آمار با آنچه مردم در جامعه لمس می کنند، 
گفت: اگر آمار مرکز آمار نتواند واقعیت زندگی مردم و 
کف بازار را نشان دهد، به طور قطع تنها اتالف هزینه 
است. پارسا با اشاره به اینکه متوسط افزایش قیمت ها 
در کشور در ماه جاری به 4.3 درصد رسیده، گفت: 
میانگین نرخ تورم اجاره و تمدید مسکن درکشور به 3۰ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است.

سرمقاله

افزایش قیمت شیر و فرآورده های دامی قانونی است

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس افزایش ۱7 تا 32 درصدی قیمت شیر 
و فرآورده های دامی را قانونی دانست. تربتی نژاد اظهار کرد: در دوران نابسامانی 
اقتصادی باید از تولیدکنندگان به ویژه کشاورزان و دامداران حمایت های قیمتی 
شود تا انگیزه تولید شیر و مواد لبنی را همچنان حفظ کنند. نماینده مردم گرگان 
در مجلس، علت افزایش ۱7 تا 32 درصدی قیمت شیر و فرآورده های لبنی و 
دامی را نوسانات نرخ ارز و تالطم های قیمت نهاده های دامی عنوان کرد و افزود: 
باید از کشاورزان و دامداران حمایت های ویژه شود تا انگیزه تولید شیر و لبنیات 
را داشته باشند. وقتی گفته می شود لبنیات، لبنیات از شیر تهیه می شود و شیر از 
دام تولید می شود و تولید شیر برای دامدار باید به صرفه باشد به این منظور قیمت 
خرید شیر باید قیمت به روز و واقعی باشد. وی با بیان اینکه موافق افزایش تدریجی 
قیمت شیر و لبنیات است، افزود: با افزایش یکباره قیمت شیر و فرآورده های 
افزایش داده نمی شود. دامی مخالفم وقتی قیمت شیر چند سال متمادی 

ارز مسافرتی قطع نمی شود

و  سفرا  با  نشست  حاشیه  در  رئیس جمهور  معاون  مونسان  علی اصغر 
موضوع  کرد:  اظهار  کشور  از  خارج  در  ایران  نمایندگی های  روسای 
افزایش گردشگران ورودی در این نشست با حضور سفرا و نمایندگان 
ایران در خارج از کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: 
نشست بسیار مثبت و سازنده ای بود، سفرا مسائل و مشکالتی که در 
کشورهای محل ماموریت خود داشتند را مطرح کردند و راهکارهایی که 
برای حل این موضوعات وجود داشت به آنها ارائه شد. رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین در مورد ارز مسافرتی 
توضیح داد: قطعا مردم برای تهیه ارز مسافرتی با مشکلی مواجه نخواهند 
شد، موضوع قطع پرداخت این ارز نیست بلکه سامان دهی و اصالح این 
رویه در دستور کار است.« وی گفت: »در مورد این موضوع در کمیته ارز 
دولت تصمیمات خوبی گرفته شده است تا روش موجود اصالح شود.

الصاق برچسب قیمت روی کاالها الزامی شد

بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار کلیه عرضه کنندگان کاال و خدمات 
مکلفند با الصاق برچسب و اتیکت تابلوی نرخ در محل کسب، قیمت  واحد 
کاالها یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای 
همگان قابل رویت باشد اعالم نماید. فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران با 
ارسال نامه به روسای اتاق های اصناف مراکز استان درباره تصمیم کارگروه 
مدیریت تنظیم بازار نوشت: براساس مصوبات در جلسه مورخ 97/3/28 
با حضور رییس محترم جمهور تشکیل گردیده،  بازار  کارگروه مدیریت 
ای نامه  طی  جمهوری  ریاست  نهاد  سرپرست  و  دفتر  محترم   ریاست 
 مورخ 97/3/3۱ در خصوص مدیریت بازار موارد ذیل را ابالغ نموده اند. 
لذا خواهشمند است با بهره گیری ظرفیت و توانمندی های اتحادیه های 
صنفی و بازرسان واحد بازرسی و نظارت در این خصوص اقدام اجرایی 
صورت گرفته و در اسرع وقت نتیجه اقدامات را به این اتاق اعالم نمایند.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر پیرو قول خود برای 
پایان خاموشی ها تا آخر مرداد گفت: مشترکین خانگی 
در پیک شبکه سراسری سهمی 5۰ درصدی دارند که 
می توانند با مدیریت مختصری در مصرف، نقش مهمی 
درخصوص بار شبکه برق کشور ایفا کنند و این یعنی اگر 
نکته خاصی اتفاق نیافتد تا 3 هفته دیگر خاموشی ها تمام 
می شود. محمودرضا حقی فام دلیل کاهش خاموشی ها را 
افزایش ضریب آمادگی نیروگاه های کشور عنوان کرد و 
گفت: ضریب آمادگی نیروگاه های کشور به عدد بی سابقه 

99.6 درصد رسیده که ضریب آمادگی بسیار باالیی است 
و به این معناست که حداکثر نیروگاه هایی که می توانستیم 
وارد مدار کنیم، اکنون در مدار است. وی کاهش صادرات 
و مدیریت مصرف مشترکان بخش خانگی در کنار افزایش 
ضریب آمادگی نیروگاه ها، مهم ترین علت کاهش قطعی 
برق در کشور بوده و در صورت تداوم آن، خاموشی ها تا سه 
هفته آینده به طور کامل متوقف خواهد شد. تابستان امسال 
یکی از گرم ترین تابستان های سال های اخیر در سراسر 
جهان است، به گونه ای که هر روز به تعداد جان باختگان 

گرما افزوده می شود. 
آغاز شد  اوج گرفتن دمای هوا  با  تابستان  نیز  ایران  در 
و همین امر سبب شد تا استفاده از وسایل سرمایشی و 
به دنبال آن، مصرف برق جهش چشمگیری داشته باشد. 
توان  کشور  برق  شبکه  اول،  هفته های  در  که  آنجا  تا 
نیاز کشور را نداشت و خاموشی ها میهمان  پاسخگویی 
شوم ایرانیان شد. با گذشت یک ماه از آغاز تابستان، اکنون 
در هفته اول مرداد  ماه، از میزان قطعی برق در پایتخت 

کاسته شده و در مواردی به صفر رسیده است. 

تا سه هفته آینده قطعی برق نخواهیم داشت

قابل توجه شهروندان محترم
دریافت تائیدیه کدپستی

دریافت قبض عوارض شهرداری خودرو 
)رایگان(

دریافت کارت منزلت بازنشستگان محترم
ثبت کمک هزینه عینک ، عصا و سمعک 

بازنشستگان محترم
دریافت مفاصا حساب مالیات خودروهای 

عمومی
سیم کارت دائمی همراه اول با مبلغ

 100 هزار تومان به همرا امتیازات ویژه
گزارش اظهارنامه فصلی تا 15 مرداد

 به صورت تضمینی
ساعت کاری : از 7:30 تا 9 شب

در دفتر پیشخوان خدمات دولت - چمنی

خیابان پاسداران- روبروی شعبه 
تامین اجتماعی - ابتدای باهنر غربی 

         32423242 - چمنی

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر، گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100

 با مجـوز رسمی و پروانه فعالیت
 از سازمــان مدیریـت حمـل و نقـل 

بار و مسافـر شهـرداری بیرجند 
و تنها نماینده رسمی اتحادیه 
تاکسیرانی  های سراسر کشور

اقدام به جذب رانندگان تاکسی 
به صورت رایگان می نماید. 

ضمنا با اولین نصب مبلغ دو هزار تومان اعتبار اولیه دریافت نمایید
نصب اپلیکیشن در کافه بازار اندروید، اپ استور و گوگل پلی

آدرس: بیرجند- جمهوری 4 - سازمان سابق تاکسیرانی بیرجند 

اولین و بزرگترین تاکسی اینترنتی آنالین در بیرجند 

  32223900 - 09155631886 مخملباف

نمایندگی انحصاری
 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 

خیابان منتظری - روبروی منتظری 5         09157208187- اسماعیلی

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

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

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

 09159639065- علـی آبادی 

ود  
محد

  و
ویژه

ش 
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   
09155614880

درباره  تجارت  توسعه  سازمان  کل  رئیس 
تسهیالت گمرک برای کاالهای باال دستی 
اعالم کرد: ترخیص مواد، قطعات، تجهیزات 
و ماشین آالت مورد نیاز واحدهای تولیدی که 
تا قبل از پایان تیر امسال وارد گمرکات کشور 
شده باشند )گروه های کاالیی یک و دو( بدون 
انتقال ارز هم می توانند ترخیص شوند. مجتبی 
خسروتاج گفت: بر اساس یکی از تصمیمات 
جلسات بررسی مسائل اقتصادی کشور که در 
تیر ماه اتخاذ و ابالغ شده این است که وزارت 

صنعت، معدن و تجارت امکان ثبت سفارش 
از محل بند 9 ماده 38 آئین نامه اجرایی قانون 
کلیه  ترخیص  و  واردات  و  صادرات  مقررات 
کاالهای گروه یک و دو که تا پایان تیرماه 
جمهوری  گمرک  تأییدیه  اساس  بر   ۱397
اسالمی ایران به اماکن گمرکی وارد شده اند 
بازرگان  از  انبار  قبض  شماره  دریافت  با  را 
فراهم کند. طبق اعالم سازمان توسعه تجارت 
در تبصره های سه گانه این ماده آمده است: 
واردکنندگان مشمول این بند مکلفند حداکثر 

ترخیص  به  نسبت  شهریور ۱397  پایان  تا 
همچنین  نمایند.  اقدام  مذکور  کاالهای 
مسئولیت کنترل تاریخ ورود کاال قبل از تاریخ 
با  مذکور  انبار  قبض  شماره  انطباق  و  فوق 
گمرک ایران است و با توجه به اینکه کاالهای 
مذکور در گذشته تأمین ارز شده اند واردکنندگان 
مذکور ادعایی جهت تأمین ارز موارد فوق پس 
از ترخیص را ندارند. خسروتاج در ادامه افزود: 
تصمیم فوق الذکر باعث می شود در ترخیص 
محموله های دپو شده در گمرکات تسریع شود. 

البته بخشی از کاالهای انبار شده در گمرکات 
بانکی  سفارش  ثبت  محل  از  است  ممکن 
صورت پذیرفته باشد و متقاضی بخواهد پس 
از تامین ارز، در قالب ضوابط بانکی یا در شکل 
سپرده برات بدون تعهد ترخیص کند. لذا این 
گزینه بدون انتقال ارز نیز از محل بند 9 ماده 
38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و 
واردات برای متقاضیان فراهم است. وی اضافه 
کرد که تسهیالت مذکور شامل کاالهای گروه 

سوم و کاالهای ممنوعه است.

تسهیل فوق برنامه گمرک برای واردات مواد اولیه
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پیش بینی برداشت بیش از هزار تن گوجه سبز در استان
صدا وسیما -امسال هزار و 30 تن گوجه سبز از باغ های زیرکاشت این محصول برداشت می شود. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان گفت: برداشت گوجه سبز از 
25 خرداد در استان آغاز شد و تا شهریور ادامه دارد. رضایی افزود: پیش بینی می شود با برداشت این مقدار گوجه سبز  2 میلیارد و  575 میلیون تومان درآمد نصیب 
سالم سازمان اتوبوس رانی اعالم کرده اتوبوس کشاورزان استان شود. سطح زیرکاشت گوجه سبز در خراسان جنوبی در سال جاری 270 هکتار است که بیشترین سطح با 100 هکتار به شهرستان قاین اختصاص دارد.

ساعت  که  ها  اداره  کار  شروع  به  توجه  با  ها 
اتوبوس ها ساعت 5:30 شروع  باشد  ۶:30 می 
میدان  ایستگاه  روز شده  ،چند  کنند  کار می  به 
اتوبوس  منتظر   5:30 ساعت  از  خمینی  امام 
زیاد  تاخیر  با  ها  اتوبوس  که  هستم  سجادشهر 
می آیند و وقتی که اعالم می کنیم چرا تاخیر 
کار  محل  به   5:30 ساعت  ما  گویند  می  دارید 
متاسفانه  نیستند،  جوابگو  و  کنیم  می  مراجعه 
نیم  نزدیک  اوقات  گاهی  و  نیست  هم  نظارتی 
تقاضای  مانیم  می  معطل  ایستگاه  در  ساعت 

رسیدگی و پیگیری داریم.
915...084

به  دره  بند  جاده  بهسازی  و  تعریض  در صورت 
بند امیرشاه و احداث چایخانه و رستوران از مسیر 
روستاهای پشت کوه باقران این مسیر به مسیری 
گردشگری، ورزشی و تفریحی تبدیل خواهد شد. 
رسانه محترم پیگیری فرمایید چه نهادی مسئول 
رسیدگی به این امر می باشد در صورت امکان 

گزارشی تهیه و چاپ بفرمایید
937...897

سالم و عرض ارادت از زحمات شهردار محترم و 
مهندس عدل بابت گلکاری های خیابان بهشتی 
شود  می  تشکر  و  تقدیر  مناسب  های  جدول  و 
اگه  دارد  مرمت  به  نیاز  کانال سجاد هم  حاشیه 

امکان دارد اقدام فرمایید.
937...874

سالم. محض رضای خدا مسئوالن فاز 2 ارتش 
قسط  باید  نشده  تحویل  خانه  چطور  بکنید  فکر 

بدم ازطرفی هم اجاره خانه
915...474

محترم  ریاست  خدمت  نباشید  خسته  و  باسالم 
اداره راه و شهرسازی لطفا در خصوص آسفالت 
و جدول کشی محله جلیلیان واقع در بلوار صیاد 

شیرازی اقدامی نمایید.
915...358

سالم، اگر قرار است مبارزه با احتکار هم مانند 
مشخص  االن  از  باشد  ها  نانوایی  بر  نظارت 
است وضع آینده بازار استان چه می شود، موقع 
قیمت  تا  کنید  می  نظارت  گفتید  رمضان  ماه 
ها  نانوایی  اکثر  اما  باشد  نداشته  افزایش  نان 
دادند،  افزایش  را  قیمتهایشان  راحت  خیال  با 
گفتید نظارت می کنید مغازه ها جنس را گران 
هم  ما  همه  و  شد  این  غیر  ولی  نفروشند،  تر 
همان  هم  این  باشیم!  کوردل  مگر  شاهدیم، 
است، یا نظارت هایتان را جدی کنید تا امیدمان 

بر باد نرود یا کال چیزی نگویید ! تشکر
یک شهروند

خدوم  پرسنل  خدمت  نباشید  خسته  و  سالم  با 
شهرداری و مدیریت محترم فضا سبز شهرداری 
به  نسبت  فرمایید  دستور  است  خواهشمند 
بلوار  حاشیه  درختان  اطراف  خارهای  جمع آوری 
پیامبر اعظم )ص( حد فاصل میدان دانشگاه آزاد 
تا میدان سپاه پاسداران اقدام نمایند. در ضمن به 
نظر می رسد می بایست بر نحوه آبیاری درختان 
نیز نظارت بیشتر به عمل آید. مرحله کاشت خوب 

است مرحله داشت ضعیف.
915...87۶

نزدیک به سه سال شده اقساط وام مسکن مهر در 
خیابان الهیه پرداخت می کنیم ولی هنوز آسانسور 
و  نشانی  آتش  سیستم  فاقد  و  نشده  اندازی  راه 
پایان کار هم  اطفای حریق و آسفالت هستیم و 

گرفته نشده، لطفارسیدگی فرمایید
915...494

سربیشه   محترم  از شهردار  عزیز.  آوای  با سالم 
و پرسنل زحمتکش شهرداری و اعضای محترم 
شورا در خصوص انجام آسفالت کوچه های بلوار 
بهشتی  شهید  پارک  روشنایی  و  )ع(  علی  امام 

تشکر می نماییم.
915...۶38
سالم .متاسفانه در شمال شهر هیچ مرکز درمانی 
وجود ندارد و برای  تزریقات نیز باید به مرکز و 

جنوب شهر مراجعه نماییم.
915...711

برای  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   با سالم. 
باید  دیگر  چقدر  منزل  سند  درخواست  جواب 
هفته  یک  گفتند   3 برج  اوایل  کنیم؟  صبر 
کنند  می  اعالم  را  نظارت  هیئت  نتیجه  دیگر 
اما با گذشت دو ماه هنوز خبری نیست. هر روز 
مراجعه می کنیم می گویند هنوز جوابی نیامده 

است. لطفا پیگیری فرمایید.
915...313

الهیه الالیی هر شب مان شده صدای  ما مردم 
مسئولی  هیچ  که  ولگردی  های  سگ  واق  واق 
از  دقیقا  بردارد.  برایشان  نیست فکری  قرار  انگار 
12 شب به بعد صدای این موجودات بلند میشه  و 
هر قدر گله و شکایت  می کنیم صدای ما به جایی 
نمی رسد. کاش یکی از مسئوالن هم محله ما بود 
تا می فهمید چه می گوییم. مگر بچه کوچک چه 
گناهی دارد که هر شب باید از صدای شان بیدار 

شود و تا صبح گریه کند. خدا خیرتان ندهد 
915...892

تنظیم  ستاد  بر  درود  شتابان؟!  چنین  کجا  به 
بازار خراسان جنوبی حداقل پنج مرغ فروشی را 
رفتم برای مهمانان سرزده خرید کنم جالب بود 
هیچکدام مرغ نداشتند و هر کسی بر مرغ نداشته  
قیمتی می داد یکی 8800 تومان تا باالخره در 
هفتمین مغازه با کیلویی9200 تومان مرغ خریدم  
قیمت ها به کجا می رود و چرا کمبود در بیرجند 

احساس می شود پاسخگو کیست !؟ 
یک شهروند

دست  که  هستند  مکانی  روزها  بازار   - کاری  نسرین 
تا  اند  شده  مستقر  آن  در  درآمد  کم  قشر  و  ها  فروش 
و  برسانند  فروش  به  واسطه  بدون  را  خود  محصوالت 
با  گوناگون  محصوالت  خرید  برای  فرصتی  طرفی  از 
بیرجند عالوه  در  فراهم شود.  مردم  برای  مناسب  قیمت 
از دیگر مکان هایی  روز غفاری  بازار  بازار،  بر چهارشنبه 
است که شهرداری  فضایی مناسب و در خور برای خرید 
فراهم کرده است.بازار روز میوه و تره بار غفاری چند سالی 
است که دایر شده و همشهریان ارزاق مورد نیاز خود را با 
قیمتی ارزان تر می توانند از آن جا خرید کنند. با تعدادی از 
فروشندگان این بازار به صحبت نشستیم و  آنها مشکالت 

و درد دل های خود را گفتند. )اسامی مستعار است(

یک بازار روز و یک شیر آب 

یکی از فروشندگان می گوید: این مکان فقط یک شیر آب 
دارد که در غرفه یکی از میوه فروشان است  و همه مجبور 
به استفاده از همان هستند. رضا خاطر نشان می کند: وقتی 
با میوه و تره بار سر و کار دارید،  دست و لباس کثیف می 

شود و باید آن را  تمیز کنید و به آب نیاز دارید. 
وی با بیان اینکه از همان ابتدای راه اندازی بازار در اینجا 
غرفه داشته ام، می افزاید: اینجا ابتدا ساختمان نیمه ساز و 
خاکی بود و خودمان آن را ساختیم و حتی برای شستشو 

مغازه از آفتابه استفاده می کردیم. 
مرتضی، فروشنده دیگری هم ادامه می دهد: بیشتر از 4 
سال است که در این روز بازار فعالیت می کنم، امکانات ما 
در اینجا نسبت به کرایه ای که می دهیم، خیلی کم است.

اجاره بها از روزی هزار تومان
 به 13 هزار تومان رسید

وی با اشاره به اینکه در ابتدای بازگشایی این بازار اجاره 
االن  و  شد  تومان  هزار   5 بعد  و  بود  تومان  هزار  روزی 
روی 13 هزار و پانصد تومان است، یادآور می شود: گاهی 
بوده که اجاره بهای غرفه ها سالی سه بار هم افزوده شده 
حال باید پرسید شهرداری در مقابل این افزایش بها چه 
خدمات جدیدی ارائه می دهد؟ اکبر غرفه دار دیگر یادآور 
می شود: من این میوه و تره بار را برای اینکه با قیمت 
مناسب تر برای مردم تمام شود و خودم هم سودی ببرم، از 
بهدان و نوفرست می آورم. وی با بیان اینکه برای نظافت 
 و جاروی بازار روزانه 2 هزار تومان پرداخت می کنیم، ادامه

می دهد: اما خودتان وسط بازارچه را ببینید فقط تا ظهر 
زباله و پالستیک ها  باد  و  ماند و گرد و خاک  تمیز می 
را وسط صحن می آورد و چهره زشتی به اینجا می دهد. 

وی ضمن یادآوری اینکه برخی از غرفه داران برق غیر مجاز 
داشتند و قبض برق هنگفتی می آمد، ادامه می دهد: هزینه 

این قبض بین همه  تقسیم و پرداخت می شود.
براساس  ها  مغازه  اجاره  داریم  انتظار  کند:  می  اظهار  وی 
اولویت ایرانی باشد که البته خوشبختانه بعد از ساماندهی، 
 افغانی ها در بازار کم شدند ولی هنوز تعدادی هستند. اکبر 
می افزاید: مشکل بعدی این است که به یک نفر سه غرفه داده 
شده ولی یک جا هم مثل غرفه من 3 نفر  با هم کار می کنند.

گلکاری و  ایجاد یک فلکه در وسط بازار جلوه 
زیبایی به آن می دهد

فروشنده دیگری با اشاره به اینکه  خیلی خوب می شد 
اگر مشکل برق و آب در این محوطه حل شود، می گوید:  
اگر در وسط این فضا فلکه ای ایجاد شود تا ماشین ها 
روز  بازار  به  زیبایی  جلوه  شود،  گلکاری  و  بزنند   دور 
می دهد. رسول خاطر نشان می کند: بین روز در غرفه 
ترازو  شارژ  یا  کارتخوان  دستگاه  اگر  و  نیست  برق  ها 
تمام شد، عمال کاسبی می خوابد! وی تمیزی و کمبود 
مایع دستشویی در سرویس بهداشتی روز بازار را مشکل 
بعدی این مجموعه می داند. این فروشنده با بیان اینکه 
دو  فقط  افزاید:  است،می  پایین  بازار  روز  در  فروش 
ساعت قبل از اذان و دو ساعت بعد آن بازار شلوغ است، 
ولی چون بیشتر غرفه داران شاگرد و ماشین دارند بازار 

پر رونق به نظر می رسد.

امنیت در شب برای وسایل مان وجود ندارد

وی خاطر نشان می کند: قبال روز بازار نگهبان و نظافت 
حقوق  ماه  چون شش  ولی  بود  باال  امنیت  داشت،  چی 
می  را  مان  وسایل  ترس  با  شب  االن  رفت  و  نگرفت 
گذاریم و می رویم  ؟ مغازه دار دیگری هم  بیان می کند  
پایدار شده،   ایجاد شغل  اینجا  اینکه می گویند  برخالف 
لحظه  هر  و  نداریم  شغلی  امنیت  چون  نیست  طور  این 
ممکن است با این مشکالت کارمان را از دست بدهیم. 

علی با بیان اینکه محصوالتم را 15 درصد زیر فی  می دهیم، 
تاکید می کند: اما شعارهایی که بر سر و در بازار در حمایت 
از کاالی ملی زده شده در حد شعار مانده و حمایت از کار و 
سرمایه ما نمی شود. وی با اشاره به اینکه طبق تفاهم نامه 

ای که با شهرداری بسته ایم باید آورده پول مان بعد از چند 
سال برگردد، می افزاید: ولی شهرداری به قول هایش عمل 

نمی کند و می گوید نباید تفاهم نامه را امضا می کردید. 

35 نفر متقاضی برای
 غرفه های روز بازار پشت نوبت

حسن خسروی، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار 
شهرداری بیرجند هم در گفتگو با خبرنگار آوا می گوید: 
روز بازار برای حمایت از قشر کم درآمد راه اندازی شد تا 
بتوانند باری از دوش خانواده خود بردارند. هم اکنون 35 
نفر متقاضی برای اجاره غرفه های این بازار پشت نوبت 
ابتدای  روز  بازار  کند:  می  تاکید  وی  هستند.  شهرداری 
اجاره  متقاضی  افراد  به  قیمت  ترین  نازل  با  را   غفاری 
بومی در  بیرجندی و  تا شاهد حضور کاسبان  می دهیم 

در  همچنین  دهد:  می  ادامه  باشیم.خسروی  مکان  این 
تمام روز بازارها مرکز بهداشت وجود دارد که بر کیفیت 
وجود  بهداشتی  غیر  محصولی  اگر  و  دارند  نظارت  کاال 
داشته باشد، گشت های موجود در بازار این محصول را 
جمع آوری می کنند. خسروی با اشاره به عرضه میوه و 
بازار روزهای شهر، خاطرنشان کرد: در همه  در  بار  تره 
این بازار روزها میوه و تره بار عرضه نمی شود اما در تعداد 
زیادی که میوه و تره بار وجود دارد با 10 تا  20 درصد 
تخفیف نسبت مغازه های شهر ارائه می شود. وی تاکید 
می کند: با توجه به اینکه قیمت ها ثبات خاصی نداشته 
و هر از گاهی متغیر است این تغییرات قیمتی که همیشه 
افزایشی است، به نفع مردم نبوده و در حق مردم و به طور 

خاص قشر کم درآمد اجحاف می شود.

اکنون فقط 4 غرفه دار افغانی
 در روز بازار وجود دارد

وی با بیان اینکه در گذشته 24 نفر افغانی در این بازار 
مشغول به کار بودند، ابراز خرسندی می کند: با بررسی 
هایی که انجام شد از این افراد کسانی که کارت و مجوز 
نداشتند، اخراج شدند و اکنون فقط 4 غرفه افغانی  هستند 

که یکی از  این غرفه  داران هم همسری ایرانی دارد و 
فروشگاه به نام همسرش می باشد. 

جایگاه مخصوص برای سبزی فروشان
 در وسط بازار پیش بینی شد

وی یادآور می شود: اولین حرکت مثبتی که انجام دادیم، 
منتقل  بازار  به وسط  ابتدا  از  فروشان  بود که سبزی  این 
شدند و جایگاه مخصوص همراه با سایبان در اختیار آنان 
ساخت  زیر  ابتدا  همان  از  اینکه  بیان  با  گرفت.وی  قرار 
مناسبی برای برق محوطه در نظر گرفته نشده بود، یادآور 
می شود: در قسمتی که جایگاه موقت دارند عمال چون 
موقتی هستند اداره برق کنتور نمی دهد و آنها از موتور برق 
یا از مغاز های دیگر انشعاب می گرفتند. خسروی با اشاره 
به اینکه اواسط بهمن سال قبل قرارداد با پیمانکاری که 

قانونی نبود متوقف شد،  خاطر نشان می کند: در 27 اسفند 
با حضور استاندار و فرماندار در یک روز بارانی برق به بازار 

روز آمد و مجوز گرفته شد.

هر شب دو نفر تا صبح  مسئولیت نظافت
 بازار روز را برعهده دارند

شهرداری  بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان  مدیرعامل 
کار  صبح  تا  نفر  دو  شب  هر  کند:  می  اظهار  بیرجند 
 2 حدود  ماهی  که  دهند  می  انجام  را  محوطه  نظافت 
یادآور می شود:  میلیون تومان هزینه آن می شود. وی 
چند  هر  قبال  دارد  برعهده  را  نظافت  وظیفه  که  کسی 
ماه برای تصفیه حساب اقدام می کرد، درخواست کردیم 
برای  و هم  او  برای  انجام شود که هم  ماهانه  کار  این 
شهرداری بهتر است.وی درباره اجاره بهای غرفه ها می 
درصد   9 با   روز  بازار  جایگاه های کوچک  اجاره  گوید: 
ارزش افزوده در سال گذشته روزی 5 هزار تومان بوده 
که در سال 97 به 5 هزار و 500 و جایگاه  های موقت 
بزرگ سال گذشته 9 هزار تومان بوده  که امسال در شورا 
11 هزار و پانصد تومان مصوب شد. وی می افزاید: شیر 
بینی  پیش  از طرف شهرداری  ها  غرفه  از  یکی  در  آب 

است. خسروی  داران  غرفه  تمام  بین  مشترک  که  شده 
خاطر نشان می کند: البته شیر آب در حال جابجایی است 
و قرار است چند شیر آب در کنار سرویس بهداشتی برای 
استفاده غرفه داران و شهروندان تعبیه شود. وی درباره 
تعداد مغازه و غرفه ها می گوید: در این بازار 30 جایگاه 
موقت و 24 مغازه وجود دارد که خوشبختانه این بازار جا 
افتاده و فروش در آن خوب است. وی یادآور می شود: 
تقاضای  پاسداران  بازار  داران روز  از مغازه  تعدادی  حتی 
بازار  این  در  فروش  که  دارند  غفاری  بازار  روز  در  غرفه 

نسبت به آنجا بهتر است.

هزینه آب برای برخی غرفه داران 
کمتر از 5 هزار تومان می شود

خسروی با بیان اینکه قبض آب حدود 750 هزار تومان می 

آید که سعی می کنیم منصفانه بر اساس نوع فروش مغازه 
داران و غرفه داران  تقسیم بندی شود، می افزاید: به برخی از 
غرفه داران ماهی 5 هزار تومان هم نمی رسد که این مقدار 
خیلی ناچیز است. وی ادامه می دهد: البته چون این بازار 
تجاری  است و استفاده از کولر و آب در تابستان افزایش 

یافته، آخرین قبض آب بیش از 4 میلیون بوده است.
در  را  برق  ها  هزینه  کاهش  برای  اینکه  بیان  با  وی 
طول روز قطع کردیم و برق محوطه از 5 و نیم عصر 
نشان می کند:  به طور خودکار وصل می شود، خاطر 
برای  ندارند و  به برق  نیاز  در طول روز میوه فروشان 
غرفه  از  ترازو  دستگاه  و  خوان  کارت  دستگاه  شارژ 
شهرداری و دیگر مغازه داران می توانند استفاده کنند. 
شهرداری  بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان  مدیرعامل 
حدود   ماه   هر  برق  قبض  اینکه  به  اشاره  با  بیرجند 
مسئول  همکار  به  افزاید:  می  شود،  می   750 تا   700
غرفه  و  مغازه  یکی  یکی  روز  سه  طی  شد  ابالغ  بازار 
ها را چک کند و براساس تعداد المپ ها و کولر سهم 
هر کدام حساب شود تا حق هیچکس ضایع نشود.وی 
ابراز تاسف می کند: با وجود اینکه برای  غرفه بزرگ 
هزینه برق حدود 15 الی 20 تومان برای دو ماه شده، 

ولی برخی هنوز پول را نداده اند.

 دو امتیاز برق برای جایگاه های موقت 
 توسط شهرداری خریداری شد.

وی با اشاره به اینکه جایگاه های بزرگ و مشارکتی بازار 
روز غفاری دارای کنتور برق جداگانه هستند، می افزاید: 
برای جایگاه های موقت هم دو امتیاز برق توسط سازمان 
خریداری شده که از آن استفاده می کنند. خسروی با بیان 
اینکه سرویس های بهداشتی در این مکان برای استفاده 
شود،  می  نظافت  مرتب  داران  غرفه  و  شهروندان  عموم 
الزم  موارد  و  دستشویی  مایع  همچنین  شود:  می  یادآور 
دیگر به موقع در آن گذاشته می شود.وی تاکید می کند: 
از ابتدای تابستان امسال نیز یک دستگاه آب سردکن برای 
استفاده شهروندان و فروشندگان در وسط بازار تعبیه شده و 
مورد استفاده قرار می گیرد.مدیرعامل سازمان میادین میوه 
 و تره بار شهرداری بیرجند درباره امنیت روز بازار غفاری 

می گوید:  این بازار  از اول صبح تا پاسی از شب دایر 
است و رفت و آمد کسبه ادامه دارد پس عمال خود به خود 

امنیت آن برقرار است.

قبض جریمه یکصد میلیون تومانی روز بازار
 با پیگیری ها به 6 و نیم میلیون تقلیل یافت

به  اینکه  به  اشاره  با  برق  جریمه  خصوص  در  خسروی 
فروشندگان  از  برخی  نادرست  استفاده  و  دلیل مشکالت 
بازار  برای  تومانی  میلیون  یکصد  از  بیش  جریمه  قبض 
روز آمد، تاکید می کند: با پیگیری جدی من و همکارانم 
و همکاری خوب اداره برق و حمایت استانداری توانستیم 
این مبلغ را به حدود ۶ میلیون و نیم برسانیم. وی ادامه 
می دهد: با تاکید بر اینکه این افراد قشر کم درآمد هستند 
و در این محل ارزاق عمومی مناسب تر از باقی جاها وجود 
شد. وصل  برق  ساعته   24 برق  اداره  همکاری  با   دارد، 

وی با بیان اینکه برای پرداخت این هزینه از غرفه داران 
دعوت به نشست کردیم،افزود: مقداری از برق را شهرداری 
و مقدار 2 و نیم میلیون تومان توسط مغازه داران و غرفه 

داران پرداخت شد و خوشبختانه این مشکل رفع شد.

نظافت، آب، برق و اجاره بها مشکل غرفه داران
یک روز در بازار روز غفاری

مدیرعامل میوه و تره بار: بازار روز غفاری اکنون از  وضع خوب و مناسبی برخوردار است

یی
ضا

 :  ر
س
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 * این مکان تنها یک شیر آب دارد که در غرفه یکی از میوه فروشان است و همه مجبور به استفاده از همین یکی هستند* گاهی بوده که اجاره بها غرفه ها سالی سه بار هم افزوده شده 
باید پرسید شهرداری در مقابل این افزایش بها چه خدمات جدیدی ارائه می دهد* اما خودتان وسط بازارچه را ببینید فقط تا ظهر تمیز می ماند و گرد و خاک و باد زباله و پالستیک 
ها به وسط صحن می اورد و چهره زشتی به اینجا می دهد* مشکل بعدی این است که به یک نفر سه غرفه داده شده ولی یک جا هم مثل غرفه من 3 نفر  با هم کار می کنند.* اگر در 
وسط این فضا یک فلکه ای زده شود تا ماشینها دور بزنند و گلگاری شود جلوه زیبایی به بازار روز می دهد*فقط دو ساعت قبل از اذان و دو ساعت بعد آن بازار شلوغ است ولی چون 
اکثر غرفه داران شاگرد و ماشین دارند بازار پر رونق بنظر می رسد* االن شب با ترس وسایلمان را می گذاریم و می رویم آیا در روز بعد دزدیده شده یا نه؟* در همه این بازار روزها 
میوه و تره بار عرضه نمی شود اما در تعداد زیادی که میوه و تره بار وجود دارد با 10 تا  20 درصد تخفیف نسبت مغازه های شهر ارائه می شود* در قسمت که سازه های و جایگاه موقت 
دارند عمال چون موقتی هستند اداره برق کنتور برقی نمی دهد و آنها از موتور برق یا از مغاز های دیگر انشعاب می گرفتند*   در این بازار حدود 30 جایگاه موقت و 24 مغازه وجود دارد 
 که خوشبختانه این بازار جا افتاده و فروش در آن خوب است.* برای کاهش هزینه ها برق را در طول روز قطع کردیم و برق محوطه از 5 و نیم عصر  به طور خودکار وصل می شود

* این بازار  از اول صبح تا پاسی از شب دایر است و رفت و آمد کسبه ادامه دارد پس عمال خود به خود امنیت آن برقرار است. قبض برق هر ماه  حدود  700 تا 750 می شود می افزاید: 
به همکار مسئول بازار ابالغ شد طی سه روز یکی یکی مغازه و غرفه ها را چک کند و براساس تعداد المپ ها و کولر سهم هر کدام حساب شود تا  حق هیچکس ضایع نشود* با توجه به 
اینکه قیمت های ثبات خاصی نداشته و هر از گاهی متغیر است این تغییرات قیمتی که همیشه افزایشی است به نفع مردم نبوده و در حق مردم و به طور خاص قشر کم درآمد اجحاف 
می شود* اجاره جایگاه های کوچک بازار روز  با  9 درصد ارزش افزوده در سال گذشته روزی 5 هزار تومان بوده که در سال 97 به 5 هزار و 500 و جایگاه  های موقت بزرگ در سال 

گذشته  9 هزار تومان بوده  که امسال در شورا 11 هزار و پانصد تومان مصوب شد. 

چکیده گزارش



4
 چند درصد استفاده کنندگان از تلفن همراه زنان هستند؟

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه حضور بانوان در عرصه های اجتماعی را باید یک فرصت دانست و نه یک تهدید، گفت: زنان ۴۵ درصد 
استفاده کنندگان تلفن همراه و ۴٨ درصد از کاربران اینترنت هستند. محمدجواد آذری جهرمی افزود: شاید کمتر تحولی را می توان در طول 
تاریخ یافت که زنان در آن نقش محوری نداشته باشند؛ زنان همواره کلید مسائل بشری بوده اند.

دوشنبه * 8 مرداد 1397 * شماره 4127

سینما و تلویزیون

»مارال فرجاد« بهترین نقش مکمل 
زن در جشنواره عشق آمریکا شد

از  زن  مکمل  نقش  بهترین  جایزه  فرجاد  مارال 
جشنواره بین المللی عشق آمریکا برای بازی در فیلم 
“ جاودانگی” را دریافت کرد. فرجاد در این فیلم نقش 
مادری میانسال را بازی می کند که به عشق فرزندش 
مقابل فشارهای دیگران ایستادگی می کند. یکی 
 از مهمترین ویژگی های این فیلم، سکانس پالن 
می باشد که مهارت باالیی را در بازیگران طلب می کند.

ممنوع الفعالیت نباشم
 به  ایران می آیم

رامسین کبرتی، بازیگر سینما گفت: خانم رابعه اسکویی 
به ایران برگشت، اما من آدم ها و روابط این گونه نداشتم 
که در فرودگاه به استقبالم بیایند و قول بدهند که هیچ 
مورد و مشکلی ندارم، متاسفانه من از این روابط ندارم؛ 
طبعا اگر ممنوعیت کاری مرا ببخشند و اجازه کار به 
من را بدهند هر چه سریعتر به ایران برمی گردم.

سینمای ایران، بدپوششی زنان 
را تشدید می کند

گزارشی  انتشار  با  مجلس،  پژوهش های  مرکز 
وضعیت  از  حاصل  نتایج  نوشت:  حجاب  مورد  در 
سنجی پوشش و آرایش ایرانیان نشان می دهد که 
با افزایش مصرف محصوالت سینمایی، بدپوششی 
زنان نیز تشدید می شود. در کمترین میزان بدپوششی 
به سینما  قرار دارند که اصال  زنان  از  ۵۴.٨ درصد 
زنان  درصد   ٨1.٨ حالت  بیشترین  در  و  نمی روند 
بدپوشش هستند و هر هفته به سینما می روند. البته 
این نکته قابل بررسی است که در این رابطه کدام 
متغیر مستقل و کدام وابسته است: بدپوششی زنان 
گرایش آنها را به سینما رفتن تشدید می کند و یا 
سینما رفتن موجب افزایش بدپوششی زنان می شود.

سانسورچی ها مهم ترین منابع 
درآمدشان را از دست داده اند

عبدالرضا کاهانی کارگردان سینما گفت: “ما شما را 
دوست داریم خانم یایا”. این فیلم  هم نیست مثل 
هزینه ای  انگار!  ندارد  وجود  دیگر!  فیلم های  برخی 
برایش نشده و گویا یکباره و بدون زحمت خلق شده از 
الی بته! گمان نکنید از کسی انتظار دارم، هرگز! من 
که بی وقفه مشغول کارم و فقط گاهی دوست دارم 
با صدای بلند حال سانسورچی ها را بگیرم تا نفسی 
تازه کرده باشم برای فیلم بعدی و البته این بار بدون 
نظارت آن ها. می دانم سانسورچی ها یکی از مهم ترین 
منابع درآمدشان -که سانسور فیلم های من است- را 
از دست داده اند و درک شان می کنم اگر ناراحت باشند.

نهم مرداد در ایران به عنوان روز اهدای خون شناخته شده 
از اهدا کنندگان این ماده  است که در واقع روز قدردانی 
حیاتی نیز به شمار می رود. سازمان انتقال خون ایران در 
نهم مرداد 1۳۵۳ با هدف سامان بخشیدن به وضع آشفته 
خون رسانی و به منظور ترویج فرهنگ اهدا، تهیه و تأمین 
خون و فرآورده های سالم و مطمئن و رایگان برای رفع 
تاالسمی،  به  مبتالیان  به خصوص  نیازمند،  بیماران  نیاز 

هموفیلی و لوسمی به وجود آمد. 
انتقال خون  بعد، سالروز تأسیس سازمان  به  تاریخ  از آن 
به عنوان روز اهدای خون نام گذاری شد. روزهایی مانند 
جهانی  روز  همچنین  و  ایران  در  خون  اهدای  ملی  روز 
اهداکنندگان خون که مصادف با 1۴ ژوئن است، فرصت 
های  انسان  زندگی  بیاوریم  خاطر  به  که  هستند  هایی 

بسیاری به خون اهدایی ما وابسته است.

سالم ترین خون در اختیار بیمار قرار می گیرد
خون  انتقال  سازمان  عامل  مدیر  عاملی،  رضا  محمد 
خراسان جنوبی، در نشست اختصاصی در روزنامه آوای 
خراسان جنوبی  اظهار کرد: از سال 1۳۲۰ انتقال خون 
در کشور انجام می شد که البته به کیفیت امروزه نبوده 
یک  صورت  به  خون  انتقال  سازمان   1۳۵۳ سال  از  و 
سازمان منسجم تشکیل شد. وی  با بیان اینکه شخصی 
که برای اهدای خون مراجعه می کند پنج نوع آزمایش 
روی خونش انجام می شود، خاطر نشان کرد: با مقایسه 
هایی که توسط پزشک انجام می شود، سالم ترین خون 

در اختیار بیمار قرار می گیرد.
وی  بیان کرد: وظیفه ما تامین خون سالم و کافی برای 
داشته  اختیار  در  سالم  خون  اینکه  برای  و  است  بیمار 
باشیم در جلسات و برنامه های عمومی با اطالع رسانی 

از مردم درخواست همکاری می کنیم. 
خون  انتقال  مرکز  که   ٨۴ سال  از  شد:  یادآور  عاملی 
خراسان جنوبی فعال شده، خوشبختانه با وجود اینکه در 
کشور اهدای خون 6 هزار واحد بود در استان این رقم 
آمار کشوری  برابر   ۳ تقریبا  یعنی  است  باالی ۲۰ هزار 
بیشتر  رونق  و  فعالیت  آن  دلیل  که  شود  می  شامل  را 
امیدواری  ابراز  استان است. وی  این مرکز در  توسعه  و 
کرد: افزایش اهدای مستمر در سال را باالی 6۵ درصد 
محقق  سال  در  خون  واحد  هزار   ۲۲ اهدای  و  برسانیم 

شود. 
در خراسان جنوبی صد درصد نیاز گلبول قرمز، 

پالسما و پالکت تامین می شود
مدیر عامل سازمان انتقال خون خراسان جنوبی ادامه داد: 
پالسما  قرمز،  گلبول  نیاز  درصد  جنوبی صد  خراسان  در 
و پالکت تامین می شود، ذخیره کافی داشته و حتی در 
استان  همچون  دیگر  های  استان  به  نیاز  اعالم  صورت 
کرد:  تاکید  وی  کنیم.  می  ارسال  بلوچستان  و  سیستان 
اکنون در استان با توجه به ساختارهای موجود، تولید خون 
اینکه پنج مرکز  به  با اشاره  نیازها است. وی  پاسخگوی 
خونگیری در استان  فعال است، افزود: یک مرکز در طبس 
که هر روزه فعالیت دارد و مرکز قاین و فردوس هفته ای دو 

روز و دو مرکز بیرجند هم هر روزه فعالیت دارند.

کسانی  که خون اهدا می کنند، سالم تر هستند
مدیرعامل انتقال خون خراسان جنوبی بیان کرد: افرادی 
که اهدا کننده مستمر هستند خون سالم تری نسبت به 
کسانی که برای اولین بار مراجعه می کنند، دارند چون این 
 افراد یک سری آموزش های الزم را دیده و از رفتارهای 
پر خطر پرهیز می کنند در نتیجه خون سالم تری دارند. وی 
 O شایع ترین گروه خونی کشور و استان را گروه خونی
مثبت عنوان کرد و افزود: نسبت مصرف کننده این گروه 
گروه  یک  جمعیت  وقتی  که  چرا  است  بیشتر  نیز  خونی 
بیشتر است قطعا در معرض خدمات و صدمات بیشتری نیز 
هستند. وی خواستار توجه هر چه بیشتر شهروندان نسبت 
به اهدای خون شد و بیان کرد: هر اهداکننده خون می تواند 

نجات بخش زندگی چند نفر باشد.

در  خون  اهدای  برای  جامع  مرکز  اندازی  راه 
بیرجند

زودی  به  خون  اهدای  جامع  مرکز  اینکه  بیان  با  عاملی 
در استان احداث می شود، اظهار کرد: خوشبختانه حدود 
1۵میلیارد ریال برای این مرکز تامین اعتبار شده که ساخت 

این مرکز تا پایان سال محقق می شود.

از  بیشتر  درصد   3 استان  زنان  خون  اهدای 
متوسط کشوری

انتقال خون خراسان جنوبی تاکید می کند:  مدیر عامل 
اکنون برای اهدای خون تست هموگلوبین گرفته می شود 
از  پیش  اهداکنندگان  در  و غلظت خون  آنمی  میزان  تا 
اهدا مشخص شود. همچنین مکمل های حاوی آهن نیز 
برای اصالح کم خونی رایگان به مراجعان در همه مراکز 

انتقال ارائه می شود. 
عاملی با اشاره به مهم ترین عوامل کمرنگ بودن مشارکت

خونی،  کم  از  ترس  کرد:  عنوان  خون،   اهدای  در  زنان 
ابتال  از  ترس  خون،  اهدای  کیسه های  سوزن  از  ترس 
به بیماری های عفونی مانند ایدز و هپاتیت، ضعف قوای 
جسمانی و ممانعت شوهران از اهدای خون همسران خود 
از عوامل کاهش مشارکت بانوان در امر اهدای خون کشور 
محسوب می شود. وی ابراز خرسندی کرد: خوشبختانه آمار 
اهدای خون خانم ها هم در استان نسبت به سطح کشوری 
باالتر است چرا که متوسط کشوری ۴ درصد و متوسط 

خراسان جنوبی 7 درصد است. 

اهدای سلول های بنیادین در خراسان جنوبی
عاملی خاطر نشان می کند: به امید خدا در سال جاری 
اهدای سلول های بنیادین را در استان آغاز خواهیم کرد. 
مدیر عامل سازمان انتقال خون خراسان جنوبی با اشاره 
 به اینکه  اهدای سلول های بنیادین به سه روش صورت 
است،  ناف  بند  خون  طریق  از  یکی  افزود:  گیرد،  می 
همچنین از طریق مغز استخوان فرد که به دلیل سخت 
بودن از نظر تحمل برای شخص توصیه نمی شود و سوم 
اهدای  است.  انجام  قابل  گیری محیطی  از طریق خون 
سلول های بنیادین برای سرطان خون مفید بوده و مورد 
انتقال خون  سازمان  عامل  مدیر  گیرد.  می  قرار  استفاده 
تا  این است  بر  ما  خراسان جنوبی گفت: سعی و تالش 
اهداکنندگان مستمر را در استان افزایش دهیم و امید است 
شاهد افزایش اهدا کنندگان خون در استان به ٨۰ درصد 

باشیم.
عاملی عنوان کرد: هر فرد در ماه می تواند دو نوبت پالکت 
بنیادی، پس  های  اهدای سلول  برای  و  کند  اهدا  خون 
در  آزمایش،  و  پذیرش  انجام  و  متقاضیان  از  نام  ثبت  از 
از کشور و فراهم بودن شرایط  نیاز در هر نقطه  صورت 
خونی اهدا کننده، به فرد اهداکننده فراخوان داده مي شود 
تا از خون محیطی وی سلول بنیادین دریافت و به گیرنده 
خون همچون بیماران سرطانی و بیماران خونی اهدا شود. 
بنا به گفته مدیرعامل انتقال خون خراسان جنوبی، مرکز 
خون گیری پاسداران بیرجند عصر روز یکشنبه  از ساعت 

17 الی ۲۰ پاسخگوی مراجعه کنندگان است.

مرکز جامع اهدای خون شرق کشور راه اندازی می شود
علم و فناوری

چینی ها قصد دارند یک سیارک 
را به زمین بیاورند

دانشمندان چینی قصد دارند تا سال ۲۰۳۴ میالدی، 
یک سیارک که نزدیک زمین است را گرفته و به 
چینی  فیزیکدانان  اختر  از  گروهی  بیاورند!  زمین 
به  آن  در  که  داده اند  پیشنهاد  عجیب  طرح  یک 
سیارکی که نزدیک زمین است، دست یابند و آن 
را به زمین منتقل کنند. ممکن است این اقدام آن ها 
تخیلی به نظر برسد ولی دانشمندان معتقدند یک 
مهم  معدنی  مواد  از  فراوانی  منبع  کامل،  سیارک 
است که برای صنعت و اقتصاد، حائز اهمیت است.

محققان کرم های یخ زده چند هزار 
ساله را زنده کردند

گروهی از محققان ادعا می کنند یک جفت “نماتدی” 
یخ زده ۳۰ تا ۴۲ هزار ساله را احیا کرده اند. نماتدها 
نخی  یا  کرمی  و  پرسلولی  جانوران  از  گروهی  به 
شکل گفته می شود که دارای ساختمان غیر بندی 
هستند و در یک یا دو انتها ممکن است باریکتر شده 
باشند. محققان یکی از نماتدها را در نمونه سوراخ 
سنجاب زمینی در عمق 1۰۰ فوتی خاک یافته اند. 
سوراخ  شدند  متوجه  رادیوکربن  روش  با  محققان 
های نزدیک آن حدود ۳۲ هزار سال قدمت دارد.

 ایسوس به خاطر ثابت نگاه داشتن 
قیمت ها جریمه شد

ایسوس، کمپانی مطرح سازنده  کامپیوتر به  دلیل تهدید 
خرده فروشان  به  موجودی  تحویل  از  خودداری  به 
تخفیف  با  را  این شرکت  که محصوالت  آنالینی 
میلیون دالر  مبلغ 7۴  به  با جریمه ای  می فروشند، 
سه  و  ایسوس  اروپا،  کمیسیون  است.  شده  مواجه 
)فیلیپس،  الکترونیکی  محصوالت  دیگر  سازنده  
نگاه  ثابت  خاطر  به  را  مارانتز(  اند  دنون  و  پایونیر 
داشتن قیمت ها در فروشگاه های اینترنتی جریمه کرد.

عکس: سیده الهام حسینی

نسرین کاری گفتگو

گفتگوی اختصاصی آوا با محمدرضا عاملی، مدیرعامل سازمان انتقال خون استان

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اعالم 
کرد: ایرانی ها در رتبه اول توریسم ترکیه هستند 
و هشت  برابر آسیای میانه به این کشور سفر 
می کنند؛ به  طوری که امسال حدود یک میلیارد 
و 6۰۰ میلیون دالر هزینه گردشگری  آنها در 

ترکیه بوده است.
سید جالل ابراهیمی اعالم کرد: طی چهار ماه 
گذشته ترکیه میزبان هشت میلیون نفر توریست 
از 1٨۰ کشور بود که از میان آنها ٨۰۰ هزار نفر 
ایرانی  بوده اند. به عبارتی یک دهم از مجموع 
ایرانی ها تشکیل  را  ترکیه  بازدیدکنندگان  کل 
می دهند.  وی تصریح کرد: طبق استانداردهای 
در  گردشگر  هر  برای  دالر  اگر 1۵۰۰  جهانی 
نظر گرفته شود، با احتساب باالی 1۰۰۰ دالر 
خرید برای هر گردشگر، حدود یک میلیارد و 
6۰۰ میلیون دالر صرف هزینه های گردشگران 
و  ایران  مطالعات  مرکز  رئیس  است.   شده 
گردشگری  مرکز  بررسی  طبق  گفت:  ترکیه 
جهانی، ترکیه بیشترین جمعیت گردشگر را از 
ایران  یعنی در مجموع 1۰ کشور،  دارد؛  ایران 
فرستاده  ترکیه  به  گردشگر  برابر   1۰۰ حدود 
است. همچنین به گفته رئیس اتحاد هتل داران 
ترکیه “ به لحاظ جمعیت و جغرافیای منطقه 
یکی از سه منبع اصلی توریست ترکیه، ایران 
است”. ابراهیمی افزود: فقط گردشگران ایرانی 
 هستند که در تمام فصول سال به ترکیه سفر 
می کنند و از منابع ثابت هتل های ساحل دریای 
مدیترانه از آنتالیا تا ازمیر و آنالیا هستند. دولت 
ترکیه برای هر نمایشگاه به مراکز گردشگری 
یا بنگاه های گردشگری از ۲۰ هزار تا ۵۰ هزار 
دالر کمک می کند تا بتوانند بدون هزینه اقدام به 
جذب توریست کند. عالوه بر این، ترکیه روش 
هتل های لوکس پنج و هفت ستاره ای اسپانیا را 
به سبک هتل های دو و سه ستاره و حتی متل ها 
و خانه متل برگردانده است تا بتوانند با ارائه هزینه 
های کمتر و قیمت  های ارزان تر جلب توریست 
سفرهای  هزینه  که  است  حالی  در  این  کند. 
داخلی به مناطقی مثل کیش و قشم هم قیمت 
می شود. برابر  چند  مواقعی  در  حتی  یا  ترکیه 

درآمد  شگفت انگیز ترکیه 
از گردشگران ایرانی

صندوق بین المللی پول، نیجریه را بزرگ ترین 
اقتصاد قاره سیاه معرفی کرد.

گرفته  صورت  برآوردهای  ترین  تازه  طبق 
سال  پایان  تا  پول  بین المللی  صندوق  توسط 
۲۰17، نیجریه با تولید ناخالص داخلی ۳76.۳ 
میلیارد دالر، بزرگ ترین اقتصاد آفریقایی بوده 
با  جنوبی  آفریقای  نیز  نیجریه  از  پس  است. 
دالری  میلیارد   ۳۴۹.۳ داخلی  ناخالص  تولید 
محسوب  آفریقا  قاره  بزرگ  اقتصاد  دومین 
میلیارد   ۲۳7 اقتصاد  با  نیز  مصر  می شود. 
قاره  این  بزرگ  اقتصاد  سومین  خود  دالری 
به شمار می رود. آفریقای جنوبی که پیش تر 
بزرگ ترین اقتصاد قاره آفریقا بود به دلیل فساد 
ارزش  شدید  کاهش  و  سیستماتیک  گسترده 
پول ملی خود، با کاهش رشد اقتصادی و در 
نتیجه از دست رفتن رتبه نخست مواجه شده 
است. صندوق بین المللی پول همچنین اعالم 
اقتصادی  عملکرد  گرفتن  نظر  در  با  کرد، 
تاکنون،   ۲۰11 سال  از  آفریقایی  کشورهای 
عملکرد  بهترین  گابن  و  موریس  کشورهای 
با داشتن  توانسته اند  را داشته اند که  اقتصادی 
منابع انسانی و مالی کم، بیشترین ارزش افزوده 
را داشته باشند. در این رده بندی نیجریه در رده 
دارند.  قرار  شانزدهم  رده  در  مصر  و  پانزدهم 
الجزایر با تولید ناخالص داخلی 17٨.۳ میلیارد 
دالری، آنگوال با اقتصاد 1۲۴.۲ میلیارد دالری، 
مراکش با اقتصاد 1۰۹.٨ میلیارد دالری، اتیوپی 
با اقتصاد ٨۰.۹ میلیارد دالری، کنیا با اقتصاد 
اقتصاد ۲.۵٨  با  سودان  دالری،  میلیارد   7۹.۵
میلیارد دالری و تانزانیا با اقتصاد ۵1.7 میلیارد 
دهم  تا  چهارم  رده های  در  ترتیب  به  دالری 
دارند. قرار  آفریقا  قاره  اقتصادهای  بزرگ ترین 

بزرگ ترین اقتصادهای
 قاره سیاه معرفی شدند

در  حاضر  بانوان  جمله  از  چراغی  عصمت 
عنوان  به  او  است.  مقدس  دفاع  حوادث 
امدادگر در دوران جنگ تحمیلی ایفای نقش 
می کند:  بیان  خاطراتش  در  چراغی  کرد. 
دوران جنگ تفکری وجود داشت که گمان 
می کردند حضور زنان در صحنه جنگ باعث 
دستاویزی و خطرآفرین است. این در حالی 

زنانی همچون زهرا  است که در آن زمان 
حسینی تا لحظه سقوط خرمشهر در منطقه 

ماندند و حماسه آفریدند.
سپاه  برادران  از  یکی  روزی  دارم  خاطر  به 
را  موجی  مجروح  یک  و  آمد  سراغم  به 
مجروح،یکی  »این  گفت:  و  داد  نشانم 
است.  سپاهی  گردان های  فرمانده  از 
در  منافقین  زمان  آن  باشید.«  وی  مراقب 
افزایش  عامل  و  کرده  نفوذ  بیمارستان ها 
بر  عالوه  رو  این  از  می شدند.  شهدا  تعداد 
معالجه مجروحان باید مراقب منافقین هم 
می بودیم. مراقبت از این فرمانده سپاه برایم 
مسئولیت سنگینی بود. زمانی که وی را به 
هواپیما رساندم، گویی بار سنگینی از روی 

دوش هایم برداشته شد.
خواستگارهای  فعالیت هایم،  به  توجه  با 
متفاوتی داشتم اما به دنبال کسی بودم که 
همانند خودم باشد و مانع فعالیت هایم نشود. 
از دوستانم، یکی از برادران سپاه را به من 

از  جمعی  همراه  به   6۰ سال  کرد.  معرفی 
دوستان سپاهی اش، سپاه هفت ِکل )استان 
خوزستان( را تشکیل داده بود. چندین جلسه 
صحبت کردیم. روحیات نزدیکی داشتیم اما 
مادرم  مخالفت  با  بودن،  سپاهی  جهت  به 

روبرو شدم. 
خطاب به مادرم گفتم: »ما خودمان در اهواز 
زندگی می کنیم. این جا هم جبهه است و 
احتمال وقوع هر اتفاقی هست.« از آنجایی 
که پدرم در قید حیات نبود، رضایت مادرم 
تا  کشید  طول  سال  یک  بود.  مهم  برایم 
رضایت  شد.  راضی  ازدواج  این  به  مادرم 

مادرم هم ماجرای جالبی دارد.
برای جلب رضایت مادرم، نماینده امام )ره( 
محافظینش،  اتفاق  به  خوزستان  سپاه  در 
مسلح برای خواستگاری به خانه ما آمدند. 
مادرم وقتی در را باز کرد، ترسیده بود. بعد 
از اینکه ماجرا را متوجه شد به داخل خانه 
صحبت های  از  پس  کرد.  راهنمایی شان 

هر  شد.  راضی  مادرم  امام)ره(  نماینده 
می آید،  میان  به  خواستگاری  از  حرف  بار 
زور  با  »من  می گوید:  شوخی  به  همسرم 

اسلحه زن گرفتم.«
شهید  و  مطهری  شهید  کتاب  را  مهریه ام 
 1۴ مادرم  اصرار  به  اما  دادم  قرار  بهشتی 
سکه اضافه شد. قرار بود یک هفته بعد از 
برگزار  را  عقد  مراسم  خرمشهر،  آزادسازی 
کنیم اما به جهت اینکه همسرم در منطقه 
عملیاتی بود، نیمه شعبان ازدواج کردیم. در 
روز مراسم، همسرم با لباس سپاه و من با 
چادر مشکی در کنار سفره عقد نشستیم که 

این برای عاقد کمی عجیب بود.
عالوه بر کمک به مجروحین، حفظ حجاب 
مسئولیتم را سنگین تر می کرد. جلوی چادر 
را دوخته بودم تا به راحتی کارهایم را انجام 
که  می کردند  تعجب  برادران  گاهی  دهم. 
بیماران  بالین  بر  چادر  و  مقنعه  با  چطور 
می روم. بانوان در شرایط جنگ هم حجاب 

شان را رعایت کرده و همچنین مشکالت را 
تحمل می کردند. در حالی که امروز جوان ها 
با کوچک ترین مشکل خودشان را می بازند 
و تسلیم می شوند. دشمن امروزه در فضای 
اگر غفلت  است،  فعالیت  در حال  فرهنگی 

کنیم، بیش از این رخنه خواهند کرد.

وقتی یک امدادگر زن، محافظ فرمانده می شود 

اسب »کاسپین« که نقش و نگاره های آن در سنگ نوشته های باستانی ایران 
نیز وجود دارد، قیمتی ترین اسب موجود در دنیاست و سرزمین های شمالی 
و سواحل خزر، خاستگاه این گونه اسب است. نزدیک به 17 سال است که 

جشنواره ملی با عنوان زیبایی اسب کاسپین در گیالن برگزار می شود.

 کاسپین، قیمتی ترین اسب دنیا
علی خسروی، داور ورزشی ایران با انتشار این عکس نوشت: اینم بعد از 
جشن و پایکوبی کنار برج ایفل در فرانسه بعد از قهرمانی در جهان. چه خوبه 
در همه امور قهرمان باشیم، خصوصا توجه به مسئولیت های اجتماعی و 

عمومی؛ تهران و پاریس هم نداره !

اطراف برج ایفل بعد از شادی
یکی از مومیایی های مشهور دنیا که تا حد زیادی سالم مانده، متعلق به 
 )hatshepsut( حتشپسوت نخستین فرعون زن است. حتشپسوت
اولین زن در تاریخ مصر باستان است که توانست قانون انتخاب فرعون 

مرد را بشکند.

 اولین فرعون زن مصر



دوشنبه  * 8  مرداد   1397 * شماره 4127 

 بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری
صمد بهرنگی

.... بعد رو کرد به احمد حسین و گفت : بیا کوچولو. بیا 
کفشها را در آر به پایت کن. احمد حسین با شک ، نگاهی 
به پاهای محمود انداخت و جنب نخورد. محمود گفت: 
چرا وایستادی نگاه می کنی؟ کفش نو نمی خواهی؟ دبیا 
بگیر . این دفعه احمد حسین از جا بلند شد و رفت روبروی 
محمود خم شد که کفش هایش را در بیاورد. ما سه تا 
نگاه می کردیم و چیزی نمی گفتیم. احمد حسین پای 
محمود را محکم گرفت و کشید اما دستهایش لیز خوردند 
و به پشت بر پیاده رو افتاد . محمود و چشم کوره زدند زیر 
خنده طوری که من به خودم گفتم همین حاال شکمشان 
بود،  شده  سیاه  حسین  احمد  دستهای  گیرد.  می   درد 
چشم کوره هیم می رود به پهلوی محمود و می گفت : 
نگفتم محمود ؟ ... ها ها ... ها ! ... نگفتم ... هه ... هه ...هه ! 
پای  روی  حسین  احمد  ی  خورده  لیز  انگشتان  جای 
 محمود دیده می شد. ما سه تا تاره ملتفت شدیم که حقه 
خورده ایم، خنده ی آن دو رفیق حقه باز به ما هم سرایت 

کرد. ما هم زدیم زیر خنده. 
احمد حسین هم که ناراحت از زبر بای مردم بلند شده بود، 

مدتی ما را نگاه کرد بعد او هم زد زیر خنده .
ادامه دارد...

چه چیز دیگری را می توان به سعادت انسانی
 که تندرست، بدون قرض، و دارای 

وجدان پاک است اضافه کرد؟

خوشبختی مثل آن قصرهایی در داستان های پریان 
است که توسط اژدها محافظت می شود:

 باید مبارزه کنیم تا بتوانیم آن را فتح کنیم.

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند

داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید
خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند

کودکان می توانند به بزرگساالن سه چیز را یاد 
بدهند: بدون هیچ دلیلی خوشحال باشی، همیشه

 با چیزی مشغول باشی، و بدانی که چطور
 با تمام توانت چیزی که می خواهی را طلب کنی.

ببین دلخوري، باش،عصباني هستي، باش، 
قهري،باش، هرچي مي خواي باشي، باش!

ـَمیدي؟ ولي حق نداري با من حرف نزني، ف
) زنده یاد خسرو شکیبایي- خانه سبز(

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیات روز  

و آنان را از بدیها نگاه دار و هر که را در آن روز از بدیها حفظ کنی البته رحمتش 
کرده  ای و این همان کامیابی بزرگ است. سوره غافر/ )۹(

حدیث روز  

»بدانید آنان که در زمان غیبت حجت خدا در دین خود ثابت مانده و به خاطر طول مدت غیبت منکرش نشوند، روز قیامت با من 
هم درجه خواهند بود.« امام علی )علیه السالم(

سبک زندگی

5 ترفند روانشناسی برای تاثیرگذاری بیشتر
 پیش از شروع بهتر است توجه داشته باشید که هیچ یک از 
این روش ها جهت سواستفاده و یا آسیب رساندن به مخاطب 
به  تا  می کند  کمک  شما  به  مقاله  این  حقیقت  نیست.در 
روش های روانشناسی بر روی اطرافیان خود تاثیرگذار باشید 
بدون این که به آن ها تهاجم کنید تا مجبور به کاری شوند و 

یا احساس بدی در آن ها ایجاد شود.
 از او منتفع شوید

به گفته فرانکلین: »هنگامی که کسی به شما مهربانی کرده 
یا لطفی در حق تان می کند، انجام یک محبت دیگر نسبت به 
شما برایش ساده تر از کسی است که شما به او محبت کرده 
باشید«دانشمندان این نظریه را بر روی دو گروه از افراد امتحان 
کردند و به نتیجه مشابهی رسیدند. هر چند که در نگاه اول به 
نظر می رسد که زمانی که شما به شخصی نفعی می رسانید و 
کاری برای کسی انجام می دهید انتظار دارید آن فرد ارزش کار 
شما را بداند و بیشتر شما را دوست داشته باشد، اما تحقیقات 
چیزی متفاوت را اثبات کرده اند. زمانی که شما برای شخصی 
کاری انجام می دهید در نتیجه تمایل شما به آن شخص بیشتر 
می شود و این بدان دلیل است که ما کارهای خود را تجزیه 
و تحلیل می کنیم و هنگامی که به شخصی نفعی می رسانیم 
برای خود دالیل و توجیهی پیدا می کنیم و در نتیجه دالیل 

فرض شده قاعدتا به آن شخص عالقه مند خواهیم شد.
 هدفی باالتر را نشانه بگیرید

در  مذاکره  به  ورود  در  عنوان  به  ترفند  این  از  گاهی 

با مطرح  را  کار  یاد می شود. شما  رو  در  رو  برخوردهای 
فرد  از  غیرمنطقی  حتی  و  بزرگ  درخواست  یک  کردن 
پاسخ  که  می دانید  کردن  مطرح  از  پیش  کنید.  آغاز 
شنیدن  از  پس  و  است  منفی  زیاد  احتمال  به  مخاطب 
خواسته  و  کرده  تعدیل  را  خود  درخواست  منفی  پاسخ 
اصلی خود را مطالبه کنید.فرد از انجام ندادن درخواست 
اول شما احساس بدی خواهد داشت حتی اگر درخواست 
شما بی دلیل و غیرمنطقی باشد. بنابراین زمانی که پس 
دارید  عقالنی تری  و  کوچک تر  خواسته  شما  مدتی  از 
احساس می کند که باید به شما کمک کند. دانشمندان 
این نظریه را مورد بررسی قرار داده و متوجه شدند که 

بسیار کارآمد است.
 در مکالمه از اسم شخص او استفاده کنید

دیل کارنگی، نویسنده کتاب »چگونه بر دوستان خود پیروز 
شویم و بر مردم تاثیرگذار باشیم« بر این باور است که استفاده 
از نام فرد در مکالمه بسیار با اهمیت است. نام هر فرد در هر 
زبانی زیباترین صدایی است که دوست دارد بشنود. نام فرد 
بخشی از هویت اوست و شنیدن آن از زبان مخاطب به 
معنای پذیرفته شدن حضور فرد و اعتبار اوست در نتیجه 
احساس مثبتی را در فرد ایجاد می کند.استفاده از یک عنوان 
می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. ایده مطرح شده این است که 
زمانی که شما مانند نوع خاصی از افراد رفتار می کنید کم 
کم به آن شخص تبدیل خواهید شد، شاید این نظریه یک 

پیش گویی ساده به نظر برسد. برای تاثیرگذاری بر روی افراد 
می توانید آنها را به آن چه که در حقیقت می خواهید باشند 
ارجاع دهید در نتیجه ذهن او درگیر روش ها و مزایای تبدیل 

شدن به فرد مورد نظر شما خواهد شد. 
شاید این ترفند در دید اول بسیار ساده و پیش پا افتاده 
بر روی  بررسی های خود  اما محققان طی  برسد  نظر  به 
عکس العمل افراد در برابر چاپلوسی دریافتند که نکات و 
هشدارهای مهمی در این زمینه وجود دارد. چاپلوسی بیش 
از حد معقول، بسیار آسیب رسان است.به بیان ساده افراد 
همواره در تالش هستند در زمینه افکار و احساست خود 
در یک حالت متعادل باشند. بنابراین زمانی که شما تملق 
فردی را می گویید که اعتماد به نفس باالیی دارد او این 
تعریف را صادقانه دیده و احساس راحتی بیشتری با شما 
می کند اما در موردی که فرد اعتماد به نفس پایینی داشته 
باشد این چاپلوسی می تواند تاثیر معکوس داشته باشد و 
بگیرد.  تدافعی  حالت  خود  از  شما  تمجید  برابر  در  حتی 
برداشت می شود پررنگ کردن  این نظریه  از  آن چه که 
و تمجید کردن از نقاط قوت افراد است به خصوص نقاط 

قوتی که خود فرد از آن آگاه است و به آن می بالد.
 معکوس رفتار کنید

رفتار معکوس که اغلب به عنوان تقلید شناخته شده است 
کاری که برخی از مردم به طور طبیعی انجام می دهند. نمونه 
با ما با صدای بسیار آرام  ساده آن زمانی است که کسی 

صحبت می کند. اغلب به صورت ناخودآگاه صدای ما هم 
از حالت معمول پایین تر می آید. استفاده از این مهارت در 
واقع بروز رفتاری شبیه آفتاب پرست است. کپی کردن رفتار و 
الگوهای بیان افراد اگر آگاهانه و ظریف انجام شود، می تواند 

روشی عالی برای یک رابطه دوستانه و موثر است.
محققان با مطالعه ای که در این زمینه انجام دادند دریافتند که 
افراد به مقلدین خود احساس بهتری دارند و از آن جالب تر در 
عموم مردم این دیدگاه وجود دارد که افرادی که رفتارهای 
آن ها مورد تقلید قرار می گیرد رفتارهای بهتر و مقبول تری 
دارند و الگو برداری از شیوه آن ها موجب می شود احساس 
خوشایندی داشته باشند. این اعتبار به آن ها اعتماد به نفس 
بیشتری می دهد و در نتیجه شادتر هستند و ارتباطات بهتری 

را مدیریت می کنند و کمتر کسی را از خود می رانند.
 درخواست خود را در زمان خستگی فرد بیان کنید

دارد  وجود  بیشتری  احتمال  است  خسته  فرد  که  زمانی 
که درخواست یا بیانیه شما را بپذیرد. در زمان خستگی، 
بلکه ذهن هم  از لحاظ فیزیکی خسته نیست  فقط بدن 
نقطه  پایین ترین  انرژی و تحلیل گری در  از لحاظ سطح 
قراردارد. بنابراین زمانی که شما از فرد خسته درخواستی 
دارید معموال پاسخ قطعی نمی شنوید بلکه انجام کار را به 
فردا و یا زمانی دیگر موکول خواهد کرد. درواقع برای این 
که زودتر از چالش شما نجات پیدا کند قول می دهد که بعدا 

خواسته شما را برآورده سازد.
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ویژگی های یک تصمیم خوب

- تصمیمات خوب روی دیگران تأثیر مثبت می گذارند: 
این عنوان ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما اگر 
اینگونه بود، هیچکدام از تصمیمات بدی که همه ی 
ما گرفته ایم وجود نمی داشت.هر کسی که به شکلی 
منفی تحت تأثیر تصمیمی قرار بگیرد بالفاصله آن را 
یک تصمیم بد طبقه بندی می کند. البته با این توضیح 
الزم است تعریف فراگیری از »مثبت« نیز داشته باشیم.

- فرصت ساز هستند: یک تصمیم مؤثر، دیگران را برای 
برداشتن گامی عملی توانمند می کند.

- دیگران را نیز مشارکت می دهند: رسیدن به نتیجه 
ای که در خدمت شرکت و منافع آن باشد یک فرایند 
است. در این فرایند باید مالحظاتی را مد نظر قرار داد 
و از تفویض مسئولیت ها و اختیارات به افراد مناسب، 

اطمینان حاصل کرد.
دارند  دوست  همه  هستند:  برداری  کپی  قابل   -
تصمیمات خوب دیگران را در زندگی خود نیز به کار 

بگیرند و از تصمیمات بد آنها اجتناب کنند.
اند: جدا کردن معیار  - سازمان یافته و حساب شده 
منابع،  زمان،  نیازمند  یکدیگر  از  بد  و  خوب  های 
برای  تشخیص  ی  قوه  و  مشخص،  های  نیازمندی 

تخمین احتمال موفقیت است.
- قابل اجرا هستند: شفافیت پیرامون چیستی یک تصمیم، 
الزمه ی تمام تصمیم گیری ها محسوب می شود. اگر 
در مورد قدم های بعدی ابهامی وجود داشته باشد، تصمیم 
مورد نظر به اندازه ی کافی واضح نیست.شفافیت، عدم 
قطعیت را به حد اقل می رساند. با اینکه این جمله هم 
ممکن است بدیهی به نظر برسد، به یاد داشته باشید آنچه 
برای شما واضح و بدیهی به نظر می رسد ممکن است 

برای دیگری تازگی و ابهام داشته باشد.
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شرکت توزیع دارویی هنار دارو 
شعبه خراسان جنوبی 

جهت تکمیل پرسنل به یک نفر 
حسابدار )مرد(و دو نفر فروشنده 

)آشنا به اطالعات دارویی( 
نیازمند می باشد.

32255091 - مطلق

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

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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32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
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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

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 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

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

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 

را تجربه کنید.   09158668002
پایان جستجوها...

مشاورین امالک میري با کادری مجرب 
آماده هر گونه مشاوره جهت خرید و فروش 

ملک شما در محدوده مهرشهر می باشد.
ما رویای شما را  به واقعیت تبدیل می کنیم

مدیریت )حسین میري(09155618396
مشاور)سهراب مهرانفر( 09129730677

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زهرا 
کیانی فرزند حسن به شماره شناسنامه 

0640100139 صادره از بیرجند 
مقطع کاردانی رشته معماری صادره از 
واحد دانشگاهی آزاد بیرجند با شماره 

169413101235مفقود گردیده 
و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 

می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی بیرجند- انتهای خیابان آیت ا... 

غفاری ارسال نماید.

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

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

09903321767

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

به یک همکار خانم مجرب و ترجیحا 
مجرد، آشنا به ورد و اکسل جهت 
تنظیم امور قراردادها و کارهای 
دفتری با حقوق ثابت نیازمندیم.

مهرشهر- نبش فاطمیه 7
 مشاورین مسکن میری

09129730677 -32322419
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این فلفل برای قلب بهترین است

فولیک  و   B6 ویتامین  حاوی  دلمه ای  فلفل 
و  ها  رگ  گرفتگی  در  که  می باشد  اسید 
می گذارد.  تاثیر  دیابتی  افراد  در  قلبی  بیماری 
های  ویتامین  خانواده  از  که  ویتامین  دو  این 
گروه B می باشند باعث کاهش هموسستئین 
بیوشیمی  فرآیند  در  که  ) ماده ای  می شوند. 

به کار می رود( هموسستئین باال باعث تخریب 
رگ های خونی، افزایش حمله قلبی و سکته 
می شود. فیبر موجود در فلفل دلمه ای می تواند 
در کاهش عوامل مبتال شدن به سرطان روده 
کمک نماید. فلفل دلمه ای، می تواند در مقابل 
محافظت  ها  چشم  مروارید،  از  آب  بیماری 
ویتامین  وجود  به دلیل  عملکرد  این  که  نماید 
C و بتاکاروتن موجود در فلفل دلمه ای باشد.

نکات حائزاهمیت آب معدنی ها

آب های بطری طعم و مزه بهتری نسبت به آب 
لوله کشی دارند. در صورتی که برای ضد عفونی 
استانداردهای  رعایت  با  آب  ها  نوع  این  کردن 
فیلتراسیون و ضد  اشعه مادون قرمز،  از  کامل 
نه  باشد،  استفاده شده  اوزون  با  نمودن  عفونی 
تنها محتوای میکروبی آب از بین می  رود، بلکه 

طعم خاصی که آب های ضدعفونی شده با کلر 
دارا می باشند را نخواهد داشت. بعضی از آب های 
کلسیم،  مثل  مفیدی  امالح  محتوای  معدنی 
تامین  به  که  هستند  امالحی  دیگر  و  منیزیم 
نیازهای مصرف کننده کمک می کند. بعضی از 
این آب ها ممکن است دارای سدیم، نیترات و 
نیتریت بیش از حد مجاز باشند که الزم است در 
انتخاب نوع آب معدنی عرضه شده، توجه گردد.

از بین بردن لک های صورت 
با خاکشیر 

۲ قاشق خاکشیر را با عرق کاسنی ترکیب کنید 
و بخورید. این نوشیدنی یکی از بهترین راه های 
درمان جوش های صورت است. می توانید از عرق 
شاه گیاه نیز استفاده کنید و تاثیر آن را ببینید. 
این ترکیب عالوه بر اینکه روی پوست صورت 

شما تاثیر می گذارد برای درمان گرفتگی صدا نیز 
مفید است. برای اینکه تاثیر این ترکیب را روی 
پوست ببینید حداقل ۳ هفته باید از آن استفاده 
کنید. اگر صورت تان دارای لک است برای از 
خاکشیر  ترکیب  از  می توانید  آن ها  بردن  بین 
و ترنجبین نیز استفاده کنید. این ترکیب را به 
مدت سه هفته به صورت روزانه استفاده کنید 
شوید. پوست  شدن  شفاف  و  روشنی  شاهد  و 

خواص فوق العاده سیب زمینی 
که از آن غافل بودید

  
سیب زمینی سرشار از ویتامین B6 می باشد و در 
بازسازی سلولی نقش داشته و در کاهش و رفع 
استرس و اضطراب بسیار موثر است. با خوردن 
تولید  آدرنالین  هورمون  بدن  در  زمینی  سیب 
می شود که به مغز انسان در مقابله با استرس و 

عوامل عصبی کمک می کند. سیب زمینی تنها 
وقتی مفید است که به شیوه صحیحی طبخ شود، 
در غیر این صورت ویتامین ها و مواد مغذی آن 
حین فرآیند طبخ از بین می رود. بهترین روش 
آماده سازی و طبخ سیب زمینی، بخارپز کردن 
یا پختن آن در فر می باشد، برای استفاده از مواد 
مغذی آن نباید آن را سرخ کرد. آب سیب زمینی 
آب پز شده در تسکین درد نقرس نیز موثر است. 

عفونت چشم واگیردار است

عفونت چشم بیشتر از طریق انتقال ویروس بروز 
پیدا می کند، این بیماری واگیردار است و به 
راحتی از طریق ترشحات چشم و وسایل آلوده 
منتقل می شود. عفونت چشم به علت رعایت 
نکردن بهداشت فردی در سطوح چشم ایجاد 
می شود و قرنیه را درگیر می کند و با قرمزی 

چشم، تورم شدید پلک ها، ترشح چشم، ترس 
از نور، کاهش دید و کدورت قرنیه همراه است. 
عفونت  چشم تا زمان بهبودی معموال دو هفته 
طول می کشد و خارج شدن چرک از چشم از 
عالئم دیگر این عفونت است. عفونت چشم در 
تابستان شایع تر است. این بیماری درمان فوری 
ندارد و به راحتی انتقال می یابد و به دلیل اینکه 
عوارضی به همراه دارد، باید به آن توجه داشت.

یادداشت

یادداشت

یادداشت

درخشش ووشوکاران در مسابقات قهرمانی کشور

ووشوکاران استان در مسابقات قهرمانی کشور ۷ مدال رنگارنگ به 
گردن آویختند. در رده سنی جوانان محمد احمدی و محمدامین مرادی 
مدال برنز و در رده سنی بزرگساالن مصطفی کاووسی و مجید سدیدی 
مدال نقره و محمدامین غفوری، مهدی رضایی و مصطفی افروزیان مدال 
برنز را از آن خود کردند. این دوره از مسابقات با شرکت ۱۵۰ بازیکن در 

قالب ۱6 تیم در بندرعباس برگزار شد.

قضاوت داور کشتی استان در مسابقات آسیایی

داور کشتی استان در مسابقات آسیایی نونهاالن سوت می زند.  فدراسیون 
کشتی از کاظم عقیقی، داور بین المللی استان، به همراه ۱۷ نفر از برترین 
داوران کشتی ایران برای قضاوت در مسابقات کشتی قهرمانی آزاد و 
فرنگی نونهاالن آسیا دعوت کرد. این رقابت ها به میزبانی ایران، در ۱۰ 
وزن آزاد و فرنگی، ۱۲ مرداد در سالن انقالب شهر کرج برگزار می شود.

معرفی برترین های دارت انجمن های ورزشی
گرامیداشت2000شهید استان

ورزشی  انجمن های  قهرمانی  مسابقات  از  دوره  پنجمین  پرونده 
خراسان جنوبی»گرامیداشت دو هزار شهید استان« در فردوس با معرفی 
برترین ها بسته شد. در بخش دارت این دوره از رقابت ها ۳6 ورزشکار به 
رقابت پرداختند که ابوالفضل علیزاده، مهدی خادم، مصطفی ارجمندی و 
مهدی وکیل زاد حائز مقام های برتر شدند و در بخش بانوان نیز زهرا رجبی، 
آسیه ملکی و طاهره محمدی به ترتیب به  مقام های اول تا سوم دست یافتند.

2 کشته و یک مصدوم در اثر ریزش قنات در سرایان

ریزش قنات عباس آباد روستای مصعبی از توابع سرایان، ۲ کشته و یک 
مصدوم بر جای گذاشت. سرپرست فرمانداری سرایان گفت: هنگام مرمت 
و حفاری قنات عباس آباد روستای مصعبی، این قنات دچار ریزش شد و 
دو کارگر 4۰ ساله پس از گرفتار شدن در زیر آوار، جان باختند. رسولی 
مقدم افزود: در این حادثه یک نوجوان ۱۲ ساله هم مصدوم شد که با 
کمک نیروهای اورژانس، به بیمارستان شهید چمران فردوس انتقال یافت.

 توقیف محموله غیرمجاز شتر
  

محموله غیر مجاز شتر در بشرویه توقیف شد. رئیس شبکه دامپزشکی 
بشرویه گفت: ۲ نفر شتر فاقد مجوز بهداشتی حمل در مسیر عبور از 
شهرستان از سوی نیروی انتظامی توقیف شد. عبدی افزود: این شترها 
از شهرستان سرایان به بشرویه حمل می شدند. وی گفت: شتر به عنوان 
ناقل ویروس کرونا و عامل بیماری مشترک در انسان و دام می تواند 

صنعت دامپروری را با مشکل مواجه کند.

ورزش استان

حوادث استان

کاریکاتور - رحیمی  داده نما

علت جوش زدن در تمام نقاط بدن معموال یک چیز است. بدن دارای 
غدد چربی به نام غدد سبابه است. وظیفه این غدد ترشح چربی الزم 
برای حفظ رطوبت و انعطاف پذیری پوست است. پوست نیز همواره 
در حال نوسازی سلول های مرده است. حال اگر این سلول ها باعث 
بسته شدن منافذ پوست شوند محیطی مناسب برای رشد باکتری ها 
به وجود می آید. باکتری، منافذ بسته و چربی بیش از حد منجر به بروز 
آکنه در محل می شود. بیشتر آکنه هایی که در بدن تشکیل می شود 

آکنه ولگاریس نام دارد. داروهای بدون نسخه زیادی برای درمان جوش 
بدن مانند جوش صورت وجود دارد. بنزویئل پراکسید یک کرم الیه 
بردار است که برای درمان آکنه به کار می رود. این پماد چربی های 
اضافه و باکتری ها را از بین می برد. سالیسیلیک اسید از گروه داروهای 
پوستی و ضد آفتاب هاست که به تمیز ماندن منافذ پوست کمک می 
کند. رزورسینول و گوگرد نیز از داروهای درمان آکنه هستند که عالوه 
بر باز نگه داشتن منافذ، چربی های اضافی پوست را از بین می برند. 

الکل و استون نیز برای خشک کردن پوست مورد استفاده قرار می گیرد. 
بسیاری از این داروها به صورت صابون و ژل در داروخانه ها موجود 
هستند و می توان با تجویز پزشک از آن استفاده کرد. گاهی اوقات آکنه 
به صورت کیست پر از چرک و عمیق در بدن وجود دارد. در این موارد 
پوست ملتهب و دردناک می شود و با استفاده از داروهای بدون نسخه 
درمان نمی شود. برای مواجهه و درمان جوش بدن باید و نبایدهایی 
وجود دارد: هیچگاه لباس های خیلی تنگ و چسبان نپوشید. اگر عرق 

شما نتواند که تبخیر شود جوش های بدن بدتر می شوند. از پارچه های 
کتان و نخی استفاده کنید. از کرم های آرایشی فاقد چربی استفاده کنید. 
به نوشته Oil Free در روی کرم های آرایشی توجه کنید. هرگز 
جوش ها را فشار ندهید و آن ها را دستکاری نکنید. این کار باعث بر 
جای ماندن جای جوش ها بر روی بدن می شود. بدن تان را سخت و 
خشن نشویید و از پوشیدن لباس هایی که موجب تحریک آکنه ها می 
شود خودداری کنید. بدن را دوبار در روز با شوینده های مالیم بشویید. 

برای همیشه از شر جوش های بدن خالص شوید

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

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

 www. iranwash. ir

تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

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

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

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

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

نرم افزارهای حسابداری و مدیریت کسب و کار زمرد

@ZomorodBir :کانال تلگرام   نمایندگی  بیر جند:      ۰۹۱۵۹۶۲۹۶۳۵   حاجی پور 

زمرد  سادگی،کارایی،پویایی،

قیمت مناسب،خدمات و پشتیبانی

 مطمئن و دائمی       

یک سال پشتیبانی و به روزرسانی رایگان 

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

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

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

قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولین بار در استان 

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

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

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

 و اقساط بلندمدت برای سایر شهروندان عزیز بدون دریافت پیش قسط و سود 
با خرید هر تخته فرش 12 متری یک تخته فرش شش متری 

رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(
نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: اگر هنر 
تئاتر بخواهد رشد و توسعه پایدار پیدا کند باید 
تئاتر استان به یک جریان مستمر تبدیل و در 

سبد خرید خانوار گنجانده شود.
به گزارش ایرنا، نبی زاده در دیدار با هنرمندان 
تئاتر خراسان جنوبی بر ایجاد بستر صادقانه و 
دوستانه و عمیق همراه با آرامش، خالقیت و 
پویایی بین فعاالن تئاتر استان تاکید کرد و گفت: 
باید بتوانیم ظرفیت های جدیدی را در حوزه 
تئاتر استان بگشاییم و انتظار من از هنرمندان 

با  فکری  هم  و  تعامل  با  که  است  این  تئاتر 
هنرهای  انجمن  و  کل  اداره  این  مجموعه 
نمایشی، به سمت توانمندسازی بیشتر حرکت 
کرده و بستری حرفه ای تر در حوزه تئاتر در 
استان ایجاد کنند.وی افزود: نگاه ما در اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی همان بستری است که 
به استقالل، رونق و تسریع مسیر حوزه های 
مختلف فرهنگی و هنری اعتقاد دارد و تمام 
تالش ما این است که این فضا را در همه جنبه 
بخشیم. استان شتاب  دولتی  و  های عمومی 

نبی زاده احترام و توجه به جایگاه پیشکسوتان 
را با اهمیت عنوان کرد و گفت: با هماهنگی، 
انجمن،  این  هنرمندان  گامی  هم  و   اتحاد 
می توانیم استعدادهای بالقوه موجود را به منصه 
ظهور رسانده و جایگاه این استان را در حوزه تئاتر 
ارتقا بخشیم.وی اظهار کرد: در حوزه آموزش از 
بخش نمایشنامه نویسی استقبال می کنیم و 
هرچه آموزش را افزایش دهیم، می توانیم به 
رسالت خود بیشتر عمل کنیم و هنرمندان تئاتر 
ما نیز از چهره حرفه ای تری برخوردار می شوند.

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی 
بیرجند با تاکید بر اینکه باید فضای کسب و 
بخش  انگیزه  گذاران  سرمایه  برای  مولد  کار 
شود، گفت: برخی از قوانین انگیزه فعالیت مولد 
را گرفته است. به گزارش مهر، احتشام در جلسه 
اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند به 
موضوع ارز و مشکالتی که در بازار به وجود آمده 
اشاره کرد و گفت: این موضوع به دلیل ضعف 
برنامه ریزی های مسئوالن بود چرا که اگر نگاه 
شان به جلو می بود این شوک ارزی عجیب 
به فعاالن اقتصادی وارد نمی شد و برای همین 

پیش بینی،الزمه برنامه ریزی است.
درصد   ۲۰ زودتر  بود  نیاز  اینکه  بیان  با  وی 
گذاشته   آزاد  بخش خصوصی  سهم صادرات 
بخش  سخنان  متاسفانه  کرد:  بیان  شود، 
خصوصی به موقع مورد توجه قرار نگرفت و 
اکنون تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی درگیر 
راه  با  امیدواریم  که  اند  شده  ارزی  نوسانات 
اندازی بازار ثانویه این مشکالت کمتر شود.وی 
با اذعان به اینکه شرایط برای تولیدکنندگان 
رو به بهبود است، گفت: پیگیری ها در حال 
خراسان  برای  ارزی  سهمیه  تا  است  انجام 
اشاره  با  شود.احتشام  گرفته  نظر  در  جنوبی 
استان گفت:  تولیدی  به مشکالت واحدهای 
فعاالن اقتصادی ما امروز دچار مشکالتی شده 

اند که خودشان مسبب آن نیستند.

 قوانینی که انگیزه فعالیت
 مولد را گرفته است

 وی با بیان اینکه بسیاری از این مشکالت به 
دلیل تصمیم گیری های غیر کارا و موثر و قانون 
گذاری های بدون مشورت با بخش خصوصی 
فعاالن  نباید  کرد:  عنوان  است،  گرفته  شکل 

اقتصادی را در شرایط فعلی تنها بگذاریم.
وی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۴۷ مالیاتی و لزوم 
تجدید نظر در این ماده اظهارکرد: برخی از قوانین 
انگیزه فعالیت مولد را گرفته است. وی با تاکید بر 
اینکه فضای کسب و کار برای سرمایه گذار و 
فعاالن اقتصادی باید انگیزه بخش شود، عنوان 
کرد: وقتی انگیزه برای کار مولد نباشد پول سر 
از ساختمان و خرید سکه و ارز در می آورد.وی 
بیان کرد: اگر امروز شاهد سیل عظیم کارهای  
کاذب، سوداگری و واسطه گری ها هستیم به 
این دلیل است که تولید و کار مولد در جامعه بی 
انگیزه شده است.وی گفت: باید روحیه امید، کار 
و تالش را در فضای اقتصادی ایجاد کنیم و در 
کنار آن مسائل و مشکالت اقتصادی را نیز به 

تصمیم گیرندگان انتقال دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند به صدور کارت های 
بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت:  
نظارت عالی بر این بحث وجود دارد. وی بیان 
کرد: اتاق باید به فعاالن اقتصادی کمک کند به 
عنوان مثال فردی که می خواهد کارت بازرگانی 

اش را تمدید کند اما چک برگشتی دارد را نباید 
در شرایط جنگ اقتصادی تنها بگذاریم.

وی ادامه داد: عالوه بر این که باید کارت برای 
این فعال اقتصادی تمدید شود باید مشکالت 
دیگری نیز که در این زمینه برای او به وجود 

آمده را پیگیری و رفع کنیم.

تصمیمات در حد حرف باقی مانده است
محمد حسین قربانی راد ،عضو هیئت رئیسه اتاق 
 بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه عنوان کرد: 
به نظر تصمیماتی که برای رونق تولید در این 
استان اتخاذ شده در حد حرف باقی مانده است.

 وی  خواستار توجه مسئوالن به بخش تولید 
امروز  افزود:   و  شد  بخش  این  مشکالت  و 
و   دارایی  جمله  از  مشکالتی  با  تولید  بخش 
تامین اجتماعی و تسهیالت ۱۸ درصدی و نرخ 
ارز نامشخص رو به رو است که انگیزه را از 
تولید کننده گرفته است.وی  همچنین خواستار 
هماهنگی بین مدیران استانی برای کمک به 
بخش تولید شد و ادامه داد : کمک شود تا تولید 

کننده از این بیشتر به نابودی کشیده نشود.
به گفته وی، مدیران استان به عنوان مثال در 
بخش دارایی یک مودی که کار اقتصادی انجام 
می دهد را با یک خطاکار در استان دیگر مقایسه 
می کنند تا مبادا از چارچوب قانون عبور کند که 
بهتر است مدیران مان سره را از ناسره جدا کنند.

ارز دولتی برای واحدهای 
تولیدی تامین شود

بهرام ساتلیخ محمدی ،عضو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی بیرجند نیز در ادامه به موضوع 
نمایشگاه مواد غذایی پاریس اشاره کرد و گفت: 
امسال به هر دلیلی اعالم شده ایران نمی تواند 
در این نمایشگاه شرکت کند در حالی که ما در 
صنعت مرغ هر سال در این نمایشگاه شرکت 
داشته ایم. وی با اشاره به مشکالتی که برای 
بخش تولید در پی نوسانات ارزی ایجاد شده 
است، خواستار تامین ارز دولتی برای واحدهای 
تولیدی شد.وی عنوان کرد:  در وضع فعلی به 
لوازم یدکی به سختی  عنوان مثال در خرید 
کار انجام می شود تا جایی که با ارز آزاد این 

محصوالت ۴۰ تا ۵۰ درصد گران تر از قبل 
خریداری می کنیم.

علی پور نماینده سازمان صنعت،معدن وتجارت 
استان به قانون هایی که در این زمینه وجود 
دارد اشاره کرد و گفت: تصمیم گیری در این 
باره بر اساس قانون انجام می شود و هنوز این 
اختیار به طور کامل به ما داده نشده که با وجود 
چک برگشتی کارت بازرگانی تمدید شود! وی 
تاکید کرد: تاکنون همه فعالیت های اتاق در 
این زمینه واضح و روشن بوده و تاکنون هیچ 
تخلفی نداشته ایم. وی اظهارکرد: در عین حال 
باید برای کسانی که می دانیم مشکالت شان 
اند،  بوده  موفقی  اقتصادی  فعاالن  و  چیست 

راهکاری اتخاذ شود.

اقتصادی و  امور  گروه خبر-معاون هماهنگی 
توسعه منابع استاندار با تاکید بر اینکه هیچ کسی 
نمی تواند بر مبنای سلیقه رفتار کند، گفت: باید 
تسریع در پرداخت تسهیالت اشتغال سرلوحه 
بانک های عامل قرار گیرد نه اینکه مشکلی 
برای تک تک متقاضیان به وجود آید. مشیرالحق 
عابدی در نشست مشترک کارگروه تخصصی 
اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک های استان 
افزود: مدیران بانک های عامل نباید در پرداخت 
تسهیالت اشتغال، متقاضیان را دلسرد و ایده 
های شخصی را قرین بر موضوعات بانکی کنند.
خراسان  مرزی  استان  در  کرد:  تصریح  وی 
جنوبی باید متقاضیان تسهیالت اشتغال را با 
چنگ و دندان جذب کنیم. معاون هماهنگی 
استاندار گفت:  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور 
طرح های بزرگ استان که به کارگروه ملی 
ارسال شده هنوز هیچکدام تسهیالت دریافت 
نکرده اند که دالیل مختلفی داشته، اینکه طرح 
بز سانن قرار است پرداخت شود نوسانات ارز 
شامل حال آن شده و مدیر پروژه های طرح 
و  تایید  قطعا  ها  این طرح  داده  قول  اشتغال 

پرداخت خواهد شد.

مدیران با مرکز در ارتباط باشند
نشدنی ها، شدنی می شود

وی عنوان کرد: در مجموع ۱۴ طرح به کارگروه 
مرحله  به  هیچکدام  ولی  شده  ارسال  ملی 
پرداخت نرسید که انتظار می رود در پایان رتبه 
خوبی در این زمینه کسب کنیم. عابدی ادامه 
داد: همچنین ۲ طرح تولید واشرهای صنعتی 
کشاورزی و ماشین آالت تزریق پالستیک مورد 

تصویب کارگروه ملی قرار گرفت.  

راستی آزمایی اشتغال ایجاد شده 
در بیرجند پیگیری می شود

اشتغال  آزمایی  راستی  گفت:  بیرجند  فرماندار 
ایجاد شده توسط دستگاه های اجرایی بیرجند 
در سال گذشته، هفته آینده  بررسی می  شود. 
پیگیری  کرد:  اظهار  نشست  این  در  ناصری 

اشتغال تعهد شده برای سال ۹۷ از جمله الزامات 
مدیران دستگاه های دولتی در شهرستان ها است.
وی بیان کرد: سال گذشته در بیرجند موفق به 
تحقق تعهد اشتغال شدیم و امیدواریم امسال 
نیز با تالش و همت مدیران به نتایج خوبی 
برسیم.ناصری با بیان اینکه گزارش این راستی 
افزود:  رسید،  خواهد  مردم  اطالع  به  آزمایی 
خراسان جنوبی در سطح کشور رتبه خوبی به 
لحاظ معرفی طرح ها به بانک ها در حوزه اشتغال 
روستایی داشته است ولی در بررسی این طرح ها 

باید تحرک بیشتری صورت گیرد.
محرومیت استان از مرهم هزار

 میلیارد ریالی دولت برای خسارات
نماینده مردم فردوس، سرایان، بشرویه و طبس 
با اشاره به مصوبه هزار میلیاردی  در مجلس 
دولت برای پرداخت تسهیالت به افراد خسارت 
دیده از خشکسالی، گفت: این مصوبه در استان 
هنوز اجرایی نشده است. وی بیان کرد: در طرح 
مصوب دولت هزار میلیارد ریال تسهیالت به 
کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی پرداخت 
می شود.وی ادامه داد: متاسفانه این امر هنوز 
در خراسان جنوبی که نیازمند اینگونه تسهیالت 

است، اجرایی نشده و باید پیگیری شود.
امیرحسنخانی با اشاره به روند پرداخت تسهیالت 
اشتغال توسط بانک ها بیان کرد: دولت نتوانسته 
بانک های بزرگ را مجاب به پرداخت تسهیالت 
کند. وی با گالیه از عملکرد بانک ها در پرداخت 
تسهیالت، اظهار کرد: بانک ها نباید متقاضیان 
کنند.وی  سرگردان  تسهیالت  اعطای  در  را 
اظهار کرد:همچنین باید بانک های بزرگ برای 
پرداخت تسهیالت همکاری کنند. وی بیان کرد: 
از بانک های عامل خواستاریم طرح هایی که 

برای دریافت تسهیالت دارای مشکل هستند را 
به نمایندگان معرفی کنند.

تسهیالت پرداختی به طرح های 
شهرک صنعتی آب می رود

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان 
جنوبی نیز از کم کردن رقم تسهیالت طرح 
های شهرک صنعتی استان توسط بانک های 
بیان کرد: پنج طرح  عامل خبر داد. خواجوی 
برای دریافت تسهیالت به یکی از بانک های 
عامل ارسال شده است.وی با بیان اینکه تاکنون 
برای پرداخت تسهیالت به یک طرح موافقت 

شده است، افزود: بانک عامل برای پرداخت دو 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان موافقت کرده این در 
حالی است که اعتبار مورد نظر تقاضا چهار میلیارد 
تومان بوده است.خواجوی با اشاره به تفاهم نامه 
سه جانبه بیان کرد: طی هفته گذشته تاکنون 
پرداختی توسط بانک های عامل انجام نگرفته 
پرداختی  وضع  آخرین  به  اشاره  با  است.وی 
تسهیالت توسط بانک های عامل به طرح های 
اشتغال بیان کرد: ۱۰ طرح با مبلغ ۱۵ میلیارد و 
۲۸۰ میلیون تومان در صندوق کارآفرینی امید 

تسهیالت  تاکنون  افزود:  دارد.خواجوی  وجود 
مورد نیاز برای ۹ طرح به میزان ۱۳ میلیارد و 

۳۸۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
میلیارد  مبلغ یک  با  داد: یک طرح  ادامه  وی 
و ۹۰۰ میلیون تومان در حال پرداخت است.
خواجوی بیان کرد: همچنین ۳۲ طرح به یکی 
دیگر از بانک های عامل معرفی شده  که تاکنون 

پرداختی نداشته ایم.

۱۰۷۳ طرح اشتغال به
 بانک های عامل معرفی شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین 

گفت: از ابتدای امسال در خراسان جنوبی یک 
هزار و ۷۳ طرح با مبلغ ۵۴۶ میلیارد تومان به 
بانک های عامل معرفی شد. رکنی از وجود ۶۳ 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان طرح مصوب خبر 
داد و افزود: از ابتدای امسال مبلغ پرداختی بانک 
های عامل استان به متقاضیان  ۵۰ میلیارد و 

۳۰۰ میلیون تومان بوده است.
جهاد  سازمان  برنامه  و  طرح  معاون  بیجاری 
کشاورزی نیز در این جلسه تصریح کرد: در حال 
حاضر ۱۰ طرح ارسالی توسط جهاد کشاورزی 
استان به کارگروه ملی مصوب شده است و در 

انتظار دریافت تسهیالت است.
حق پرست معاون آموزشی اداره کل فنی و حرفه 
ای  هم در این جلسه با بیان اینکه پیگیری های 
اشتغال  برای  بهره  کم  تسهیالت  برای  الزم 
کرد: ۱۰نوع  خاطرنشان  است،  انجام  حال  در 
مخاطب آموزشی در مراکز فنی و حرفه ای وجود 
دارد، در صورت امکان اعتباری از محل اعتبارات 
تسهیالت اشتغال زایی توسط کارگروه اشتغال 

تصویب خواهد شد.
مدیر شعب بانک کشاورزی همچنین در این 
جلسه با اشاره به اینکه از ابتدای امسال، ۵۹ 
میلیارد تومان اعتبار به بانک کشاورزی ابالغ 
شده است یادآور شد: همچنین ۴۱۲ طرح با 
کارگروه  طریق  از  میلیاردتومان   ۲۲۲ مبلغ 
ابالغ شده است. بانک کشاورزی  به  اشتغال 
قزلباش با بیان اینکه تاکنون بیشترین پرداختی 
تسهیالت متعلق به شهرستان سربیشه است 
اظهار کرد: شهرستان نهبندان نیز با دریافت 
اعتبار ۳ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان توانسته 
است به رتبه پنجم استان دست یابد.وی به ۷ 
طرح موجود در کارگروه ملی اشاره کرد و گفت: 
سال گذشته در تسهیالت رونق تولید ۴ هزار 
و ۴۸۲ طرح با ۲۷۸ میلیارد تومان و از ابتدای 
امسال تاکنون ۴۳۷ طرح با ۲۸ میلیارد تومان 
جذب اعتبار صورت گرفته است. وی گفت: 
در بحث اشتغال فراگیر نیز ۸ طرح در دست 
بررسی است و ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 

نیز به متقاضیان پرداخت شده است.

خشکسالی در تسهیالت خشکسالی

استان محروم از مرهم اعتبارات

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند مطرح کرد:

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی :

گرما در راه خراسان جنوبی

غالمی-هوای  استان از امروز تا پایان هفته با افزایش تدریجی دما، گرمتر می شود. کارشناس هواشناسی گفت: از امروز افزایش نسبی دمای هوا در استان آغاز و تا پایان هفته ادامه دارد که در این مدت به 
طور میانگین روزانه یک درجه هوا گرمتر خواهد شد. نخعی از ادامه  وزش تند باد خبر داد و افزود: در ۳ روز آینده گاهی وزش تندباد و در بعدازظهر خیزش گرد و خاک در استان قابل پیش بینی است که در 
شهرهای نهبندان، سربیشه، درمیان، خوسف و حاجی آباد زیرکوه سرعت وزش باد از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود. وی گفت: کاهش دید افقی در مرز شرقی استان نیز در ۳ روز آینده دور از انتظار نیست.

اعتبارات ملی  از محل  از قلعه کوه قاین  *بخشی 
مرمت و نورپردازی می شود.

*رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
برنامه های  از ۱۰۰ درصدی  از رشد بیش  بیرجند 
فرهنگی و ورزشی شهرداری در سال جاری خبر داد.
*مدیرعامل خانه مطبوعات از برگزاری جشن خانوادگی 
اصحاب رسانه در ۲۲ مردادماه همزمان با گرامی داشت 

روز خبرنگار در بیرجند خبر داد.
*رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای سربیشه از اجرای 
۷۷۰ هزار نفر ساعت آموزش مهارتی در مرکز فنی و 

حرفه ای سربیشه از ابتدای امسال خبر داد.
*برداشت آب از سه دشت دستگردان، اسفدن و خضری 

در خراسان جنوبی تمدید ممنوعیت شد.
*مسئول بسیج سازندگی استان گفت: دومین گروه 
پزشکی طرح هجرت بسیح سازندگی، در روستاهای کم 

برخوردار درمیان، خدمات ارائه می کنند.
* ۲ هزار دانش آموز در طرح هجرت ۳ تا پایان شهریور، 

به مناطق مختلف استان اعزام می شوند.
* رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای طبس گفت: 
با ۵.۱  شهرستان  این  مهارتی  های  آموزش  سرانه 

ساعت، ۳ برابر میانگین کشوری است.
*۲۳ زندانی جرائم غیر عمد از ابتدای امسال در خراسان 

جنوبی آزاد شدند.
پروژه  تصویب  به  اشاره  با  گاز  *مدیرعامل شرکت 
پژوهشی پیاده سازی سیستم مدیریت دانش  از برگزاری 

دوره آموزشی مدیریت دانش در این شرکت خبر داد.
*رئیس شبکه دامپزشکی قاینات از اجرای تست بیش از   
۳۳۰راس گاو برای شناسایی بیماری سل به عنوان یک 

بیماری مشترک بین انسان و دام خبر داد.

اخبار کوتاه

تئاتر باید در سبد خرید خانوار گنجانده شود

فضای کسب و کار مولد برای سرمایه گذاران انگیزه بخش شود

استقبال زنان روستاهای ذکری و گل نی 
از تأسیس صندوق اعتبارات خرد

و  زنان روستایی  امور  حسینی- کارشناس مسئول 
عشایری سازمان جهاد کشاورزی از تأسیس صندوق 
اعتبارات خرد زنان روستایی در دو روستای “ذکری 
و گل نی” خبر داد و گفت: این صندوق ها با هدف 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در روستاها  توسعه 
ایجاد می شود. میرزایی هدف از این کار را ایجاد 
که  روستاییانی  برای  امیدآفرینی  و  انگیزه  اشتغال، 
به دلیل خشکسالی های چندین ساله با مشکالت 
معیشتی و اقتصادی روبرو هستند، دانست و بیان کرد: 
دو جلسه در روستای ذکری برای بانوان روستا برای 
بیان اهداف صندوق ها و پیش آگاهی افراد روستا 
از ایجاد این صندوق ها برگزار شد. وی با اشاره به 
استقبال بسیارخوب زنان این دو روستا عنوان کرد: طی 
جلسات، مسئوالن صندوق از بین بانوان شرکت کننده 
که بالغ بر ۲۰ نفر بودند، انتخاب و نوع فعالیت آنها 
تشریح گردید.میرزایی از تأسیس صندوق در روستای 
گل نی نیز سخن گفت و ادامه داد: در بیشتر روستاها 
از ایجاد این گونه فعالیت ها استقبال خوبی می شود 
که بیانگر روحیه آموزش پذیری آنها در فعالیت های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، دوشادوش 
مردان روستا می باشد.به گفته وی مسئوالن می 
توانند در بخش های مختلف از این انگیزه مردمان 
روستایی و عشایری و به طور خاص از همت بانوان 
توسعه  ارتقای شاخص های  راستای  در  روستایی 

یافتگی روستاهای استان، بهره برداری نمایند.

15 مرداد مهلت ارسال
 صورت معامالت فصلی بهار است

ایرنا- مدیرکل امور مالیاتی با اشاره به موعد مقرر صورت 
معامالت فصلی بهار ۹۷ از تمامی مشموالن این قانون 
خواست برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و عدم 
تعلق جرائم غیرقابل بخشش قانونی، حداکثر تا ۱۵ 
مرداد نسبت به ارسال اطالعات خود اقدام کنند. نباتی 
اظهارکرد: در اجرای دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ 
مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی مشموالن بند 
الف و ب و گروه یک و مشموالن ثبت نام در نظام 
مالیات بر ارزش افزوده، باید صورت معامالت فصلی 
خود اعم از خرید، فروش و قراردادها را در سامانه مربوطه 

به نشانی TTMS.TAX.GOV.IR ثبت کنند.

حضورهنرمندان  استان در نمایشگاه 
سراسری صنایع دستی کرمانشاه

غالمی-معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری گفت:  هنرمندان خراسان 
جنوبی همراه با صنعتگران سراسر کشور در نمایشگاه 
سراسری کرمانشاه شرکت کردند. عباس زاده، اظهار 
کرد:یازدهمین نمایشگاه سراسری و تخصصی صنایع 
دستی و هنرهای سنتی کرمانشاه از  ۲ مرداد آغاز 
شده و تا روز گذشته ادامه داشت. وی افزود: در این 
نمایشگاه دو غرفه با ارائه معرفی نامه از سوی معاونت 
صنایع دستی به صورت  رایگان به هنرمندان خراسان 
جنوبی اختصاص یافت. شرکت تعانی گلپوش حسین 
و  الحاقی  رودوزی های  در رشته های  نوخواه  و  آباد 
تراش سنگ از شهرستان های سربیشه و خوسف در 

این نمایشگاه شرکت داشتند.

افتخارآفرینی نخبگان صنعت  در 
هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گفت: تیم اعزامی 
از خراسان جنوبی به  هجدهمین دوره مسابقات ملی 
مهارت موفق به کسب سه مدال طال، یک مدال 

، ایسنا  گزارش  افتخار شدند.به  دیپلم  و یک   نقره 
 خوش آیند در حاشیه مراسم استقبال از مدال آوران 
استان در هجدهمین مسابقات ملی مهارت اظهار کرد: 
امسال از خراسان جنوبی ۱۲ نفر در ۹ رشته به مرحله 
کشوری مسابقات مهارت راه یافتند . وی افزود: در این 
دوره از مسابقات محمد زارع نژاد در رشته نگهداری 
رشته  در  نژاد  ماشین های سنگین، صادق شمسی 
فناوری آب و سید مهدی امیرآبادی در رشته نجاری 
موفق به کسب مدال طال شدند. همچنین علی دیمه 
کار در رشته اتصادالت چوبی مدال نقره این دوره از 
رقابت ها را به خود اختصاص داده است. خوش آیند با 
اشاره به اینکه مرضیه امیدی نیا نیز در رشته فناوری 
طراحی گرافیک موفق به دریافت دیپلم افتخار در این 
مسابقات شده است، تصریح کرد: برگزیدگان نهایی 
هجدهمین و نوزدهمین مسابقات ملی مهارت پس 
از شرکت در اردوهای آماده سازی و گزینش نهایی، 
درچند رشته منتخب به چهل و پنجمین مسابقات 
جهانی مهارت که سال ۲۰۱۹ در کشور روسیه برگزار 
مهارتی  نخبگان  تیم  شد.  خواهند  اعزام  می شود، 
اعزامی استان به هجدهمین مسابقات ملی مهارت با 
استقبال مدیرکل فنی و حرفه ای ، معاونان و جمعی از 
روسای مراکز آموزشی استان به استان بازگشتند و طی 
مراسمی از این آینده سازان عرصه صنعت، اشتغال و 

کارآفرینی کشور استقبال شد. 

همکاری 31 وکیل نیکوکار با کمیته امداد

امام  امداد  کمیته  امالک  و  حقوقی  اداره  رئیس 
خمینی)ره( خراسان جنوبی گفت: ۳۱ وکیل نیکوکار 
متناسب با نیاز مددجویان با کمیته امداد استان همکاری 
می کنند.دیانی در گفت  وگو با ایسنا اظهار کرد: طی سه 
ماهه نخست امسال ۱۴۹ خدمت حقوقی در زمینه های 
مشاوره، دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه و تنظیم الیحه 
دفاعیه به مددجویان تحت حمایت   استان ارائه شده 
است. وی  افزود: این وکال در مقاطع مختلف زمانی 
در طی سال و با توجه به نیاز مددجو به صورت رایگان 
به افراد خدمت ارائه می دهند و نسبت به پیگیری امور 

حقوقی آنان اقدام می کنند. 

بهسازی و اجرای جداول و کانیو در بیرجند

بازآفرینی  و  عمران  سازمان  مقدم-رئیس  دادرس 
فضاهای شهری شهرداری گفت: در سه ماهه نخست 
امسال، سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری اقدام به 
بهسازی و نوسازی بلوارها و اجرای جداول و کانیو در 
شهر کرده است.جهاندیده اظهار کرد: این اقدام با هدف 
ساماندهی و ارتقای سطح کیفیت معابر و جداول در 
راستای خدمت رسانی هر چه بیشتر به شهروندان و 
همچنین باال بردن سطح بهداشت محالت انجام شده 
است.وی تصریح کرد: اجرای جداول و کانیو با هدف 
بلوارها و میادین شهر و هدایت آب های  زیباسازی 
سطحی با اولویت معابر فرعی شرافت و ۹ دی مهرشهر 

از اولویت های عمرانی شهرداری در سال جاری است.

ارتقای شاخص های حوزه فیلم و سینما
  در استان ضروری است

تسنیم-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: ارتقای 
شاخص های حوزه فیلم و سینما در خراسان جنوبی 
ضروری است و باید برنامه ریزی الزم در این زمینه 
بر  گذشته  از سال  داد:  ادامه  نبی زاده  گیرد.  صورت 
اساس تفاهم نامه های منعقد شده بین این اداره کل 
و رئیس سازمان سینمایی و سمعی بصری وزارت 
متبوع، مواردی در جهت حمایت از سینماها به امضا 
از  این موارد می توان به حمایت  از اهم  رسید که 
تبدیل سالن مجتمع های فرهنگی و هنری به سالن 
سینما در شهرهای سربیشه و زیرکوه،کمک به بازدید 
سرمایه گذاران استانی از پروژه های سینمایی ، تشکیل 
شورای توسعه صنعت تصویر و سینما در استان وکمک 
به استقرار سینما سیار و اکران فیلم های سینمایی در 
شهرهای خوسف و بشرویه اشاره کرد که بیشتر این 
موارد در حال انجام است. وی از تدوین سند چشم 
انداز در زمینه سینما در استان خبر داد و گفت: امید 
است در آینده نزدیک بتوانیم امکانات اکران فیلم را در 
تمام مناطق استان بخصوص روستاها گسترش دهیم .

اصالح مرز  “درمیان، سربیشه” و “شاسکوه”

کاوش-مرز دو منطقه حفاظت شده “درمیان، سربیشه” 
و “شاسکوه” در خراسان جنوبی اصالح شد. مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان از اجرایی شدن مصوبات 
شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور در خصوص 
اصالح مرز مناطق حفاظت شده “درمیان، سربیشه” و 
“شاسکوه” قاین خبر داد.آرامنش افزود: بر اساس این 
مصوبه وسعت منطقه حفاظت شده “درمیان و سربیشه” 
از ۸۰ هزار هکتار به ۶۰  هزار هکتار و وسعت منطقه 
حفاظت شده ساشکوه هم از ۷۰ هزار هکتار به ۶۸ 
هزار هکتار کاهش یافت.وی هدف از این اصالح مرز 
را کاهش تعارضات در مناطق تحت مدیریت سازمان 
حفاظت محیط زیست و همچنین جلب مشارکت 
جوامع محلی در بخش حفاظت، احیا و بازسازی مناطق 
زیست محیطی اعالم کرد و گفت: این اصالح مرزی 
با حذف تعارضات حاشیه مناطق حفاظت شده از قبیل 
اراضی کشاورزی و مسکونی روستاهای اطراف انجام 
شد.وی با بیان اینکه  این اصالح مرز پس از گذشت 
۱۰ روز از چاپ و انتشار در روزنامه رسمی قابلیت 
اجرایی دارد، افزود: اصالح مرز منطقه حفاظت شده 
“درمیان و سربیشه” در آگهی رسمی مصوبه شماره 
۴۲۳ و منطقه حفاظت شده “شاسکوه” نیز در آگهی 
رسمی مصوبه شماره ۴۲۴ در روزنامه رسمی به شماره 

۲۱۳۶۷ چاپ و منتشر شد.
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :
الُل إّن فیِه ِشفاًء مِن أکبَِر الداِء، وُهوالُكفُر و النِّفاُق، والَغيُّ والضَّ

در قرآن، درمان بزرگترین دردهاست: درد کفر و نفاق و تباهی و گمراهی.
)نهج البالغه : خطبه 1۷6(

حصرتاعیدقربانرفعمیشود

سایت »تابناک« نوشت: شنیده شده در صورتی که 
کار طبق پیش بینی و برنامه ریزی صورت گرفته دنبال 
شود، به منظور نمایش وحدت ملی در کشور و رفع 
برخی دلخوری ها بین سیاسیون، تا عید قربان اقدامات 
الزم در خصوص رفع حصر میرحسین موسوی و 
مهدی کروبی انجام خواهد شد و سید محمد خاتمی 
نیز در جلسه بزرگان نظام رسما حضور پیدا خواهد کرد.

وزارتخارجهظرفیتتامین
منافعاقتصادیکشوررادارد

حسین شیخ االسالم، مشاور سابق وزیر امور خارجه 
با بیان اینکه وزارت خارجه توانمندی ها و ظرفیت 
های خوبی دارد که باید از آنها در جهت تامین منافع 
اقتصادی کشور استفاده کند، گفت: ما باید با وجود 
همه محدودیت ها و کاستی هایی که وجود دارد، کار 
را ادامه دهیم و تسلیم نشویم، چرا که شرایط ما در این 
کار به نسبت دیگر کارهایی که تا کنون با موفقیت 
آنها را انجام دادیم، از ابتدای امر، شرایط بهتری است. 

مجلسباتغییرساختاروزارتخانهها
درشرایطفعلیمخالفاست

علی الریجانی، رئیس مجلس- بعد از مخالفت مجلس 
وزارت  تفکیک  طرح  فوریت  یک  و  فوریت  دو  با 
صنعت، معدن و تجارت- گفت: طرح و الیحه دولت 
درخصوص تفکیک وزارت صنعت به تصویب مجلس 
نرسیده و مجلس با تغییر ساختار و تفکیک وزارتخانه ها 
در شرایط فعلی مخالف است. دولت باید مسیر دیگری 

برای بهبود ساختار وزارتخانه ها پیش گیرد.

اگرخواستیدازجمهوريغیردیني
دفاعکنیداستداللعلميبیاورید

سلیمی نمین فعال سیاسی گفت: فقط شبکه من و 
تو به تحریف تاریخ نمی پردازد بلکه کسانی که داخل 
کشور هستند نیز از این قاعده مسثتنی نیستند. البته 
اشکالی نیست که برخی در داخل کشور با جمهوری 
اسالمی مخالف باشند و به جمهوری غیردینی معتقد 
از  اگر خواستند  که  اینجاست  بلکه مشکل  باشند، 
جمهوری غیردینی دفاع کنند باید استدالل علمی 

بیاورند نه اینکه هنرمندانه به جعل تاریخ بپردازند.

بازرسیآژانسازدانشگاهمصوبه
شورایعالیامنیتملیراندارد

بسیج  اسبق  مسئول  رمضان زاده  محمدمهدی 
سرلشکر  گفت:  شهیدبهشتی  دانشگاه  دانشجویی 
آژانس  بازرسی  درباره  سپاه  کل  فرمانده  جعفری، 
بین المللی انرژی اتمی از دانشگاه ها تاکید کرد که 
این مسئله مصوبه شورای عالی امنیت ملی را ندارد.

دنیایسرمایهداریرابهعزا
مینشانیم

محّمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: 
سپاه قدس و نیروی مقاومت، ارتش آمریکا را در منطقه 
زمین گیر کرده اند. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و عربستان 
اعالم کرده صدور نفت از باب     المندب را تعطیل کرده 
است. اگر ایران اراده کند و ترامپ به دیوانگی خود 
استمرار بخشد، دنیای سرمایه   داری را به عزا می نشانیم.

مفهومنرمشچیننوکرينیست
بلکهتوجهبهمنافعملياست

بهزاد نبوی فعال سیاسی گفت: گفته مي شود امروز 
مواضع چین در قبال خروج آمریکا از برجام نرم تر 
از اروپایي هاست. مفهوم این نرمش نوکري نیست، 
دوستان  به  باید  است.  ملي  منافع  به  توجه  بلکه 
گفت ما یک قدرت مستقل جهان سومي هستیم 
و متناسب با توانایي هاي خودمان باید شعار دهیم؛ 
قصد ما نباید این باشد که از موضع قدرت نظامي، 
آمریکا را به زانو دربیاوریم؛ بلکه باید از موضع عقل 

و درایت منافع ملي خود را حفظ کنیم.

محبوبیتاپوزیسیوندالبرعدم
محبوبیتمدیرانحاکماست

امیر محبیان، استاد دانشگاه گفت: ما باید راهي را برویم 
که مدیران این کشور که حل مسائل مردم را عمال 
بر عهده دارند؛ به دلیل کفایت مدیریتي محبوب ترین 
بر عدم  دال  فقط  اپوزیسیون  زیرا محبوبیت  باشند. 
هم  حاکم  مدیران  است.  حاکم  مدیران  محبوبیت 
و  منتقد  ولو  توان ها  همه  از  که  است  آن  شایسته 
مخالف خویش براي پیشبرد کشور بهره گیرند. همانند 
کشتیراني که از باد مخالف هم براي پیشبرد کشتي خود 
سود مي جوید. در مجموع معتقدم از عاقل نباید هراسید، 
ولو دشمن باشد و از دوست باید ترسید، اگر جاهل باشد.

دولتبهدادمردمبرسد
وضعمالیمردمخوبنیست

حاجی بابایی، نماینده همدان گفت: دولت به داد مردم 
برسد. وضع مالی مردم خوب نیست. تیم اقتصادی 
دولت موفق نبوده؛ چرا رئیس جمهور سکوت کرده 
است. امروز مردم به شدت در سختی زندگی می کنند. 

اگر امروز به داد مردم نرسید، فردا دیر است.

حدود۲۰۰خانوادهسرنوشتکشوررابهگروگانگرفتند

هدایت ا... خادمی نماینده ایذه با بیان اینکه مردم، با این 
دولت و مجالسی که ساخته اید هرگز توسعه و پیشرفت 
را نخواهند دید، گفت: در ۴۰ سال گذشته حدود ۲۰۰ 
خانواده سرنوشت این کشور را به گروگان گرفتند و از 
این وزارتخانه به آن وزارتخانه می روند. برای برون رفت 
فوری و حل معضالت کشور باید از فسادهای اقتصادی و اختالس ها پرده برداری 
شود. ۵۰ نفر از اختالس گران و دزدان دولتی را محاکمه و به اشد مجازات برسانیم.

هیچموشکیدردریایسرخبهایرانتعلقندارد

فالحت پیشه نماینده مجلس با تأکید بر اینکه هیچ 
موشکی در باب المندب و دریای سرخ به ایران تعلق 
ندارد، گفت: واقعیت این است گروه هایی که چنین 
موشک هایی را به سمت موشک های عربستان شلیک 
می کنند، می دانند اگر جزیره ثبات ایران، بی ثبات شود، 
آینده آنها نیز با ویرانی مواجه خواهد شد؛ این گروه ها همزبان عربستانی ها هستند 
اما می دانند که عربستانی ها به جان، مال و کودکان آنها رحم نخواهد کرد.

امور خارجه  محمدجواد ظریف وزیر 
گفت: آمریکایی ها معتاد به تحریم 
تاریخ  به  که  زمانی  شما  هستند، 
روابط خارجی آمریکا نگاه می کنید، 

این کشور بیشترین تحریم ها را علیه 
بیشترین کشورها به کار برده است و 
این تحریم ها نه تنها علیه ایران بلکه 
علیه بیشتر کشورهای جهان در طول 
تاریخ از سوی آمریکا اعمال شده است. 

وی ادامه داد: تمامی قوای کشور امروز 
منسجم و متحد شده تا در این برهه 
حساس از این حوزه خطیر عبور کنیم 
و ما قطعاً می توانیم این دوره فشارها 

و تحریم ها را که در قالب تهدیدی 
برای ما به حساب می آید، به فرصتی 
برای خود بدل کنیم. ما می توانیم با 
افزایش تولید و صادرات غیرنفتی کاری 
کنیم که طی چند ماه آینده آمریکایی 

ها را مجبور کنیم که اعتیادشان را به 
تحریم ترک کنند و دنیا هم همین را 
می خواهد. وی افزود: ما ناراحت می 
رئیس  که می شنویم  زمانی  شویم 
جمهور تازه به دوران رسیده کشوری 
چون آمریکا به برخی از همسایگان 
ما می گوید که اگر حمایت ما از شما 
۲ هفته قطع شود، شما باقی نخواهید 
ماند، آنها ۴۰ سال علیه ما جنگ کردند، 
تحریم، فشار و توطئه های مختلف 
را علیه ما به کار گرفتند اما به لطف 
خدا و به همت مردم ایران ما هر روز 
پیشرفت بیشتری داشتیم و با تحمل 
سختی ها امروز سربلندتر از همیشه 
هستیم.  وزیر امور خارجه خاطرنشان 
کرد: ما باید نشان دهیم که ملت ما 
بزرگتر از کسانی است که ما را تحریم 
کرده اند و این را باور داشته باشیم که 
در نهایت ما می مانیم و آنها می روند.

ملتمابزرگترازکسانیاستکهماراتحریمکردهاند
ودرنهایتمامیمانیموآنهامیروند

باهنر دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین 
ای  ناجوانمردانه  های  تحریم  گفت: 
ما  بر  دارد  استکباری تالش  نظام  را 
تحمیل کند؛ این تحریم ها در شاخص 
های کالن اقتصادی ما تاثیر می گذارد. 
وی افزود: حرفی را قبال عنوان کردیم و 
االن هم با اطالعات علمی و پژوهشی 
تکرار می کنیم، آن هم اینکه بسیاری 
کاری  ندانم  به  کشور  مشکالت  از 
های داخلی باز می گردد. وی تصریح 
رو  پیش  را  مشکلی  هیچ  ما   کرد: 
نمی بینیم که با قدرت و مدیریت جهادی 
مدیران قابل حل نباشد اما تحقق این 
 مساله، همدلی و همراهی مسئوالن را 
دست  رهبری  خود  خواهد.  می 
قبل،  ماه  سه  دو،  از  و  شدند  کار  به 
آثار  و  کیفیت  با  را  قوا  سران  جلسه 
حقوقی متفاوت تاسیس کردند. باهنر 
اظهار کرد: متاسفانه قوای کشور در 

بسیاری از تصمیمات، همگرا نبودند 
 و واگرا عمل می کردند و این باعث 
تلمبار  می شد که مشکالت کشور 
شود. در گذشته وقتی دعوای قوا باال 

می گرفت، سران قوا دور هم جمع می 
شدند و یک عصرانه ای می گرفتند، 
بعد هم می رفتند سراغ کار خودشان! 
وی افزود: تریبون های رسمی نظام 
متاسفانه به دلیل برخی اختالفات غیر 

ضرور، در جهت تخریب یکدیگر کار 
می کردند و هنوز هم کار می کنند. 
باهنر ادامه داد: رهبری، جلسه قوا را 
کردند؛  تبدیل  حقوقی  ای  جلسه  به 

قبل از این، جلسه سران قوا گعده ای 
این جلسات و هماهنگی  امروز  بود؛ 
های آن شکل گرفته است. ابتدا می 
خواستند این جلسات را محرمانه نگه 
دارند اما رهبری آن را رسانه ای کردند.

ابتدامیخواستندجلسهسرانقوارامحرمانهنگهدارند
امارهبریآنرارسانهایکردند

آیتا...جنتیدرشوراینگهبانحقویژهایندارد

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت: آیت ا... 
جنتی هم به عنوان یک فرد و یک عضو رای می دهند. 
چه در مصوباتی که از سوی مجلس می آید و چه در 
بررسی صالحیت ها ممکن است نظری داشته باشند. 
اگر اعضا نظری مخالف نظر ایشان دهند که رای گیری 
می کنند و هر نظری که رای بیشتری داشت، انجام می شود. در واقع ایشان در 
رأی گیری های اعضای شورای نگهبان حق وتو ندارند، حق ویژه ای هم ندارند.

کسب مقام سوم مسابقات بین المللی کاراته توسط امیرعلی ابراهیمی از شهرستان زیرکوهبرپایی کمپین دنیای بدون هپاتیت در میدان اول مدرس بیرجندپیاده روی خانوادگی عاشقان علی بن موسی الرضا )ع( در آیسک

ردب  ضدسرقت خالقی
عرضه کننده انواع درب های ساختمانی 
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مبلمان اتاق کودک ، نوجوان ، جوان و بزرگسال
با 2 سال گارانتی تعویض و  5 سال خدمات پس از فروش 
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