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کشور  اقتصاد  که  است  ماهی  چند 
در وضع نا پایداری به سر می برد  و 
ارز،  کاالها،  قیمت  در  روزانه  تغییرات 
طال ، سکه و ... را شاهد هستیم.بسیاری 
مشکل فعلی گریبان گیر کشور را ناشی 
از اشتباهات دولتمردان می دانند و راه 
حل را تعویض و یا تغییر تاکتیک های 
اجرایی می بینند.در این بین اما مسئله 
دیگری که بسیار اهمیت داشته و شاید 
دلیل اصلی مشکالت این روزهاست، 
جنگ اقتصادی است که شروع شده و 
دشمنانی که تمام همت و قدرت خود را 

به کار گفته اند تا . . . ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4128

7   لغو پروازها ، آسیب به صنعت گردشگری7پایان نامه ها با موضوع مواد مخدر حمایت مالی می شود 3بررسی  قابلیت های استان در زمینه  کانی های نیمه قیمتی 

مصالح   استان   را   نخرید،  همکاری  بی  همکاری
    صفحه 7

عکس: :تسنیم

مشکل فاضالب مهرشهر رفع می شود
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان مشکل دفع فاضالب در سایت مسکن مهر 
مهرشهر بیرجند گفت: با پیگیری های انجام شده بر اساس مصوبه شورای مسکن استان و مصوبه 
هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن مبلغ 5/5 میلیارد تومان مجوز واگذاری زمین به شرکت 
آب و فاضالب استان اخذ و محقق گردید. جعفری اظهار کرد: مجموع سهمیه مسکن مهر استان 

31 هزار و ۲47 واحد مسکونی بوده که از این تعداد...) ادامه در صفحه7 (

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار:

 موافقت وزارت کشور با اختصاص اعتبار به واحدهای مسکونی خسارت دیده از سیل / 7

 نبود مطالبه گری در استان  چرا؟ 
کمبودها و کاستی هایی که در جامعه وجود دارد ، بر روی انسان تاثیر می گذارد و باعث بروز نارضایتی 
های پنهان وآشکار در جامعه می شود، به طوری که گاهی اوقات این نارضایتی ها زمینه ساز ایجاد 
اجتماعات و اعتراضات جمعی شده و عده ای را به خیابان ها می کشاند. کلید حل بسیاری از این 
نارضایتی ها در جیب مسئوالن قرار دارد که با برنامه ریزی ها و مدیریت صحیح در امور، به پیشرفت 

جامعه کمک کنند و سطح رضایت مندی مردم را...) ادامه در صفحه3 (

بزرگترین کلکسیون عناب کشوردر سربیشه
مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت: بزرگترین کلکسیون عناب کشور با 34 اکوتیپ )بوم گونه( از هفت 
استان در این شهرستان ثبت شده است. مریم جوادی بایگی روز گذشته در گفتگو با ایرنا افزود: در این 
کلکسیون که از سال 87 آغاز به کار کرد، ارقام عناب سراسر کشور جمع آوری شده است. وی اظهار 
کرد: تعداد 34 اکوتیپ یا گونه عناب از استان های لرستان، مازندران، گلستان، اصفهان، قم، فارس، 

خراسان رضوی و خراسان جنوبی در این....) ادامه در صفحه7(

آگهـی مزایـده عمومـی - نوبـت اول
سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری بیرجند به استناد مجوز 97/906/ش مورخ  97/04/24  شورای اسالمی شهر بیرجند در نظر دارد: شش غرفه نمایشگاه سنگ 
واقع در ضلع شمال ساختمان اداری سازمان را به مدت دو سال از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان که دارای 

پروانه کسب از صنف حکاکان و عرضه سنگ لوح قبر می باشند، دعوت به عمل می آید با در نظر گرفتن شرایط ذیل در مزایده مذکور شرکت فرمایند. 
سپرده شرکت در مزایده: متقاضیان می بایست برای هر غرفه نمایشگاه به صورت جداگانه و به شرح جدول ذیل سپرده شرکت در مزایده را به صورت ضمانت نامه 
بانکی در فرم های قابل قبول در وجه سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری بیرجند با اعتبار حداقل 3 ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمینی بانکی و یا وجه واریزی 

به حساب 67279510 بانک رفاه شعبه طالقانی به نام سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری بیرجند به همراه اسناد مزایده ارائه نماید.
محل دریافت اسناد: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس اینترنتی www.ets.birjand.ir مراجعه نمایند.

 محل و مهلت تحویل اسناد: متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری )ساعت 13/30( مورخ 97/05/21 در پاکت الک و مهر شده به آدرس خراسان 
جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر- شهرداری مرکزی- اداره حراست تحویل نمایند.

 مبلغ پایه اجاره کارشناسی: برای غرفه شماره یک ماهیانه 8/500/000 ریال و برای غرفه های شماره دو تا شش برای هرکدام ماهیانه 3/500/000 ریال

توضیحاتمبلغ سپرده شرکت در مزایده )ریال(اجاره پایه ماهیانه )ریال(شماره غرفهردیف

118/500/00010/500/000

3/500/0004/500/000از 2 تا 26

تاریخ بازگشایی پیشنهادات: جلسه کمیسیون مزایده ساعت 10 مورخ 97/05/23 در سالن جلسات شهرداری بیرجند به آدرس میدان ابوذر برگزار می گردد.
کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مزایده  خواهد بود.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 05632233813- آقای محمدزاده کارپرداز تماس حاصل فرمایند.

محمد محمدزاده - سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری بیرجند

جناب آقای  دکتر غالمپـور
انتصاب شایسته شما را به عنوان

 رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل
 بار و مسافر شهرداری بیرجند 

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

شرکت تعاونی خدماتی توان خواهان بیرجند

جناب آقای 

دکتـر غالمپـور
انتخاب مجدد جناب عالی به عنوان

  عضو هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی های کشور
بی شک نشان از تعهد، تخصص، اخالص و کارآمدی شما داشته 
و نوید بخش نشاط و تحرک مجموعه طرح مدیریت خواهد بود 
 از خداوند حکیم توفیق شما را در این مسئولیت خواستاریم.

آوای سالمت خودرو - هدایت خودرو

جناب آقای

 فریـدون لک زایی
انتصاب شایسته و مدبرانه جناب عالی را به سمت

 مدیر شعب بانک تجارت استان خراسان جنوبی

 که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند، اخالص و سابقه درخشان تان می باشد، 
صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت بیش از پیش برای شما آرزومندیم و از 
تالش های صادقانه همکاران تان در شعبه مرکزی تشکر و سپاسگزاری می گردد. 

جناب آقای یحیی الیق
زحمات و تالش های خستگی ناپذیرتان را ارج نهاده و مزید توفیقات تان را 

از خداوند منان مسئلت داریم.

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور
شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق
در نهایت احترام و در کمال تواضع و ارادت، بدین وسیله از همه دوستان، 
آشنایان، بستگان و مسئوالن ارجمندی که در مراسم تشییع و تدفین، 

مجالس ترحیم و یادبود 

شاردوان               محمدحسین مهربخش
 شرکت نموده و با ابراز همدردی موجب تسلی خاطر بازماندگان 

شدند و یا با تلفن، ارسال پیام همدردی، پارچه نوشته، تاج گل 
و حضور خود مرهمی بر قلب داغدارمان بودند، صمیمانه تشکر نموده 
و سالمتی و بهروزی همه عزیزان را از خداوند متعال مسئلت داریم.

خانواده  مرحوم محمد حسین مهربخش

 به مناسبت درگذشت معلم فرهیخته ، جانباز سرافراز دفاع مقدس

شادروان حاج رضا سیف اللهی 
جلسه ترحیمی امروز سه شنبه 97/5/9 از ساعت 17:15 الی 
 18:15  در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد.
 از عموم شهروندان عزیز به ویژه همکاران بازنشسته دعوت به عمل 
می آید در این مراسم شرکت و یاد و خاطره اش را گرامی دارند.

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر عزیزمان بزرگ خاندان

شــادروان نورا... زینلی
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند:

مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفرکرده امروز 
سه شنبه 97/5/9 ساعت 16 الی 17 از محل 

غسالخانه برگزار می گردد. 
حضور شما سروران عزیز موجب امتنان است.

خانواده های: زینلی، پارسی زاده و سایر بستگان
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هیچ فسادی در جامعه روحانیت وجود ندارد

آیت ا... علم الهدی، امام جمعه مشهد گفت: اگر آقازاده ای وجود داشته باشد که فرزند یک روحانی بوده، اما فساد کرده باشد مسئولیتش 
به گردن خود آن شخص است و پدرش تقصیری بر عهده ندارد، مگر اینکه آن فرد بالغ نبوده باشد. هیچ فسادی در جامعه روحانیت 
وجود ندارد، اما ممکن است در برخی از موارد فرزندان این افراد ناخلف بوده و کار های ضد ارزشی را انجام دهند.

امید خود را از دست ندهیم  

*  امین جم 

فعلی  مشکل  بسیاری   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

گریبان گیر کشور را ناشی از اشتباهات دولت مردان 
می دانند و راه حل را تعویض و یا تغییر تاکتیک 
های اجرایی می بینند.در این بین اما مسئله دیگری 
که بسیار اهمیت داشته و شاید دلیل اصلی مشکالت 
این روزهاست، جنگ اقتصادی ای است که شروع 
شده و دشمنانی که تمام همت و قدرت خود را به 
کار گفته اند تا ملت ایران را به زانودر آورند. پس 
از خروج و بدعهدی امریکا در برجام و دستوراتی 
که از سوی ترامپ برای وضع تحریم های جدید 
و خروج شرکت های اقتصادی از ایران ابالغ شد، 
این نبرد آغاز به طور جدی آغاز شد.جنگی که در 
با مردم،با تزریق یاس و  بازی روانی دشمن  کنار 
ناامیدی هدفمند همراه است و عده ای در داخل 
نیز بر این مشکالت و ناامیدی ها دامن می زنند. 
با آن که االن زمان تسویه حساب سیاسی و انتقام 
گیری نیست و باید همه باید دست به دست هم 
دهیم تا از این بحران خارج شویم.اما برخی هنوز 
هم به دنبال منافع خود، بر زخم مردم نمک می 
زنند. همه مولفه های این روزها حاکی از نیاز به 
مقاومت و امیدواری مردم به آینده دارد.دولتمردان 
نظام جمهوری اسالمی ایران با تمام تالش خود 
در راستای بهبود شرایط گام برمی دارند و در این 
بین نیاز است مامردم نیز همراه مسئوالن  و امیدوار 
به آینده برای گذر از این بحران و جنگ اقتصادی 
قدم برداریم. چندی پیش رئیس جمهور در سخنانی 
اظهار کرد:» اینکه ما در مقابل هم بایستیم و به 
هم نیش و کنایه بزنیم ،نتیجه اش ایستادگی ملت 
هزینه   و  است  هزینه  باالترین  با  آمریکا  برابر  در 
باالیی را با این روش پرداخت خواهیم کرد وضع ما، 
اقتصاد و فرهنگ ما بدتر و وحدت مان شکننده تر و 
افتراق مان بیشتر و شکاف میان ملت بیشتر می شود. 
تسلیم  آمریکا  برابر  در  که  است  این  دیگر  راه 
نمی شویم، عزت تاریخی و ملی مان را حفظ می کنیم 
و در این مبارزه اراده ها آمریکا را به زانو  در می آوریم 
این راه، راهی است که ما در آن با کمترین هزینه 
مقاومت و ایستادگی می کنیم. اگر مشکل ما و فشار 
ما فقط خارجی باشد که آمریکا و صهیونیسم به ما 
فشار می آورند و خارجی ها فشار می آورند حتماً ما 
موفق می شویم اما اگر فشار خارجی با فشار داخلی 
توأم شود دیگر خطر و فشار نیست مهلک است و 
می تواند ضربه سنگین به کشور وارد کند. در داخل 
همه متحد باشیم کنار هم قرار بگیریم، گله ها را 
کنار بگذاریم. در این شرایط و با شجاعت کار کنیم 
ما االن در یک صحنه مبارزه قرار داریم نترسیم 
که فردا چه می شود.« شرایط کشور وخیم است. 
سختی شرایط بر هیچ کس پوشیده نیست اما آب 
به آسیاب دشمن ریختن دردی از ما دوا نکرده و 
مشکلی را حل نمی کند.شاید امیدواری به آینده و 
اعتماد به مسئوالن، بزرگترین وظیفه ما در شرایط 
حساس کنونی باشد.شرایطی که به گفته بسیاری با 
8 سال جنگ تحمیلی مشابهت دارد و بازهم نیاز 
است مردم پای آرمان ها و انتخاب خود ایستاده و 
در مقابل کسانی که قصد پایمال کردن خون های 
ریخته شده و نابودی این مرز و بوم را دارند، بایستند.
نوشته ام را با یکی از سخنان رهبر معظم انقالب 
اسالمی حضرت آیت ا... خامنه ای به پایان می برم. 
کشور  این  آینده ی  به  نسبت  بنده  نگاه  و  »امید 
خیلی روشن است. بنده می دانم که خدای متعال 
اراده فرموده است که این ملّت را به متعالی ترین 
درجات برساند و بدانید که ان شاءا... ملّت ایران به 
برکت اسالم، به برکت نظام اسالمی، بدون تردید 
به عالی ترین درجاِت یک ملّت در حّدواندازه  ملّت 

ایران خواهد رسید.«

دالر در بازار ثانویه 5 رقمی شد
معامالتی  بهای  ارز،  ثانویه  بازار  در  گذشته  روز 
دالر زیر قیمت بازار بوده است. براساس اطالعات 
به دست آمد نرخ معامالتی ارز معادل 10 هزار و 
200 تا 10 هزار و 250 تومان بوده است در حالی 
که نرخ معامالت در بازار غیررسمی در سطح 11 
هزار تومان بود. با وجود عرضه ارز با قیمتی کمتر 
از بازار، تقاضای چندانی در بازار ثانویه برای ارز دیده 
نمی شود و گفته می شود یکی از دالیل نبود تقاضا، 
 بی اطمینانی از آینده قیمت هاست. واردکنندگان گروه 
کاالیی سوم با تصور اینکه به زودی دولت برنامه 
جدیدی در حوزه ارز اجرا کرده و به تبع آن قیمت ها 

کاهش می یابد، فرایند خرید را متوقف کرده اند.

ابالغیه فوری گمرک درباره ارز

گمرک ایران با صدور ابالغیه ای به گمرکات اجرایی 
خواستار بازبینی فوری نرخ ارز اعالمی اظهارنامه های 
گمرکی ارائه شده از ابتدای امسال شد. در ابالغیه 
مدیران  و  کل  مدیران  ناظرین،  به  گمرک خطاب 
گمرکات اجرایی آمده است: در اجرای مصوبه هیئت 
دولت در تاریخ ۹۷.01.22 مبنی بر تک نرخی شدن 
که  صورتی  در  شود  بررسی  است  خواهشمند  ارز، 
اظهارنامه واردات با رویه خرید بانکی و ارز مبادله ای و 
یا با نرخ ۴2 هزار ریالی و یا ارزشی باالتر از ارزش های 
مندرج در بانک اطالعات ارزش از ابتدای سال اظهار 
شده، به قید فوریت مورد بازبینی دوباره قرار گرفته و 
با رعایت دستورالعمل نسبت به اعالم بیش بود ارزش 
به بانک عامل به منظور عدم تسویه و همچنین جهت 

بررسی و اعالم نظر نهایی به این دفتر اعالم نمایند.

تصویب الیحه ایجاد مناطق آزاد 
تجاری در کمیسیون اقتصادی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب 
الیحه ایجاد مناطق آزاد و اقتصادی جدید در این 
کمیسیون خبر داد. سعیدی اظهار کرد: در جلسه 
هشت  ایجاد  الیحه  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
منطقه آزاد تجاری و اصالح محدوده چهار منطقه 
و همچنین ایجاد 13 منطقه ویژه اقتصادی جدید 
 6۷ الیحه  این  در  افزود:  وی  رسید.  تصویب  به 
نیز  نمایندگان  پیشنهادی  ویژه  اقتصادی  منطقه 
پیش بینی شده است. سعیدی همچنین از تصویب 
موادی جهت اصالح الزامات ایجاد مناطق جدید در 

کمیسیون اقتصادی خبر داد.

مجوز افزایش قیمت سیمان 
صادر شد

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با 
اشاره به قانونی بودن تغییر قیمت سیمان گفت: این 
افزایش قیمت براساس اختیار تفویضی وزارت صنعت 
انجام شده است.  با هماهنگی کامل  و  انجمن   به 
سید محمد اتابک گفت: این تغییر قیمت با عنایت 
به افزایش چشمگیر قیمت های عوامل تشکیل دهنده 
قیمت تمام شده سیمان و وضعیت ناهنجار صنعت 
درخواست های  بر  بنا  همچنین  و  کشور  سیمان 
مکرر مدیران عامل و دبیران کارگروه های منطقه ای 
کارخانجات سیمان کشور بوده است. وی اظهار کرد: 
این افزایش قیمت براساس اختیار قانونی این انجمن 
بوده و قبل از اعمال تغییرات قیمتی هماهنگی کامل 
وزارتخانه  و  است  گرفته  صورت  صنعت  وزارت  با 
مذکور مجددا به سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

سرمقاله

امکان دريافت اينترنتي سوابق بيمه هاي خودرو 
فراهم شد

بیمه گذاران بیمه نامه هاي خودور مي توانند سوابق بیمه هاي خود را 
از طریق »سامانه استعالم سوابق بیمهنامه هاي وسایل نقلیه موتوري 
زمیني« دریافت کنند. به گزارش روابط عمومي بیمه مرکزي، امکان 
دستیابي سوابق بیمه گذاران رشته هاي بیمه اتومبیل از تاریخ 2 تیر 
منظور  بدین  است.   شده  فراهم  الکترونیک  خدمات  میز  در   13۹۷
استعالم  »سامانه  در  همراه  تلفن  شماره  و  ملي  کد  است  کافي 
مرکزي جمهوري  بیمه  زمیني  موتوري  نقلیه  بیمهنامه هاي وسایل 
و  ثبت   www.centinsur.ir آدرس  در  واقع  ایران«  اسالمي 
از دوربین تلفن همراه/ تبلت اسکن  با استفاده  یا رمزینه )QR( را 
نمایند. همچنین با دریافت و نصب نرمافزار »دولت همراه« و ورود 

کد ملي نیز این امر میسر خواهد بود. 

تسهيالت گمرک در تسريع واردات مواد اوليه 
و کاالهای اساسی

رئیس کل گمرک ایران با توجه به اولویت ها و اهداف تعیین شده این سازمان 
الکترونیک و منشور حقوق شهروندی، طی  و در راستای تحقق دولت 
بخشنامه ای دستورالعمل جدیدی را در جهت ارائه تسهیالت هر چه بیشتر به 
واردکنندگان کاالهای اساسی و باالدستی، به گمرکات سراسر کشور ابالغ 
کرد.  عسگری در این بخشنامه با استناد به بخشنامه شماره 15۹۷820 که 
کلیه دستگاه های اجرایی را موظف کرده، ساعات اداری کار خود را در 6 روز 
هفته تنظیم کنند به گمرکات سراسر کشور اعالم کرد: به منظور جلوگیری از 
وقفه در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کاال باالخص کاال های اساسی 
و مواد اولیه واحد های تولیدی، کلیه گمرکات اجرایی کشور می بایست 6 روز 
هفته در محل کار خود حاضر و به خدمت رسانی مشغول بوده و هر گونه 
تعطیلی و برقراری شیفت کاری در روز های پنجشنبه خالف قوانین است.

تخصيص ارز به ايرالين ها متوقف شد

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرد که از حدود یک ماه پیش تخصیص 
ارز به ایرالین های ایرانی متوقف شده است. مقصود اسعدی سامانی اعالم کرد: 
متاسفانه با وجود آنکه در بسیاری از جلسات و مذاکرات رسما اعالم کردیم که 
بخش قابل توجهی از هزینه های شرکت های هواپیمایی مستقیما باید با پرداخت 
ارز همراه شود، اما متاسفانه حمایت های الزم در این زمینه از شرکت های ایرانی 
انجام نشده و ما در هفته های گذشته با مشکالت جدی مواجه بودیم. به گفته 
وی، از حدود یک ماه قبل که ارز ۴200 تومانی به شرکت های ایرانی نرسیده، 
آنها عمال تنها تالش کردند فضا را مدیریت کنند تا در آینده نزدیک تصمیم 
های الزم در این زمینه اتخاذ شود. این در حالی است که بر اساس ارزیابی های 
صورت گرفته حدود 60 درصد از هزینه های شرکت های هواپیمایی به شرکت 
ارزی انجام می شود و با توجه به رفت و آمد تعدادی از هواپیماهای ایران در 
فرودگاه های بین المللی نرسیدن ارز به این شرکت ها می تواند مشکل ساز شود.

بیش از 1۹۹ هزار و 500 وسیله نقلیه با استفاده از فاینانس 
خارجی و منابع صندوق توسعه ملی در فاصله سال های 
فرسوده  نقلیه  وسائط  با  و  نوسازی   13۹۹ الی   13۹۷
جایگزین خواهند شد. کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی 
با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد در زمینه طرح نوسازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: جلسات مشترک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی با مدیران عامل 
تامین  و  پیگیری  برای  عامل  بانک های  و  خودروسازی 
اعتبار 3 میلیارد یورو از محل منابع صندوق توسعه ملی به 

صورت منظم برگزار و پیرو آن دو بخشنامه به بانک های 
عامل ابالغ شد. کمیجانی با تاکید بر اصول صندوق توسعه 
ملی برای اختصاص اعتبار برای طرح های ملی خاطرنشان 
کرد: توجه به اساسنامه و موازین قانونی صندوق توسعه 
آورده  درصد،   20 مالکانه  نسبت  رعایت  همچون  ملی 
سرمایه 25 درصد متقاضی و توجیه فنی و اقتصادی از 
ضروریات این صندوق است که مورد توجه قرار می گیرند. 
وی با اشاره به تضمین بازپرداخت تسهیالت ارزی گفت: 
تضمین الزم از سوی سازمان برنامه و بودجه نسبت به 

بازپرداخت تسهیالت ارزی به صندوق توسعه ملی ارایه 
در  این خصوص  در  الزم  تصمیمات  انکه  شده، ضمن 
با اشاره به  هیئت امنای صندوق اتخاذ شده است. وی 
عقد قرارداد بین صندوق توسعه ملی و بانک های عامل در 
خصوص نحوه پرداخت و بازپرداخت و تضمین های اعتبار 
گفت: مسئولیت بررسی طرح و احراز صالحیت پروژه به 
لحاظ توجیه فنی و اقتصادی بر عهده بانک هاست و شبکه 
بانکی مکلف به مدیریت نقدینگی از نظر دریافت اقساط از 
مجریان طرح و پرداخت آن به صندوق توسعه ملی است.

طرح جدید نوسازی خودروهای فرسوده تصویب شد

واردات  رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: 
و  صنعتی  واحدهای  زیرا  دارد،  جریان  کاال 
تولیدی نیازمند واردات هستند بنابراین دلیلی 

ندارد ثبت سفارش ها متوقف شود.
مجتبی خسروتاج افزود: یکی از دغدغه های 
واحدهای تولیدی این بود که با ثبت سفارش به 
روش بانکی برای واردات، روند اقدامات زمان 
بر است به همین علت ستاد بررسی مسائل 
اقتصادی در این زمینه مصوبه ای داشت که 
تا پایان تیر به هر میزان مواد اولیه، قطعات و 

تجهیزات در گروه بندی های یک و دو اگر در 
گمرکات باشند می تواند با ثبت سفارش غیر 
بانکی یعنی بدون انتقال ارز ترخیص شوند که 
این فرصت خوبی برای بنگاه ها و واحدهای 
اقتصادی است. خسروتاج گفت:کار گروه ها و 
ستادهای مختلفی را تشکیل دادیم تا در ابعاد 
فنی، سامانه های ثبت سفارش را کنترل کند تا 
مشکلی پیش نیاید. معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت گفت: برای رفع اشکاالت فنی مربوط 
به این سامانه مناقصه هایی را برگزار کردیم و به 

زودی شرکت برنده این مناقصه برای رفع این 
اشکاالت اقدام خواهد کرد.

خسروتاج با بیان اینکه از 13 خرداد بر اساس 
مصوبه ستاد اقتصادی دولت، گروه بندی سه 
گانه کاالیی را اعالم کردیم، افزود: گروه یک 
شامل مواد اولیه، دارو و کاالهای اساسی است 
که ارز آن ها از محل منابع نفتی تامین می شود، 
گروه 2 شامل مواد واسطه ای و ماشین آالت 
است که ارز آن ها از محل ارز صادراتی صنایع 
پتروشیمی ها و فوالد تامین می شود و گروه 3 

شامل کاالهای ساخته شده و مصرفی است 
که اولویت وارداتی زیادی ندارد و ارز آن ها از 
محل صادرات کاالهای غیر پتروشیمی و غیر 
هم  چهارم  گروه  و  می شود  تامین  فوالدی 
شامل کاالهایی است که در اولویت وارداتی 
زیرا  و جزو کاالهای ممنوع هستند،  نیست 
در داخل قابل تولید هستند. وی اضافه کرد: 
نظام ثبت سفارش تغییر نکرده است و به شکل 
سابق انجام می شود، اما نظارت ها بیشتر شده 

است.

روش جدید »ثبت سفارش« واردات

به  واکنش  ضمن  ایران  جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس 
اظهارات رئیس مجلس درباره نقش شخص  خارجی در 
التهابات ارزی، درباره پیش بینی آینده بازار سکه و ارز اظهار 
بی اطالعی کرد. کشتی آرای، با بیان اینکه نوسان قیمت 
طال و سکه در بازار به افزایش قیمت دالر به بیش از 11 
با وجود  ارز  اظهار کرد: قیمت  باز می گردد،  تومان  هزار 

کاهش مقطعی مجدد رو به افزایش است که عاملی جدی 
برای افزایش نرخ ها در بازار سکه و طالست.وی افزود: 
تقاضایی که در بازار برای خرید سکه وجود داشت، موجب 
حباب یک میلیونی آن شد. کشتی آرای با بیان اینکه راهکار 
اصلی برای کنترل بازار را باید بانک مرکزی بدهد، گفت: 
نمی توانم در شرایط حاضر راهکاری ارائه کنم چراکه باید 
مبتنی بر تفکر باشد. رئیس اتحادیه طال و جواهر ایران 
نسبت به پیش بینی آینده بازار سکه و ارز، گفت: نمی توانم 
برای 10 دقیقه بعد هم پیش بینی ارائه کنم و در این باره 
هیچ اطالعی ندارم. وی افزود: این التهابات اخیر مبنای 
و  باالی یک میلیون  زمانی که حباب  و  ندارد  اقتصادی 
200 هزار تومانی وجود دارد، مبنای ارزش گذاری هیجانی 
الریجانی  اظهارات  به  واکنش  در  کشتی آرای  می شود. 
رئیس مجلس مبنی بر اینکه »ریشه تالطم ارزی شخصی 
خارج از کشور است«، گفت: در این باره اطالعی ندارم.

پس از ایجاد مشکالت ارزی در کشور، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در بخشنامه ای واردات 133۹ قلم کاال 
را ممنوع اعالم کرد که به این ترتیب از آن زمان، ثبت 
اما آن طور  سفارش برای این کاالها انجام نمی شود. 
اعالم  ممنوعیت  است،  کرده  اعالم  ایران  گمرک  که 
شده از سوی وزارت صنعت، در خصوص 133۹ کاال 
فقط در رویه واردات است و ترانزیت خارجی این کاالها 
از طریق ایران برای شرکت های حمل ونقل بین المللی 
انجمن  نامه  پی  در  گمرک  اقدام  این  است.  بالمانع 
انجام  ایران  بین المللی  حمل ونقل  شرکت های  صنفی 
وزارت صنعت،  دستورالعمل  پی  در  است، چراکه  شده 
و  سفارش  ثبت  ممنوعیت  بر  مبنی  تجارت  و  معدن 
بین  در سطح  آن  انتشار  و  کاال  ردیف  واردات 133۹ 
المللی، با سوء برداشت از مفاد این دستورالعمل و تلقی 
کردن ممنوع شدن ورود این دسته از کاالها به ایران، 

شرکت های کشتیرانی و حمل ونقل بین المللی خارجی 
به مشتریان خود در تمامی کشورها و همچنین به دفاتر 
داده اند،  بنادر مختلف دستور  در  نمایندگی های خود  و 
ضمن رعایت دقیق نکات مربوط به مقررات بین المللی، 
درخصوص ایران از پذیرش و حمل 133۹ ردیف کاالی 

یاد شده به ایران خودداری کنند.

ترانزيت کاالهای ممنوع الورود آزاد استواکنش اتحاديه طال به شبهه دخالت  خارجی در بازار

آگهی تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش 2 سربیشه
حوزه ثبتی سربیشه - سال یکهزار و سیصد و نود و هفت شمسی

 پیرو آگهی های نوبتی منتشره و پیرو آگهی تحدید حدود اختصاصی شماره 3۱2/97/۱۴7 - 97/2/۴ به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت 
تحدید حدود شماره زیر:

 بخش ۲ سربیشه: روستای شواکند )مزرعه شواکند( پالک ۱۱۱۸- اصلی :
ششدانگ یک قطعه زمین مشهور به زمین پشت درخت شاه توت پالک 9۱ فرعی مورد تقاضای خانم بیگم احمدی مقدم و غیره در روز 

دوشنبه ۱397/06/05 ساعت ۸ صبح مندرج در این آگهی انجام می گردد. 
لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق 
ماده ۱5 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸6 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک 
ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر این 
صورت متقاضی می تواند به اقدامی مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار:  ۱397/05/09 
رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش2  شهرستان بیرجند
 به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: 

۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک ۱752 فرعی از ۱336 - اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای 
سعید سعید نیا 2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک ۱753 فرعی از ۱336- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد 
مورد تقاضای عزیز نوری مقدم در روز دوشنبه مورخ ۱397/6/5 ساعت ۱0 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 
۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق 
ماده ۱5 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ 
تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی 

تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: ۱397/05/9         علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی  - اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره ۱3966030۸00۴000۸07 و ۱3966030۸002000۸0۸ صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .
بخش ۱۱

قطعات مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک۱270- اصلی 
به  باب منزل  از ششدانگ یک  به شماره ملی 0۸۸۸9۸۱007 در سه دانگ مشاع  قاین  از  اقای رضا احمدنژاد فرزند حسن صادره 
 مساحت ۱33/65مترمربع در قسمتی از پالک 795 فرعی از ۱270- اصلی بخش ۱۱ قاین واقع در مزرعه ابوالخیری - خانم فاطمه نساء 
صادق پور فرزند محمدحسن صادره از قاین به شماره ملی 0۸۸900۴03۱ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱33/65 
مترمربع در قسمتی از پالک 795 فرعی از ۱270- اصلی بخش ۱۱قاین واقع در مزرعه ابوالخیری بدیهی است در صورت  انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱397/04/۲4  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱397/05/09                       
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 970020 محکوم علیه آقای عیسی کاظمی قلعه نو محکوم است به پرداخت مبلغ 
۱/۴66/3۱0/622 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له مهرداد ارشادی فر و پرداخت مبلغ 62/500/000 

 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره ۱3۱ فرعی از ۴۴ اصلی بخش 2 بیرجند به مساحت ۱2679 
متر مربع از پالک فوق از ناحیه شخص ثالث آقای ایمان کاظمی قلعه نو در اجرای تبصره ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی که حسب 
نظریه کارشناسی زمین فوق واقع در دشت رکات و زمین به صورت دیمه زار و از قسمت شرق در مجاور جوی عام فاضالب شهری و از 
غرب در مجاور چاه آب معروف به چاه حاتمی از شمال به زمین آقای چوبدار و از جنوب به راه عام منتهی شده است که ارزش هر متر مربع 
۱00/000 ریال کارشناسی است و قیمت کل ۱2679 مترمربع به مبلغ ۱/267/900/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده 
در روز یکشنبه تاریخ ۱397/05/2۱ از ساعت ۱0 الی ۱۱ در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱0 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱0 درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان 

داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
آدینه- مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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آبرسانی مستمر به حیات وحش  استان
 غالمی-مأموران محیط زیست، با آبرسانی مستمر به حیات وحش، امنیت گونه های جانوری را تأمین کرده اند. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گفت: آبرسانی به مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست 
با  هدف احیای زیستگاه و زیست بوم های خشک زی حیات وحش، تأمین آب و غذای مورد نیاز حیات وحش، حفظ  شرایط مطلوب اکولوژیکی زیستگاه، حفظ و افزایش گونه های جانوری حیات وحش و جلوگیری از کاهش 
چرا فقط بخش خصوصی، چرا عامه مردم نه حاال جمعیت در حال انجام است. مستقیم افزود: با توجه به خشکسالی حاکم بر استان و کمبود آب در مناطق زیست محیطی، علی الخصوص در فصل تابستان، آبرسانی به صورت مستمر با تانکرهای آبرسان انجام می شود.

که از آب خبری نیست، چرا مزارع را پنل خورشیدی 
پای  عامه  مردم  کند  واگذار  سهام  دولت  نگذاریم 
کارند چرا شرکت های خصوصی فقط سود ببرند 

مدیران در این بخش چه کردند؟ 
915...948
با  تشکر از  زحمات و پیگیری های چندین ساله 
مسئوالن محترم برای تعاونی مسکن فاز دو ... با 
خبر باشید که مدیران تعاونی با تأخیر در تحویل خانه 
ها با وجود تسویه حساب کامل و حتی بیش از مبلغ 

تعیین شده زحمات شما را بر باد دادند.
915...463
چهره  هادی  طرح  سالهاست  عزیز،  آوای  سالم 
این  بطوریکه  بخشیده  رونق  را  روستاها  اکثر 
و  روستا  به  بیشتر  دلبستگی  موجب  جذابیت 
روستای  با وجودی  که  است  گردیده  آن  رونق 
از امتیازات باالیی برخوردارست  فدشک خوسف 
روستا  اصالت  که  بجز شهرک  تاکنون  متاسفانه 
مشابه  تحرکی  گونه  هیچ  داده  قرار  سایه  در  را 
خیلی از روستاها نکرده است ازمسئوالن تقاضای 

پیگیری عاجل را داریم
915...011
چندین ماه از قول شهردار برای ایجاد پارک خطی 
و  جنگلی  پارک  به  رسیدگی  و  اعظم)ص(  پیامبر 
فعالیت  کوچکترین  اما  گذرد  می  عبادی  میدان 
عمرانی در این مکان ها مشاهده نمی شود چرا؟ 

لطفا جوابگو باشید
915...897
متأسفانه چند وقتی هست در فضای سبز منطقه 
برای  میان  عزیز  جوانان  سعدی  و  حافظ  خیابان 
در  ریزند  می  خودشون  های  آشغال  و  کشیدن 
فضای سبز ، شهرداری هم که قربونش برم انگار 
نیرو نداره واسه تمیز کردن اهالی محل هر شب 
برای  متأسفم   ، بدهند  انجام  باید  رو  وظیفه  این 
شهرداری منطقه و نیروی انتظامی که هیچ وقت 
آخر شب اونجا گشت ندارند که جوان های عزیز 

هر کار دوست دارند انجام می دهند. 
912...510
بیرجند خواهشمندیم  از شهردار محترم  با سالم. 
از خیابان ولی عصر)عج( مهرشهر بازدیدی داشته 
باشد و نسبت به بازگشایی کوچه های ضلع شرقی 
محل  این  ساکنین  فرماید.  دستور  خیابان  این 
مشکالت زیادی از این بابت دارند بارها شده که 
اورژانس برای امداد رسانی به یک مریض در این 

محل  آدرس را از ساکنین می پرسد.
912...510
قیمت های نجومی خودرو و اختالف قیمت ها با 
بازار! تا کی باید مشکالت را گردن تحریم و دولت 
قبل انداخت سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی به 

این وضع رسیدگی کنید.
915...021
اقساط  پرداخت  و  از سکونت  با گذشت سه سال 
مسکن مهر هنوز پایانکار گرفته نشده. چه کسی باید 
تعاونی را مجبور به اینکار بکند؟ با وجود نواقص در 

ایمنی ساختمان چند سال دیگه باید صبر کرد ؟
915...494
برای  البته  بکند  تواند  نمی  غلطی  هیچ  آمریکا 
له  دارن  ضعیف  مردم  چون  پولدارها  و   مسئوالن 
می شوند با زن و بچه شون، با این همه کفایت مسئوالن  
روزی که اگر باشه جنسا گرون نشه عید فقراست حیف که 

فقط تو خواب همچنین عیدی شدنی هست. 
903...066
ظفر  محدوده  پیروزی  خیابان  محترم  شهرداری 
مدتی است که نصفه و نیمه آسفالت کرده و مابقی 
را همانطور گذاشته میدان هم از قبل سال نیمه کاره 
رها شده و شهرداری هیچ اقدامی نمی کند. آب و 
از طرفی هم  گل در این محدوده جمع می شود 
تاریکی محدوده ... اداره برق می فرمایند شهرداری 
تا جدول کشی نکند نمی شود تیر برق را نصب کرد. 
یعنی به خاطر 150 متر آسفالت نشده باید این همه 

بدبختی کشید.چرا شهرداری فکری بر نمی دارد
یک شهروند
سالم آوا این چه وضع گرانی است ، قیمت تیرآهن 
دو برابر شده، مگر این را هم با دالر می خرند که این 
گونه قیمت را باال برده اند؟! قدری انصاف ندارند، 
کاری  بینید مسئوالن  می  وقتی  رو خدا  تو  مردم 
نمی کنند و به فکر نیستند شما که دیگر بی انصاف 
نباشید، آخه برخی اجناس که هیچ ربطی به دالر 

ندارند رو هم گران می کنید
یک شهروند
پیگیری فرمایید چرا هنگ ژاندارمری قدیم روبروی 
مرکز مخابرات خیابان شهدا مدتی تخریب شده و 
در حال نیمه ساز، رها شده است نمای خوبی ندارد 

لطفا مسئوالن رسیدگی و کامل فرمایند.
یک شهروند

 جواد رضایی-کمبودها و کاستی هایی که در جامعه وجود دارد ،
بر روی انسان تاثیر می گذارد و باعث بروز نارضایتی های 
گاهی  که  طوری  به  شود،  می  جامعه  در  وآشکارا  پنهان 
و  اجتماعات  ایجاد  ساز  زمینه  ها  نارضایتی  این  اوقات 
اعتراضات جمعی شده و عده ای را به خیابان ها می کشاند. 
کلید حل بسیاری از این نارضایتی ها در جیب مسئوالن 
قرار دارد که با برنامه ریزی ها و مدیریت صحیح در امور، به 
پیشرفت جامعه کمک کنند و سطح رضایت مندی مردم را 
باال ببرند، اما نقش مردم برای رسیدن به بسیاری از هدف 
های جمعی بسیار حائز اهمیت است،چنانچه از آن غفلت 

شود، بیش از همه ضرر آن گریبان گیر مردم خواهد شد.
در بسیاری از جوامع پیشرفته و اگر راه دور نرویم در بسیاری از 
شهرهای کشورمان مشاهده می شود،مردم از کوچک ترین 
 مسائل روزمره تا مهم ترین چالش های سیاسی،اجتماعی ،

اقتصادی و... عکس العمل های مثبت و یا منفی نشان می 
دهند و بهتر بگوییم روحیه مطالبه گری شان پررنگ تر از 
آن چیزی است که شاید ما در شهرمان می بینیم. به این 
موضوع بسیاری از ما واقفیم و در گفت و گوهای روزمره  
شهرواستان  فضای  در  مهم  این  وجود  عدم  از  همیشه 
صحبت کرده ایم و بارها و بارها به دنبال دلیل عدم وجود 
در  بسیاری  بروز مشکالت  مردم، شاهد  در  مطالبه گری 

زمینه های مختلف بوده ایم. 

مهاجرت باعث چند دستگی در شهر شده است

جامعه ای را مطالبه گر می گویند که تمام افراد آن عالوه 
بر دانستن حق و حقوق خودشان بتوانند از آن دفاع کنند و 

مسئولیت را به گردن دیگران نیندازند. 
مهاجرت هم در این موضوع بسیار تاثیرگذار است و باعث شده 
فرقه ها و گروه هایی در شهرها به وجود آید و هر کدام به 
نحوی برای رسیدن به هدف خود تالش می کنند و درست تر 

اینکه، حرف واحدی از مردم شهر شنیده نمی شود.

بی توجهی به مسائل حتی در کالم

 بارها شده است که از این جمالت “ای خود اون جه درس 
خا شو”یا “ای به ما چه” یا “ تو کاله خور بچسب، به بقیه چکار 
داری”و... در مورد یک مهم اجتماعی و سیاسی شنیده ایم و 
البته گفته ایم که نشان از بی تفاوتی و حزب باد بودن است، 
حتی در حیاتی ترین نیازهای مان که مرتفع شدن آن موجب 
بهره مندی همه اقشار می شود،کند و سست عمل می کنیم. 

افراد مطالبه گر سالم تر از دیگران هستند و کمتر 
دچار مواد مخدر و الکل می شوند

وجود  جامعه  در  رفتار  نوع  سه  نیز  روانشناسی  دید  از 
خود  نیازهای  به  فقط  فرد   که  خودخواهانه  دارد،رفتار 
منافع  بر  را  دیگران  منافع  که  رفتاری  دیگر  دارد،  توجه 
“مطالبه  رفتار  ترین  مهم  و  دهد  می  ترجیح  خودش 

به  خود،  حقوق  و  حق  به  توجه  با  فرد  که  گری”است  
حقوق دیگران نیز اهمیت می دهد، افرادی که رفتار مطالبه 
 گر دارند سالم تر از بقیه هستند و کمتر دچار بیماری ها

و درگیر مواد مخدر می شوند.

مطالبه گری سوزنی بر گرده مسئوالن
 

مسئوالن نیز در رابطه با مردم باید چنان رفتار کنند تا فردی 
برای بیان خواسته هایش مجبور به سانسور و استفاده از 
ادبیات “بله و چشم قربان” نباشد، این موضوع در بسیاری 
به  شود.  می  دیده  )ع(  ائمه  و  معصومین  های  گفته  از 
طور مثال حضرت علی )علیه السالم( می فرمایند:”با من 
همان طور که با دیگران حرف می  زنید، صحبت کنید،اگر 
تندی  حرف  شدم،  ناراحت  و  عصبانی  من  احیانا  دیدید 
من  با  هرگز  کنید  انتقاد  مردانه  نبازید،  را  خودتان  زدم، 

که  نکنید  نکنید،گمان  معاشرت  سازش کارها  شکل  به 
من  علیه  اگر  یعنی  بگویید،  من  مقابل  در  را  حقی  اگر 
 کلمه  ای بگویید که حق است، بر من سنگین خواهد آمد،

دشوار  و  سنگین  من  بر  ابدا  کنید،  انتقاد  من  از  حق  به 
این  می  پذیرم”  شما  از  خوشرویی  کمال  با  بود،  نخواهد 
بیانات به درستی نشان می دهد که مطالبه گری جایگاه 
تحرک  و  پیشرفت  باعث  و  دارد  اسالم  در  ای  ویژه 

مسئوالن خواهد شد چرا که در جامعه ای که مردم حقوق 
این تفکر در مسئوالن به  شان را طلب نکنند،به تدریج 
وجود می آید هر راهی که بروند چه صواب و چه خطا 
صدایی از کسی در نخواهد آمد و در واقع  امور مردم به 
دست یک فرد و یک تفکر خاص خواهد افتاد و استفاده 

ازخرد جمعی نوعی مطلب طنزگونه خواهد شد.

اقلیم و کویر 

با  را  مردم  آن،  در  زندگی  سخت  شرایط  و  کویر  روحیه 
شده  باعث  و  است  کرده  زیادی،سازگار  های  ناسازگاری 
راه  به مطالباتی که شاید  در رسیدن  افرد  از  بسیاری  که 
طوالنی را نمی طلبد، دچار نوعی خود کم بینی شده و به  
جایی که به دنبال رفع آن باشند از آن فاصله می گیرند در 
یکی از این اجتماعات یکی از افراد این طور بیان کرد:” 

اگر  بی توجهی مسئوالن در شهری دیگری صورت می 
گرفت مردم در شکل جمعی ومتحد مطالبه گر می شدند 
وچنین وچنان می کردند، ولی در شهر ما فقط هر کسی 
ساز خودش را می زند “شاید در  . بی تفاوتی مردم نسبت 
به مسائل اجتماع شان و از دور دستی بر آتش داشتن، باعث 
پاسخگویی  به  نیازی  مسئوالن  از  ای  عده  که  شود  می 
افکار عمومی  به  اقدامات شان  ارائه اطالعات در مورد  و 

باشند. متاسفانه در کشور، شهرهایی که مانند ما  نداشته 
عالقه ای به پیگیری مطالبات خود ندارند، از کوچک ترین 
تا بزرگ ترین مطالبات شان مورد بی توجهی قرار می گیرد 
و همیشه مورد ظلم سهوی و عمدی قرار می گیرند،نادیده 
گرفته می شوند ودر پاره ای از موارد تنها به وعده های 

دلخوشکنک سامان دهی می شوند. 

ترس از آینده 

که صداهای  است  مهمی  بسیار  عامل  نیز  آینده  از  ترس 
نبود  دلیل  به  افراد  و  کند  می  خفه  سینه  در  را  بسیاری 
اجتماعی،سیاسی،فرهنگی  های  زمینه  در  روشن  ای  آینده 
متاسفانه  و  نیستند  مطلبی  بیان هر  به  اقتصادی حاضر  و 
این موضوع در شهر ما نهادینه شده است. از یک کارمند 
قرار  پرسش  مورد  را  مسئوالن  باالترین  تا  گرفته   خرد 

نمی دهیم چرا؟ به دالیلی مانند اینکه فردا شاید کارمان را 
راه نیندازند و یا اسم مان را از فالن لیست حذف کنند، این 
در حالی است که همه ما از مکتب امام حسین )علیه السالم( 
پیروی می کنیم،مکتبی که می گوید :”اگر دین ندارید،الاقل 
آزاده باشید”یعنی در زمان خود بدون در نظر گرفتن منافع 
شخصی، حرف حق را بزنید وبه وقتش از مظلوم دفاع کنید،به 

وقتش صدای تان را باال ببرید و حرف تان را بزنید.

تعارف در حد مرگ 

یک از معضالت مرم شهر ما که البته برگرفته از فرهنگ 
تا جایی  است  است،تعارفات مرسوم  به همنوع  اهمیت  و 
که جا داشته باشد سعی داریم در حق هر بنده خدایی به 
جا آوریم و در حق مسئوالن نیز بیش از همه موجودات 
روی زمین روا می داریم،گاهی آن قدر اسم مدیر کل و یا 
مدیر فالن اداره را بزرگ می بینیم که حتی اجازه پرسیدن 
کوچک ترین سوال در مورد حوزه کاری اش را گناه کبیره 
می دانیم و این جای هر سوء مدیریت و کم کاری را باز 
می گذارد و زمینه مناسب برای مدیران ناکارآمد را فراهم 
می کند.مطالبی که  بیان شد برخی دالیل نبود فرهنگ 
دهد  می  نشان  و  ماست  استان  و  شهر  در  گری  مطالبه 
که مطالبه گری دارای جنبه عمومی و خصوصی است که 
جنبه عمومی آن از اهمیت باالتری برخوردار است، چرا که 

با رسیدن به مطالبات عمومی، جنبه خصوصی پوشش داده 
می شود و موانع بسیاری از سر راه مردم برداشته خواهد 
شد، این موضوع  نیازمند فرهنگ سازی و تغییر نگرش 
یک به یک افراد جامعه است،تا وقتی هر کس فقط به فکر 
سود و زیان خود باشد و به این فکر کند که چطور از هر 
کالهی برای خود، نمدی بسازد،نمی توان به حل مشکل 

فرهنگی عدم مطالبه گری امیدوار بود. 

 زهرا خواجه میری،  دکترای زمین شناسی اقتصادی  
استان خراسان جنوبی از لحاظ زمین شناسی  در سه منطقه 
ساختاری سیستان، لوت و طبس قرار دارد، با توجه به این  
خصوصیات دارای زمین شناسی و پتروگرافی متنوع و بالتبع 
مواد معدنی مختلف می باشد. یکی از پتانسیل های مهم 
استان  کانی های قیمتی و نیمه قیمتی می باشد که در 

ادامه به بررسی آنها پرداخته می شود. 
الف( عمده کانی های قیمتي و نیمه قیمتي شناسایي شده 
در استان شامل انواع مختلف آگات )عقیق( در طرح و رنگ 
هاي گوناگون نظیر طوسي، شیري، خاکستري، صورتي، 
قرمز، آبي، قهوه اي، نارنجي و دودي، با الیه بندي هاي 
متنوع و زیبا مي باشد. از جمله مناطق مستعد که از نظر 
آگات زایي مهم و مد نظر مي باشد، مي توان به نواحي سه 
قلعه، خور، مزار کاهي، خوسف، کاریجگان و سربیشه اشاره 
نمود. در تمامي نقاط مذکور، پدیده آگات زایي در ارتباط با 
سنگ هاي ولکانیکي ائوسن و فعالیت هاي هیدروترمالي 

بعدي )الیگو میوسن( مي باشد. 
از این رو به جرات مي توان اظهار نمود که کلیه سنگ 
هاي ولکانیکي این استان، از فردوس تا نهبندان، به جهت 
زایي  آگات  نظر رخداد  از  قابل مالحظه شان،  گستردگي 

آشکار هاي  تفاوت  و  تنوع  علیرغم  و  بوده  اهمیت   حائز 
 مي توانند گوهرهاي با ارزشي را پدید آورند.

ب( عالوه بر ولکانیک هاي منطقه، بخش زیادي از آگات 
لیستوینیتي موجود،  استان در داخل مجموعه هاي  هاي 
سنگ  لحاظ  به  اخیر  هاي  مجموعه  اند.  یافته  تشکیل 

شناسي، یک زون گسترده دگرساني محسوب مي گردند 
که در نتیجه تأثیر فعالیت هاي هیدروترمال بر سنگ هاي 
اولترامافیک، به ظهور مي رسند. این مجموعه به طور عمده 
شامل اوپال، کالسدوني )آگات(، کاني هاي کربناته به ویژه 
منیزیت، هونتیت و... مي باشد. با عنایت به گستردگي زون 

فراواني کاني هاي  لیستوینیتي در خراسان جنوبي،  هاي 
آگات و اوپال، دور از انتظار نبوده و همانند لیستوینیت هاي 
منطقه مزار کاهي، آگات هاي خوش رنگ و جذاب نظیر 

انواع خزه اي و آبي را مي توان در آنها شناسایي نمود.   
مجموعه  بالخص   ، استان  دگرگوني  هاي  مجموعه  ج( 
کم نظیر دهسلم واقع در بخش جنوبي استان )شهرستان 
نهبندان (، از نظر وجود کاني هاي با کیفیت گوهري باال 
نظیر گارنت نوع آلماندین، آندالوزیت و تورمالین بسیار مهم 
مي باشند. همچنین دایک هاي متعدد پگماتیتي نفوذ کرده 
قابل توجهي  مقادیر  نیز، واجد  در داخل مجموعه مذکور 
تورمالین و آلماندین مي باشند که برای شناسایي دقیق زون 
هاي گارنت و تورمالین، پگماتیت هاي مورد بحث، بایستي 
به طور تفصیلي مطالعه گردند. گفتني است، آندالوزیت هاي 
به جهت خلق  نظر صنعتي و هم  از  گوشتي موجود هم 

گوهرهاي زیبا حائز اهمیت مي باشند. 
ولکانیکي  در سنگ هاي  موجود  کوارتزي  رگه هاي  د( 
ائوسن، در برخي نقاط از جمله مناطق قلعه زري، سربیشه 
)کوارتز  شفاف  بلورین  کوارتزهاي  واجد  سوالبست،  و 
مزبور  بلورهاي  آنها  در  که  هستند  کوهي(  در  یا  کوهي 
در اندازه هاي 2 تا 100 میلي متر نیز دیده مي شوند. از 

این رو کلیه رگه هاي سیلیسي موجود در داخل ولکانیک 
نیز  بلورین  کوارتزهاي  رخداد  حیث  از  استان،  این  هاي 

قابل مطالعه و بررسي مي باشند.
دگرگوني  نوار  )زوج  اي  ناحیه  دگرگوني  هاي  سنگ  ه( 
مناطق کوهزایي( در این استان از گسترش قابل مالحظه 
شناسي  کاني  مجموعه  داخل  در  هستند.  خوردار  بر  اي 
هاي  شیست  اکتینولیت  نظیر  ها  سنگ  این  از  برخي 
ارزشي  با  قیمتي  نیمه  هاي  کاني  سوالبست،  منطقه 
همانند اکتاهدرال هاي مگنتیت یافت مي شوند که مورد 

توجه قرار گرفته است.
آنها واجد کاني  اولترا مافیک همراه   همچنین واحدهاي 
هاي گوهري زیادي چون کریزو کوال )منطقه مزار کاهي( 

و کاني هاي گروه سرپانتین مي باشند. 
شده  مشاهده  لیتولوژیکي  تنوع  اینکه،  آخر   کالم 
)سنگ هاي دگرگوني، سنگ هاي ولکانیکي و پلوتونیکي، 
هاي چشمگیر  فعالیت  همراه  به  مالنژ(  کالرد  واحدهاي 
هیدروترمال به ویژه در زمان الیگوسن، زمینه ساز تشکیل 
انواع مختلف کاني هاي قیمتي و نیمه قیمتي  نظیر آگات 
ها، کوارتز بلورین، گارنت، آندالوزیت، تورمالین، مگنتیت 

و... در گستره پهناور خراسان جنوبي شده است.

 نبود مطالبه گری در استان  چرا؟ 

بررسی  قابلیت های استان در زمینه  کانی های نیمه قیمتی 
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 افتخار آفرینی ایرانیان در المپیاد های جهانی فیزیک و شیمی

دانش آموزان تیم المپیاد فیزیک در چهل و نهمین المپیاد جهانی فیزیک در پرتغال توانست سه مدال نقره و 2 مدال برنز به دست آورند. این مسابقات 
در لیسبون پرتغال برگزار شد. همچنین دانش آموزان تیم المپیاد شیمی ایران توانستند در پنجاهمین المپیاد جهانی شیمی که به صورت مشترک در 
چک و اسلوواکی با حضور 300 دانش آموز از 78 کشور برگزار شد، چهار مدال نقره به دست آورند.

سه شنبه * 9 مرداد 1397 * شماره 4128

سینما و تلویزیون

ساخت مسابقه »برنده باش« 
با اجرای گلزار به کجا رسید

مهدی هاشمی طراح دکور برنامه تلویزیونی »برنده 
باش« گفت: ساخت دکور »برنده باش« به تازگی به 
پایان رسیده که به نظرم کاری منحصر به فرد است 
و فکر می کنم تاکنون چنین دکوری در تلویزیون کار 
نشده است. مسابقه »برنده باش« با اجرای محمدرضا 
گلزار و تهیه کنندگی حمید رحیمی و هاشم رضایت 

به زودی برای پخش از شبکه سه به تولید می رسد.

همایون شجریان بدون هیچ نفعی 
کنسرت برگزار می کند

که  ایام  این  در  عزیزان،  گفت:  شجریان  همایون 
نمی دانم  هستیم،  آتش  از  گذر  در  سیاوش  چون 
چنانچه  شود،  بهتر  کمی  مان  حال  تا  کنیم  چه 
مشکل مجوز نباشد سراپا در خدمتم تا بدون هیچ 
برای شما عزیزان  نفعی کنسرت خیابانی گسترده 
اجرا کنم، شاید دل مان در کنار یکدیگر آرام گیرد. 

کارگردان »پایتخت« و محسن 
تنابنده فیلمی تازه می سازند

سیروس مقدم کارگردان سریال پایتخت قرار است 
به زودی فیلم سینمایی “قسم” را کارگردانی کند.
شعبانی،  جلیل  تهیه کنندگی  به  ”قسم”  فیلم  
کارگردانی مشترک سیروس مقدم و محسن تنابنده 
و نویسندگی محسن تنابنده در ژانر اجتماعی موافقت 
شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کرده است.

ذوق و شوق نرگس محمدی 
از بازی در »ستایش 3«

گفت:  تلویزیون  و  سینما  بازیگر  محمدی  نرگس 
ستایش 3 شروع شد؛ با یک گروه خوب و دوست 
داشتنی با کارگردانی سعید سلطانی عزیز که خیلی 
چیزها ازشون یاد گرفتم و با تهیه کنندگی دوست 
عزیز آرمان زرین کوِب مدیر و با درایت. خیلی حالم 
خوبه که باز دوباره خدا این فرصت را بهم داد که 

به ستایشی که از خودمه و دوستش دارم، برگشتم.

فرصت  دانشگاه ها  و  مدارس  تعطیلی  واسطه  به  تابستان 
از دغدغه های  با فاصله گرفتن  مناسبی است تا خانواده ها 
روزمره برای یک سفر برنامه ریزی کنند و عالوه بر رسیدن به 
یک آرامش روحی نسبی با جاذبه های دیدنی ایران آشنا شوند. 

خراسان جنوبی، بهشت منجمان ایران
خراسان جنوبی به عنوان یکی از استان های شرقی کشور 
از  دارند  دوست  که  است  گردشگرانی  از  بسیاری  مقصد 
جاذبه های کویری لذت ببرند، البته آن ها عالوه بر بهره گیری 
از این نعمت خدادادی می توانند از جاذبه هایی چون باغ های 

تاریخی بیرجند و اماکنی چون مدرسه شوکتیه دیدن کنند. 
اما ورود گردشگر به یک منطقه نیازمند زیرساخت هایی است 
که نبود آن به صنعت گردشگری لطمه جدی وارد می کند. 
مرتضی عربی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در این زمینه  به 
خبرنگار مهر گفت: صنعت گردشگری موضوعی فرابخشی 
است و با همدلی و همکاری می توان به رونق این صنعت 

کمک کرد.
فقط جاذبه تفریحی زمینه ساز جذب گردشگر   

نیست
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان جنوبی ادامه داد: ممکن است بسیاری 
از ما رونق گردشگری در بسیاری از کشورها را مثال بزنیم 
و بگوییم چرا ما نمی توانیم چنین جایگاهی داشته باشیم در 
حالی که سرمایه گذاری در این قبیل کشورها متفاوت است 

برای  زمان  حداقل  با  آماده  گذاری  سرمایه  های  بسته  و 
مجوزها را تعریف کرده اند. نمی توان تنها به گفتن مشکالت 
عدیده ای چون خشکسالی، روستاهای خالی از سکنه و مسائل 
امنیتی و اقتصادی مرتبط با آن اکتفا کرد بلکه برای توسعه 
 استان باید از ظرفیت مغفول مانده گردشگری استفاده نمود.
عربی افزود: حتی ممکن است از گسترش گردشگری در 
استان های دیگری چون یزد نام ببریم در حالی که باید به این 
نکته اشاره کنیم که فقط جاذبه های گردشگری موجب جذب 
توریست نمی شود بلکه عالوه بر جاذبه نیازمند زیر ساخت 

نیز  هستیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از زیر ساخت های گردشگری هتل 
ها و اماکن اقامتی هستند، گفت: وجود مهمانسراهای دولتی 
گاه مشکالتی را برای هتلداران و این صنعت به وجود آورده 

است.
نگهداری  و  ایجاد  از  دولتی  ادارات  منع  قانون 

مهمانسرا
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان جنوبی بیان کرد: این در حالی است که 
براساس ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد و اداره 
هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای 
درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن 
توسط دستگاه های اجرایی ممنوع  شده است. عربی با بیان 
اینکه متأسفانه برخی از مهمانسراهای دولتی پذیرش عام نیز 
دارند، یادآور شد: این در شرایطی صورت می گیرد که بسیاری از 

هتل ها و اماکن اقامتی استان با 3۵ درصد ظرفیت خود فعالیت 
خراسان جنوبی  گردشگری  جاذبه های  از  بسیاری  می کنند. 
وقفی و در اختیار اداره اوقاف و امور خیریه است که همکاری 
میراث فرهنگی و اوقاف در افزایش بازدید گردشگران از این 
قبیل اماکن تأثیرگذار می باشد. حجت االسالم مهدی عباسی  
مسئول روابط عمومی اوقاف در این زمینه به خبرنگار مهر 
گفت: وظیفه ذاتی سازمان اوقاف رشد و تعالی موقوفات است 
که یکی از راه های این رشد، شناساندن موقوفات است. وی 
اظهار کرد: ما همکاری الزم را با میراث فرهنگی داریم و برخی 

از ناهماهنگی ها به دلیل شرایط خاص به وجود آمده است.
درباره  اوقاف  و  میراث  همکاری  برای  راه هایی 

مدرسه شوکیته  بیرجند
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف خراسان جنوبی با اشاره به مدرسه 
شوکتیه بیرجند به عنوان یکی از جاذبه های خراسان جنوبی 
بیان کرد: این مکان دیدنی اکنون مدرسه شبانه روزی حفظ 
قرآن پسران استان است. عباسی ادامه داد: به واسطه همکاری 
در موضوع گردشگری اگر یک فضای آموزشی برای مدرسه 
شبانه روزی حفظ قرآن در اختیار ما قرار داده شود، حاضریم 

این مدرسه را به صورت تمام وقت برای گردشگری اختصاص 
دهیم. وی با اشاره به اینکه آب انبارها نیز یکی از جاذبه های 
خراسان جنوبی است، یادآور شد: البته آماده سازی آب انبارها  

برای گردشگری نیازمند اختصاص اعتبارات ویژه ای است.
 دکتر آذرکار فعال گردشگری در خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: 
نمی توان پذیرفت قوانین مالیاتی در استان هایی چون تهران، 
تبریز و سایر کالن شهرها با خراسان جنوبی مشابه باشد و 

به نظر می رسد نیازمند اصالح قوانین در این زمینه هستیم.
این فعال صنعت هتلداری بیان کرد:  بر اساس ماده 23 قانون 
اداره هرگونه مهمانسرا،  مدیریت خدمات کشوری ایجاد و 
زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، 
فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های 

اجرایی ممنوع است.
با  متناسب  را  تسهیالت  که  است  این  مشکل  افزود:  وی 
امکانات منطقه به سرمایه گذار می دهند، اما زمانی که نوبت 
به اجرائیات می رسد قانون در تمام کشور  یکسان اجرا می شود.
این فعال حوزه گردشگری یادآور شد: تا زمانی که قوانین در 

این زمینه اصالح نشود، شاهد تفاوت وضع نخواهیم بود.

مهمانسراهای دولتی رودرروی 
صنعت هتلداری استان

معرفی کتاب

خون و اهدای آن از نظر اسالم

در این کتاب نخست اطالعاتی اجمالی در باب خون 
شناسی و دستگاه گردش خون آمده، سپس کلیات 
اهدای خون از منظر پزشکی بیان می شود. در پایان 
نیز احادیث و روایاتی از ائمه معصومین درباره خون 
به طبع می رسد که طی آن این مطالب مطرح شده 
زدن،  قمه  گیری،  خون، خون شناسی، خون  است: 
حجامت،خرید و فروش خون، شرایط مزاجی خون 
دهنده و لزوم به کارگیری قوانین اسالمی در مسائل 

طبی از منظر علما و دانشمندان مسلمان. 
تهیه و تنظیم: مریم خودکار 

کتابخانه عمومی امیرالمومنین)ع( مود

پهپاد خورشیدی که یک سال
 بدون وقفه پرواز می کند

در جریان نمایشگاه هوایی لندن، یک هواپیمای 
مشکی رنگ با عرض 3۵ متر به نمایش درآمد که 
به شدت مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت. این 
هواپیما که PHASA-3۵ نام دارد در ارتفاعات 
هم  منظور  این  برای  و  آید  می  در  پرواز  به  باال 
نیازی به سرنشین ندارد. این پرنده بدون سرنشین 
قادر است برای مدت یک سال کامل و صرفا با 

کمک انرژی خورشیدی در هوا شناور بماند.

ژاپنی ها از یک قطره خون 
موش ساختند

پژوهشگران ژاپنی توانسته اند با استفاده از یک قطره 
این  برای  کنند.  شبیه سازی  را  موش  یک  خون، 
شبیه سازی از سلول هایی استفاده شده که در سیستم 
گردش خون موش بود. موش شبیه سازی شده، ماده 
بوده و طول عمری معادل یک موش معمولی داشته 

است. او قابلیت تولید مثل نیز داشت. 

 روبات نیمه انسان
 برای ماموریت های نجات

مرکز تحقیقات علمی در جنوا ایتالیا یک ربات با ارتفاع 
۵ فوت ساخته که قسمت باالی بدنه آن شبیه انسان و 
Centauro در بخش پایین چهار پا دارد. این ربات 

نام گرفته و می تواند به مدت 2.۵ ساعت کار کند. 
همچنین طوری طراحی شده تا از سطوح پشت و بلند 
رد شود.  ربات می تواند فعالیت هایی که نیازمند قدرت 
زیاد است را نیز انجام دهد. ربات چهارپا برای ماموریت 
و مواقع اضطراری ساخته شده است. های نجات 

درمان سوختگی قرنیه چشم 
با استفاده از سلول های بنیادی

معاون پژوهشگاه رویان گفت: در بیماری های مربوط 
به خاطر عارضه سوختگی  اوقات  به چشم گاهی 
قرنیه بسیاری از افراد دچار نابینایی دائم می شود، ما 
توانسته ایم با استفاده از سلول های بنیادی که از چشم 
سالم مقابل بیمار گرفته می شود با روش سلول درمانی 

بینایی را به فرد بازگردانیم.

علم و فناوری

شیو
: آر

س
عک

نام  با  یاد  زنده  نوشت:  عکاس  برزویه،  بابک 
مرداد ۱3۵0   8 گلدره  مرادعلی  پوپک  کامل 
را  آمد. فعالیت هنری  به دنیا  در شهر تهران 
با بازی در نمایش »پل« آغاز کرد و در سال 
»رؤیای  کلیپ(  )ویدئو  نماهنگ  در   ۱37۵
مجموعه  در  ضمناً  او  شد.  ظاهر  زمین« 
بازی  نیز   )۱373( خوش  ساعت  تلویزیونی 
می توان  او  درخشان  بازی های  از  بود.  کرده 
برد. نام  را  ونرگس  سرخ  مروارید  سریال 

زادروز زنده یاد پوپک گلدره

مردم  نماینده  اکبری،  حسین   - یادداشت 
خراسان جنوبی در شورای عالی استان ها: 

فوتبال به عنوان پر طرفدارترین رشته ورزشی 
همـواره توانسته است جایگاه خـــود را بیــن 
ورزش دوستــان و ورزشکاران تثبیت کند و 
به نــدرت دیده می شود که کسی نسبت به 
فوتبال و نتایج مسابقات فوتبال اعم از لیگ 
شهرستانی و استانی ، کشوری و بین المللی 

بی تفاوت باشد.
 اما حساب جام جهانی فوتبال فرق می کند. 
راهیابی به  این مسابقات و فتح آن به منزله فتح 
قله موفقیت  و رسیدن به اوج قدرت جهانی  در 
رشته ورزشی فوتبال و کسب محبوبیت و در 
نهایت سرفرازی و احساس غرور یک کشور و 
مردم آن در جهان می باشد  و حتی نتایج تک 

تک مسابقات هم تاثیر بسزایی در روحیه مردم 
و مسئوالن یک کشور دارد. 

لیکن بر این نکته باید تاکید کرد که فوتبال 
علیرغم زیبایی ها و هیجانی که دارد، نکات 
آموزنده و درس های بزرگی را نیز به همراه دارد 
که می بایست به طور جدی مورد توجه قرار 
گیرد. در جام جهانی امسال، شاهد دو درس 
بزرگ بودیم که چنانچه ما نیز در شهرستان 
ها  و استان  به آن عمل کنیم، بدون شک 
شاهد  جهانی،  جام  برتر  های  تیم  همچون 

کسب موفقیت و پیروزی خواهیم بود.
اولین درسی که جام جهانی فوتبال به ما داد 
این است که نباید متکی به یک نفر بود، چرا که 
تیم هایی مثل پرتغال، آرژانتین و برزیل که جزو  
امیدهای قهرمانی و کسب جام بودند در مرحله 
گروهی و مرحله بعد از آن، شکست خوردند 
و دست خالی به خانه برگشتند،یکی از دالیل 
اصلی آن هم، این بود که چون تیم شان را 
بر اساس اتکا به فوق ستاره هایشان همچون 
رونالدو و مسی و نیمار بسته بودند، فکر می 
کردند آنها به تنهایی و بدون حمایت هم تیمی 
هایشان خواهند توانست کاری انجام دهند و در 
نتیجه  نتوانستند به موفقیت برسند.  این تیم ها 
به رغم توانمندی باالیشان ، از بازی گروهی و 
استفاده از تمام ظرفیت های تیم و بازیکنان 
غافل شدند و فکر می کردند چون رونالدو یا 

مسی یا نیما ر را دارند حتما خواهند توانست بر 
سایر تیم ها به راحتی پیروز شوند. 

در حالی که دیدیم این گونه نشد و تیم هایی 
که  واقعا از یک انسجام خاصی برخوردار بودند 
و تیمی بازی کردند و  از هر بازیکنی در جای 
خود به نحو احسن استفاده نموده و در موقع 
بازیکن های  به تعویض  نیز نسبت  مناسب 
خسته و صدمه دیده و بازی دادن به نیروهای 
اقدام کردند، توانستند در  تازه نفس و جوان 
مقابل تیم های بزرگ برزیل، آرژانتین ، آلمان 
و پرتغال به پیروزی برسند و همانند تیم بلژیک 
و کرواسی به مرحله نهایی راه یابند و طعم 
بازی تیمی و پاسکاری مناسب و استفاده از 
تمام ظرفیت ها را بچشند و موفق شوند.  بله 
این اولین درسی است که مسئوالن استان باید 
به آن توجه داشته باشند. اینکه همه ما راحت 
بنشینیم و به این امید باشیم که چون یک 
داریم،  پرقدرت  و  پرتوان  استاندار  یا  نماینده 
پس کارها خودش انجام خواهد شد و نیازی 
به تالش سایر مدیران و حتی همراهی مردم 
نیست، اشتباهی محض است و اگر این وضع 
ادامه پیدا کند، بدون شک، آینده ای مبهم و 

ناخوشایند در انتظار مردم منطقه خواهد بود.
پس به عنوان یک نیاز ضروری و یک راهبرد 
مشخص، برای کسب پیروزی و موفقیت، همه 
باید وارد میدان شوند و به کمک نمایندگان و 

مدیران بیایند و مجموعه مدیریت استان نیز 
باید با ایجاد انسجام بیشتر و استفاده از تمام 
ظرفیت های موجود در قالب یک تیم منسجم 
همراه با نمایندگان مجلس و اعضای شوراها ، 
مسایل را پیگیری نموده و با یک کار تیمی 
مناسب، به گل برسند و برای استان افتخار 
آفرینی نمایند و انتظاری هم که از مردم عزیز 
و هم استانی های  محترم می رود، این است 
که مقابل بازی خوب مسئوالن و تالش شبانه 
روزی شان، آنها را تشویق نموده و انگیزه شان 
را دو چندان کنند و با مطالبه گری مناسب و 
به موقع همانند تماشاگران فوتبال با تشویق 
های مداوم،  مدیران را مورد خطاب  قرار دهند 
تا  آنها نیز بدانند که مردم، هم شاهد تالش 
هایشان هستند و هم تشویق شان می کنند 

و هم مطالبه گرند.
اما درس دومی که جام جهانی فوتبال به ما 
داد، این است که مردم همواره مسایل را رصد 
می کنند و مانند یک تماشاگر خوب فوتبال، 
چنانچه ببینند تیم شان که همان مدیران شان 
هستند،  تمام تالش خود را برای کسب نتیجه 
مطلوب و پیروزی انجام می دهند.، ولو اینکه 
موفق هم نشوند و شکست بخورند اما باز هم 
مورد حمایت مردم قرار می گیرند و تشویق هم 
می شوند، کما اینکه در بازی ایران مقابل اسپانیا 
دیدیم علیرغم اینکه ایران بازی را یک بر صفر 

به تیم حریف باخت، اما باز هم مردم از تیم ملی 
قدردانی کردند و با حضور و شادی در خیابان 
ها رضایت مندی شان را از عملکرد تیم ملی 

به تصویر کشیدند.
در این میان، آنچه مسلم است اگر بخواهیم 
 قیاس نماییم در هر شهر و شهرستان و استان ،

مجموعه تیم مدیریت آن منطقه اعم از امام 
جمعه، نماینده، فرماندار، شورای شهر و مدیران 
ادارات و نهادها، نیروی انتظامی و سایر سازمان 
 های مردم نهاد و فعاالن سیاسی و اجتماعی

و  فنی  کادر  عنوان  به  جوان  نسل  ویژه  به 
تدارکاتی و بازیکنان تیم ملی آن شهرستان و 
استان در حوزه توسعه و عمران و پیشرفت آن 
منطقه محسوب می شود و اگر این مجموعه 
و این تیم بتوانند یک انسجام گروهی مناسب 
را ایجاد کرده و از تمام ظرفیت ها و استعدادها 
و نظرات صاحب نظران و نخبگان در داخل و 
خارج از استان استفاده نمایند و رضایت مردم 
را با بازی و عملکرد خوب و مطلوب به دست 
آورده، بدون شک شاهد کسب موفقیت های 
پی در پی و پیروزی در تمام مسابقات و ایجاد 
حس افتخار و غرور ملی برای مردم منطقه 
خواهند شد و مردم نیز قدردان زحمات و تالش 
هایشان خواهند بود و در نهایت توسعه و آبادانی 
استان محقق شده و ان شاء ا... شاهد استانی 

توسعه یافته خواهیم بود.

دو درس بزرگ جام جهانی فوتبال به مردم و مسئوالن 
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 بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری
صمد بهرنگی

نگاه  را  ما  رو  پیاده  جماعت  بخند  کی  نخند  حاال   .... 
می کردند و می گذشتند. من خم شدم و  پای محمود را از 
نزدیک نگاه کردم . کفش کجا بود ! محمود فقط پاهایش 
را رنگ کرده بود به طوری که آدم خیال می کرد کفش نو 

سیاهی پوشیده . عجب حقه ایی بود ! 
محمود گفت که شش نفره تاس بازی کنیم من چهار 
هزار داشتم . قاسم نگفت چقدر پول دارد . آن دو تا رفیق 
پنج هزار داشتند ، پسر زیور بلیت فروش یک تومان داشت 
احمد حسین اصال پول نداشت، کمی پایین تر مغازه ای 
بسته ایی بود رفتیم آنجا و جلو مغازه بنا کردیم به تاس 

ریختن ، برای شروع بازی پشک انداختیم .
پشک اول به پسر زیور افتاد . تاس ریخت . پنج آورد ، بعد 
نوبت قاسم بود. تاس ریخت ، شش آورد . یک قران از 
پسر زیور گرفت. بعد دوباره تاس ریخت ، دو آورد . تاس را 
داد به محمود، محمود چهار آورد ، دو قران از قاسم گرفت 
و با شادی دستهایش را بهم زد و گفت : برکت بابا بختمان 
گفت. این جوری دو به دو تاس می ریختیم و بازی می 
کردیم. دوتا جوان شیک پوش از دست راست می آمدند، 
احمد حسین جلو  دوید و  التماس کرد : یک قران ... آقا 

یک قران بده ...، تو را خدا !. ادامه دارد...

هرگز نترس که صدای خود را برای صداقت و حقیقت 
و دلسوزی در مقابل بی عدالتی و دروغ گویی و طمع 

باال ببری.  این کار زمین را تغییر می دهد.

خرسندی در تالش است، 
نه در دستیابی. تالش کامل

 یعنی پیروزی کامل.

گفتم عقلم گفت که حیران منست
گفتم جانم گفت که قربان منست
گفتم که دلم گفت که آن دیوانه
در سلسله زلف پریشان منست

نگرانی و تشویش، دید ما را بسته می کند. پذیرش 
خونسردانۀ خطر به ما اجازه می دهد که شرایط
 را آسان تر ارزیابی کنیم و گزینه ها را ببینیم.

فریس: “عمر بسیار سریع می گذرد. اگر هرازگاه 
یک بار نایستی و به اطراف نگاه نکنی، آن را از 

دست می دهی.”روز تعطیل فریس بولر

5
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شعر روز 

پیامک

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار
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بی  گمان ما به سوی شما فرستاده  ای که گواه بر شماست روانه کردیم همان گونه 
که فرستاده  ای به سوی فرعون فرستادیم. سوره المزمل/ آیه 15
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سه چیز از کارهاي نیکان است: انجام واجبات الهي، ترك و دوري از گناهان، مواظبت و رعایت مسائل و احکام دین.
 امام جواد - علیه السالم

سبک زندگی

آیا زنان می توانند موفقیت شغلی و خانوادگی را با هم داشته باشند؟
می  زنان  رهبری  با  رابطه  در  که  هستند  بسیاری  افراد 
گویند که آنها نمی توانند همه چیز را با هم داشته باشند 
آنها باید دست از تالش بردارند! بنابراین بسیاری از زنان 
 برجسته سیاسی و رهبران حقوقی در سال های گذشته نقل

کرده اند که به ایشان گفته شده شما نمی توانید همه چیز 
را با هم داشته باشید، این یک رویای محال است و تالش 

کرده اند تا آنها را ناامید کنند ، اما چرا ؟
روش های عملی برای بازسازی زندگی چیست؟

از روش های عملی  برای بازسازی دیدگاه های ذهنی خود 
ارجحیت  من  برای  چیزی  می دانم چه  من  کنید.  استفاده 
به  انتخاب و تصمیمی که می گیرم،  دارد و هر روز و هر 
آن افتخار می کنم. تفکر و تعریف درباره زندگی را با واژه 
»همه« متوقف کنید چون منجر به این خواهد شد که در 
نهایت با هیچ چیز مواجه شوید.در کارآموزی هایم به عنوان 
درمانگر ازدواج و خانواده یاد گرفتم که یکی از مفیدترین 
چیزها برای مراجعینی که درگیر چالش های روحی هستند، 
این است که به آنها یاد بدهیم که چگونه مشکالتشان را باز 
سازی کنند.بازسازی مثبت یک مسئله، مطرح کردن داستان 
با بیانی جدید است، در واقع کنار هم گذاشتن واقعیت ها به 
شیوه ای منصفانه )بدون هیچ دروغ یا پیچاندن واقعیت( که 
اجازه مثبت اندیشی، انبساط خاطر و رشد را بدون اینکه بی 
جهت خوشبینانه برخود کنیم، می دهد. شفاف سازی موقعیت 
برای رشد، شادی و  را  مثبت می تواند درهایی  نگرشی  با 

تغییر باز کند، به جای بستن آن درها به روی شما. از نظر 
روحی، از این برکناری ویران شده بود و در پنج مصاحبه 
مرتبط با شغلش شرکت کرده بود که ظاهرا این مصاحبه ها 
بود.  نشده  حاصل  پیشرفتی  هیچ  اما  بود  رضایت بخش 
بی اغراق به من گفت که »من یک بازنده ام«. یک بازنده 
بودن و قادر به خلق موقعیت ها نبودن، تجربیات خودش و 
موقعیت هایش در حال حاضر و شانس های آینده اش و اینکه 
چگونه به این موقعیت ها نگاه می کند، برایش چارچوبی را 
ساخته بود.پس زن ها چگونه باید مسئله داشتن همه چیز با 

هم را حل کنند، من گام هایی را پیشنهاد می کنم:
همیشه مراقب دیدگاه و کالمی که برای 

بیان زندگی و شغلتان استفاده می کنید باشید
اگر فکر می کنید هیچ راهی برای داشتن همه چیز با هم 
وجود ندارد، در نهایت هیچ چیزی نخواهید داشت. با دیدی 
جدید و قدرت بیشتری به آن نگاه کنید، درباره آنچه که 
می خواهید بدست آورید و چیزهایی که برای بدست آوردن 
زمانی  این همه  از  اید.هیچ گاه  داده  از دست  دیگر  بعضی 
بود. من  برای فرزندانم صرف کردم پشیمان نخواهم  که 
نمی توانم بدون آنها زندگی کنم. آنها ده ساله و بیست ساله 
هستند ومن هیچ پشیمانی ندارم. در طی کودکیشان انتخاب 
کردم که هر کاری برای ساختن زندگی آنها الزم است را 
انجام دهم، اما در همان زمان هم مهارت ها و قابلیت های 

جدیدی در شغلم ایجاد کردم، شما هم می توانید. 

بدانید که زندگی شما گذراست فقط امروز نیست
در پنجاه و چهار سالگی دیدگاه من نسبت به زندگی بسیار 
متفاوت از سی و چهار سالگی ام بود. امیدوارم همه ما قدرت 
تمیز و تشخیص در سنی که هستیم را داشته باشیم. االن 
می بینم فقط تنها به این دلیل که شغلم بسیار مناسب من بود، 
در نهایت این قدر مرا به چالش کشانده بود.شغل قبلی ام هیچ 
معنی و هدفی در بر نداشت، پس دور بودن از فرزندانم به خاطر 
چیزی که هیچ معنایی برایم نداشت غم انگیز بود. حاال حرفه ای 
را دارم که به آن عالقه مندم و تمرکز بر روی آن هیجان انگیز 
است و با پاداش همراه است. چه بسیار اولویت هایی که اقتضای 
سن خاصی است و این اولویت ها در طول زمان تغییر می کند. 
مدیریت هم زمان فرزندان و شغل، وقتی که بچه ها کوچک 
هستند و گونه ای از تجربه ای متفاوت وقتی نوجوان هستند 
و مرحله ای کامال متفاوت وقتی به سن بلوغ می رسند، چالشی 
جدی است.به زندگی خودتان به عنوان یک تجربه پشت 
سرهم ننگرید، بلکه به عنوان چیزی مواج و در جریان که 
تغییر می کند ودر طی سالها شکل می گیرد، نگاه کنید. تا حد 
ممکن اکنون که برای زندگی خود برنامه ریزی می کنید و به 
آن نگاه می کنید، چابک و منعطف باشید. اما توجه کنید که 
چه چیزی برای شما مهمترین مسئله است. تصور کنید که 
می خواهید چه چیزی از شما برجای بماند و اینکه شما االن 
باید چه کاری انجام دهید. اولویت های اصلی زندگی  در 

آینده هم پشیمان نخواهید شد.

یک شبکه حمایتی بسازید و کمک بگیرید
شما نمی توانید زندگی شادی داشته باشید اگربدون کمک، 
به ساختن  باشید. شروع  حمایت کننده، عشق و دلگرمی 
یک شبکه حمایتی شگفت آورکنید.دوستانی بی نظیر که در 
زمان نیاز کمکتان می کنند، همکارانی که حمایتتان می کنند، 
شریک زندگیتان که در ساختن زندگی به طور مساوی با 
شما سهیم است. دوستان قابل اعتماد، حامیانی که درهای 
بسیاری را به روی شما خواهند گشود و مسیر را برای شما 
هموار خواهند کرد . سعی نکنید همه ناهمواری های زندگی 

را مخفیانه و به تنهایی پشت سر بگذارید. 
مقایسه کردن را خاتمه دهید

دوران  در  است.  رفاه  و  آرامش  کننده  تباه  کردن  مقایسه 
کارآموزی صدها بار در یک ماه مشاهده کردم زنانی را که 
خانه  پول،  فرزندانشان،  خود،  حرفه  خود،  شغل  مقایسه  با 
و مدارکشان با دیگران مسبب بیماری و اندوه خود شده اند.

مقایسه کردن راتمام کنید. شادترین و موفق ترین مردم دنیا 
کسانی هستند که خودشان را عمیقا می شناسند زندگی آنها 
زندگی صحیح و براساس ارزش های منحصر به فرد خودشان، 
نیازهایشان، اولویت ها و رویاهایشان پایه ریزی شده است. 
شما شخص دیگری نیستید، شما توانایی های خاصی دارید، 
همچنین استعدادها، خواسته ها و نیازهایی که از دیگران متفاوت 
است. دائما با مقایسه خود با دیگران خودتان را عقب نیاندازید. 

این اتالف وقت است و دیدی منفی نسبت به زندگی!
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  - برگ  و  شاخ  پر  درخت   -  13
قومي ایراني- محل ورود  - خون 
سبک  از   - برقرار  و  دایر   -  14
بیهوشي 15  نقاشي- حالت  هاي 

- زندانیان - بازده و کارکرد

 عمودي: 1 - شغل خانم - نوشابه 
گازدار قدیمي 2- راندن از خود - 
دار فاني را وداع گفتن  -رودي در 
فرانسه - جنگلي دیدني در استان 
سمنان 3-  حرف ندا-  خاور - پول 
حرام -کالغ 4-  مسیر - پادشاهي 
از خوارزمشاهیان - جذب کردن 5 
- بند چرمي  -سلسله اي که پیش 
از غزنویان سلطنت کردند 6- حرف 
تعجب خانم ها - آب شرعي - از 
ویتامین   - کرمانشاه  شهرهاي 
انعقاد خون 7 - تجربه و ا متحان 
- کاشف باسیل -جذام - آتشدان 

حمام 8- ایستگاه قطار-  پیامک 
قصر   -  9 مرجع  خانه-   ورودي 
پادشاهي-  فاني - اسلحه کوچک 
10 - واحد سطح - سنجیدن دو 
چیز-  سفید ترکي - پسوند شباهت 
خون  فشار  باالبرنده  ماده    -11
زنداني-     -12 خالص  مشک   -
همچنین-  زیان آور 13- موضوع و 
سوژه کشت باراني - بیسواد قدیمي 
- قلیل 14 - کتاب هندوها - عدد 
ورزشي - متحد و بي ریا - درجه 
حرارت 15 - حیات و معاش - پول 

اشتراك روزنامه 

جدول 4128
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واژه های قدرتمند 

واژه های زیر به نظر بسیار کوچک و بی اهمیت می آیند 
اما آنها تاثیری فوق العاده روی دیگران می گذارند. اگر 
از قدرت واژه ها با مهارت استفاده کنید می توانید روی 

تصمیم گیری های دیگران تاثیر بگذارید.
1- برای اینکه / به این دلیل که ) واژه های مربوط به 
منطق( : با ترفند به کار بردن دلیل کاری، به راحتی می 
توان دیگران را قانع کرد. حتی اگر آن دلیل پوچ و واهی 
باشد. این روش به وسیله محققان در یک آزمایش بررسی 
شد و جواب مثبت گرفت.در آن تحقیق، عده ای در صف 
کپی گرفتن ایستاده بودند و فقط 7 درصد از آنها در برابر 
درخواست اینکه »می شود من زودتر از شما کپی بگیرم، 

برای اینکه خیلی عجله دارم.« مخالفت کردند. 
2- فقط )استفاده از این واژه به منظور کم اهمیت جلوه 
دادن( : استفاده از کلماتی مانند » فقط« و » صرفا« 
معموال از اثر عبارت های منفی روی فرد مقابل کم می 
کند و احتمال اینکه او در برابر حرف هایی که می شنود، 

مقاومت کند بسیار کم می شود.
  3- هنوز )واژه های نشاندهنده امید( : اگر به جمله تان 
واژه » هنوز« بیفزایید) به طور مثال »من هنوز آن را 
نمی دانم.« (، به طور خودکار اعتماد شنونده را به دست 
می آورید و این احساس را به او می دهید که برای 

رسیدن به چیزی، فقط به زمان بیشتری نیاز هست.
4- آمار )در مورد مسائل علمی( : اگر برای تایید گفته 
هایتان از اعداد و آمار استفاده کنید، احتمال اینکه مخاطبان 

تان حرف هایتان را باور کند، بسیار افزایش می یابد.
از این واژه به منظور نشان دادن  5- دقیقا )استفاده 
دقت(: اطالعات دقیق، میزان اعتبار شما را باال می برد 
تا جایی که طرف گفتگوی تان می تواند به آنچه که 

می گویید اعتماد کند.

123456789101112131415
میسنمهابهرابود1
رادایرددنتسما2
سدسابرکروتتن3
یدجرییوشراوگ4
داینبتمصعامن5
یشحوزویفالویه6
وتویمارتشیکد7
ونوسرمالکیاما8
نواندیبالبای9
هدوساوکابرتیت10
مرکلاوسلوکره11
شکدودهنروروا12
بشلوهندیزگلش13
انیرادلییاکیم14
نیستینژلوسمیتی15

مرکـز آبزیـان تابـع
توزیع کننده ماهی قزل آال )هر هفته شنبه و سه شنبه در سطح استان(

فروش ماهی جنوب - مرغ - شترمرغ و بوقلمون به قیمت کلی

آدرس : بین معلم 14 و 16   تلفن: 32204185
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

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

نی
ضمی

صد ت
 در

100

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

به تعدادی نیروی ماهر 
نقاش ساختمان نیازمندیم.

 09030000675

هزار پـــا
182022شروع سانس

به وقت خماری
16:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه 5 ساله

05632323179 - 09153634767

به چند نفر چرخکار ماهر زنانه دوز 
و مردانه دوز 

و چند نفر کارآموز خیاطی
 )با ظرفیت محدود( همراه با اعطای 
مدرک فنی و حرفه ای نیازمندیم.
بازار سادسی - طبقه فوقانی

 پالک 90
32236933 - 09151632641 
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اگر شکر می خورید 
در معرض آلزایمر هستید

مصرف شکر خط ابتال به آلزایمر را به میزان 
قابل توجهی افزایش می دهد. افرادی که روزانه 
دو قاشق و نیم شکر مصرف می کنند، 54 درصد 
بیش از دیگران در معرض ابتال به آلزایمر هستند. 
مصرف روزانه یک قوطی کوچک نوشابه خطر 

افزایش  درصد   47 تا  را  بیماری  این  به  ابتال 
می دهد. انواع قند از آبمیوه صنعتی تا لیموناد، همه 
تاثیر مشابهی دارند.طبق تحقیقات دیابت نوع 2 
به عنوان عامل خطر برای ابتال به زوال عقل 
شناسایی شده است. رژیم غذایی سالم می تواند 
خطر ابتال به این بیماری را کاهش دهد؛ غذاهای 
دریایی و رژیم مدیترانه ای نیز به میزان قابل 
توجهی در دفع این بیماری تأثیرگذار هستند.

سوزاندن کندر در خانه 
افسردگی را درمان می کند

 دانشمندان بر اثر مثبت کندر روی مغز تاکید 
داشته و آن را مسکن اضطراب و افسردگی می 
سوزاندن  که  اند  دریافته  همچنین  آنها  دانند. 
نام  به  پروتئین  نوعی  فعال شدن  باعث  کندر 
کاهش  را  اضطراب  سطح  و  شده   )trpv  3(

می دهد. این پروتئین به طور طبیعی در مغز 
تمام پستانداران به صورت غیر فعال وجود دارد، 
تا زمانی که چیزی مانند کندر می آید و آن را 
فعال می کند. پژوهش ها نشان داده بخور دادن 
یا دود کردن کندر باعث افزایش تمرکز، دقت، 
شود.  می  نفس  به  اعتماد  و  انگیزه  خالقیت، 
همچنین بخور می تواند با تحریک یک پاسخ 
در سیستم لیمبیک باعث تسکین سر درد شود.

خطر از دست دادن کیسه صفرا 
در کمین هله هوله خورها

ترکیب ها  سایر  و  ها  اسنک  در  موجود  ادویه 
انواع  بروز  در  نمک  و  اشباع  چربی  جمله  از 
نشانه های  از  است.یکی  اثرگذار  بیماری ها 
دل  احساس  صفرا،  کیسه  درعملکرد  اختالل 
درد پس از خوردن مواد غذایی تند و پرچرب 

دو  الی  یک  از  پس  درد  این  البته  که  است. 
ساعت برطرف می شود، پس از برداشتن کیسه 
صفرا بیمار تا پایان عمر دارای محدودیت هایی 
است.  غذایی  مواد  برخی  خوردن  زمینه  در 
حاوی  اسنک های  ویژه  به  تند  خوراکی های 
ترکیب چندین ادویه می توانند سبب آسیب به 
بافت معده و بروز مشکل هایی چون ریفالکس 
شوند.   حاد  گاستریت  یا  مری  به  معده  اسید 

پیشگیری از سرطان با مصرف سیر
  

قلب  سالمت  بهبود  موجب  تواند  می  سیر 
پیشگیری  به  شود،  بدن  ایمنی  سیستم  و 
و  کند  کمک  سرطان  با  مقابله  همچنین  و 
میزان تری گلیسیریدها و کلسترول را کاهش 
خواص  دارای  آن  ترکیبات  از  بسیاری  دهد. 
سیر  فواید  از  برخی  هستند.  ضدباکتریایی 

وجود  پخته  به شکل  برخی  و  خام  به شکل 
به  را  سیر  همیشه  شود  می  توصیه  دارند، 
صورت خام مصرف نکنید. سیر حاوی ترکیبات 
گوگرد است که سیستم ایمنی بدن را تحریک 
کرده و پتانسیل باالیی در نابودی تومورهای 
را  تنفس و خون  دارد. سیر مجاری  سرطانی 
پاک می کند و با این کار از شدت تنگی نفس 
شود. می  آن  درمان  موجب  گاهی  و  کاسته 

عواملی که باعث 
بزرگ شدن شکم می شود

داشتن شکمی بزرگ همیشه به دلیل پرخوری 
نیست. انواع چاق شدن ها به ویژه در ناحیه شکم 
می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی رخ دهد، 
به  ابتال  پرچرب،  غذایی  مواد  خوردن  جمله  از 
بیماری تیروئید، چاقی پس از زایمان، مشکالت 

نفخ  ایجاد  و  شکمی  چاقی  بروز  در  گوارشی 
شکمی مؤثر است. اشکال در هضم مواد غذایی، 
می تواند منجر به بروز مشکل در روده و فشار به 
دیواره های روده و به دنبال آن ورم شکم شود. 
 خوردن بیش از حد غذا در یک وعده غذایی نیز 
می تواند سبب بروز نفخ شکمی و به دنبال آن ورم 
شکم و چاقی موضعی شود.  استرس و نگرانی 
نیز می تواند باعث چاقی در ناحیه شکم شود.

یادداشت

یادداشت

یادداشت

یادداشت

اعزام تیم فوتسال شهید مرادی مقدم 
به مسابقات کشوری

تیم فوتسال شهید علیرضا مرادی مقدم )بسیج دانش آموزی بشرویه( 
به مسابقات فوتسال کشور اعزام می شوند. مسئول سازمان بسیج دانش 
آموزی استان گفت: این تیم برای شرکت در مسابقات کشوری فوتسال جام 
شهدای دانش آموز گرامی داشت شهید محمد حسین ذولفقاری 11 مرداد 
به تهران اعزام می شود. عقیلی با بیان اینکه این مسابقات از 12 مرداد به 
مدت 5 روز در تهران و با حضور 24 تیم از سراسر کشور و در 6 گروه برگزار 
می شود، افزود: این مسابقات ویژه دانش آموزان پسر مقطع پیشگام است. 

برگزاری مسابقات دو و میدانی منطقه ای 
نونهاالن کشور

دیروز در رقابت های دو و میدانی لیگ نونهاالن و پیشتازان منطقه 
6 نونهاالن دختر کشور، 56 ورزشکار از استان های خراسان شمالی، 
رضوی ، جنوبی و سیستان و بلوچستان در مواد 10 گانه دو و میدانی 
در استادیوم 15 هزار نفری غدیر بیرجند با هم رقابت کردند. در پایان 
این رقابت ها خراسان رضوی در رده نخست ایستاد و خراسان جنوبی و 
شمالی به ترتیب دوم و سوم شدند. برترین های این مسابقات شهریورماه 

به مرحله دوم لیگ دو و میدانی اعزام می شوند.

مدال های رنگی بر سینه کاراته کاهای 
خراسان جنوبی در شیراز نقش بست

ساکامو  کاراته  کیوکوشین  سبک  بین المللی  قهرمانی  مسابقات  در 
ورزشکاران خراسان جنوبی خوش درخشیدند. سیدمحمدرضا حسینی در این 
ماراتن بین المللی با مدال طال بر سکوی قهرمانی رقابت ها ایستاد و علی 
ابراهیمی با گردن آویز برنز مقام سوم رقابت ها را به دست آورد. حسین 
عباسی در مسابقات بین المللی سبک کیوکوشین کاراته ساکاموتو شیراز با 
نشان نقره در جایگاه سوم رقابت ها قرار گرفت و علی حسینی در وزن اوپن 
بزرگساالن این دوره از مسابقات با کسب مدال برنز بر سکوی سوم ایستاد.

توقیف 1402 رأس دام غیرمجاز و قاچاق
  

هزار و 402 رأس دام غیرمجاز و قاچاق از آغاز امسال در خراسان جنوبی 
توقیف شده است. مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به تشکیل 74 پرونده 
دام قاچاق و غیرمجاز در این مدت در استان، گفت: هزار و 223 رأس دام 
غیرمجاز و 179 رأس دام قاچاق در مبادی ورودی شهرستان ها توقیف 
شده است. اصغرزاده افزود: از این تعداد 17 پرونده برای تعیین تکلیف نهایی 
به مراجع قضایی ارجاع شد. وی با تأکید بر اینکه نقل و انتقال دام زنده 
موجب شیوع بیماری های مشترک انسان و دام می شود، از مردم خواست: 
برای حفظ سالمت جامعه، مجوز بهداشتی حمل از دامپزشکی اخذ کنند. 

حوادث استان

ورزش استان

کاریکاتور - علیرضا ذاکری  داده نما

بین  در  نیروزا  مواد  از  استفاده  رویه  بی  رشد  شاهد  امروزه 
دسته  از  داروها  این  هستیم.  بدنسازی  جهت  خصوصا  جوانان 
به  بدنسازان  توسط  متاسفانه  که  هستند  آنابولیک  استروئیدهای 
منظور باالبردن میزان کارایی، افزایش حجم و قدرت عضالنی، 
قرار  مصرف  مورد  خستگی  کاهش  و  تهاجمی  حالت  افزایش 

گیرند. می 
عدم  در  که  است  مهمی  مسئله  داروها  این  عوارض  از  آگاهی 

استفاده خودسرانه از این داروها اهمیت دارد.
برخی از مهم ترین عوارض در ادامه ذکر شده است: 

نتیجه  در  و  خون  چربی  افزایش  عروقی:  قلبی-  عوارض   
افزایش  احتمال بروز سکته قلبی و مغزی، بی نظمی ریتم قلب، 

فشار خون، افزایش تعداد سلول های خون
عوارض کبدی: اختالل عملکرد، یرقان انسدادی، سرطان های 

خوش خیم و بدخیم از عوارض طوالنی مدت این داروهاست.

صورت،  جوش  کند:  می  بروز  مردها  در  که  عوارضی 
شدن  بزرگ  عقیمی،  و  جنسی  توانایی  کاهش  پذیری،  تحریک 

پستان ها.
عوارض عضالنی اسکلتی،  روانی، کلیوی و سرطان پروستات از 

جمله عوارض این داروها هستند.
علوم  دانشگاه  سموم  و  داروها  رسانی  اطالع  مرکز 
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عوارض داروهای انرژی زا را بشناسید

امالک و 
مستغالت

فروش زمین مسکونی
 200متری، مزار رزگ

فی: 40م
09105487993

فروش 205مترزمین مسکونی 
مهرشهر، با پروانه و امتیازات

 تلفن تماس:
09157230845

فروش منزل ویالیی در حاجی آباد 
130 متر، 100 متر زیر بنا

 فی87 م
تلفن تماس 

09153613774

فروش
 ملک تجاری مسکونی باغ ویال

تلفن تماس 
09035267746 

یک واحدآپارتمان، خیابان سجاد 
یک خواب با امکانات

 300 اجاره و1میلیون رهن 
تلفن تماس:

09151605427

جویای کار

به تعدادی راننده با خودرو 
جهت کار در آژانس 

 واقع در مهرشهر نیازمندیم. 
تلفن تماس:

09354531600

به یک همکار ماهر و آشنا به 
کامپیوتر و اینترنت جهت همکاری 

در مشاور امالک نیازمندیم. 
تلفن تماس:

09129730677

به شریک در امرجوجه ریزی 
مرغداری نیازمندیم. با درآمد عالی 

کار و ملک از ما 
سرمایه حدود150م از شما 

09304595205

 به تعدادی راننده تمام وقت 
برای کار در آژانس

 با زنگ خور باال نیازمندیم
تلفن تماس:

09159634478
 

به یک فروشنده ساده
 جهت کار در فروشگاه کیف و کفش 

نیازمندیم 
09100647635

یک شرکت کارگزاری  بازاریاب 
استخدام می نماید

تلفن تماس
09128858085

 

جویای کار:
راننده پایه یک
تلفن تماس:

09155611860

خودرو

فروش پراید سبز 
مدل 83 ، دور رنگ

تلفن تماس:
09153615066

  

فروش حواله 206 
تحویلی مرداد ماه

تلفن تماس:
09035267746

ام وی ام 110، 4 سیلندر،سفید
بیمه کامل، بدون رنگ
فقط مصرف کننده

15600م
09105471847

فروش موتورسیکلت 
باسل طرح هوندا 

مدل 79 ، فاقدپالک
09035267746 

متفرقه

فروش یک سری کتاب رشته 
مدیریت دولتی و کمک آموزشی

 با قیمت توافقی
تلفن تماس:

09374840515

فروش مرغداری
 10هزاری گوشتی ، صفر 

با موقعیت عالی
تلفن تماس:

09304595205 

 کلیه لوازم آرایشگاه زنانه 
با دکوراسیون ام دی اف

 درحد نو 
به فروش می رسد
09157211839

 کارواش
خریداریم

 تلفن تماس:
09307882078

فروش هایپر مارکت
 واقع درخیابان کارگران 

با فروش باال
09304595205  

  

فروش 
کولر پراید با تمام لوازم 

تلفن تماس:
09158610187

لوازم منزل

مبل چرم 8 نفره 
  با یک میز بزرگ و 6 تا عسلی
فی: 1/200م با شرایط ماهی 

 200هزار تومان با پشتوانه
 09153636856

یک دست مبل دست دوم تمیز 
در حد300 تومان 

خریداریم
تلفن تماس:

09100400925

فروش 
گاز پنج شعله فردار سفید، 300 

تومان، بوفه 180 تومان
 تلفن تماس:

09153636856 

کابینت آشپزخانه زرشکی با هود و 
سینک 1/100م، کابینت رنگ چوب 

در حد نو با هود و سینک
 فی:  1/500م

09153636856 

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-۳۲4۲۲44۹
شماره تماس: 0۹۱5۳6۱۷6۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد
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گروه خبر-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
دیروز در جمع مدیران مالی،ذیحسابان و کارپردازان 
دستگاه های اجرایی با بیان این مطلب اظهار کرد: 
وقتی کاالهایی استاندارد در داخل استان تولید 
می شود، دلیلی ندارد دستگاه های اجرایی مشابه 

آن را از خارج استان تهیه کنند.
علوی مقدم افزود: اگر مشاهده شود دستگاهی 
مصالح مورد نیاز طرح های عمرانی اش را از 
استان های دیگر تهیه کند، مدیر آن دستگاه باید 
هزینه حمل این مصالح را از جیبش پرداخت کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: 
نخریدن کاالی استاندارد تولید استان به طور 
حتم، ظلم به اقتصاد، کارگران و مردم  است 
و مشاوران و پیمانکاران طرح های عمرانی که 
از مصالح تولیدی استان استفاده نکنند از ادامه 

همکاری با آنها خودداری می کنیم.

کاهش 12 درصدی
 خریدهای خارج از استان

علوی مقدم با اشاره به تشکیل تیمی تخصصی 

برای نظارت مستمر بر طرح های عمرانی و 
خریدهای دستگاه های اجرایی افزود: بررسی 
درصد   35 تا   30 این  از  پیش  داد  نشان  ها 
با  انجام می شد که  از استان  خریدها، خارج 
مدیریت درست این میزان به 12 درصد کاهش 
یافته است. وی گفت: این رقم نشان می دهد 
که می شود از تولیدات استان استفاده کرد و 
هزینه اجرای طرح ها  را به دلیل پایین بودن 
قیمت حمل کاهش داد. معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار همچنین با اشاره به تخلفات 

ساختمانی برخی دستگاه های اجرایی افزود: 
اگر پرونده این تخلفات به کمیسیون ماده 100 
برود، مدیر دستگاه مربوطه باید جریمه تخلف 

را از جیبش بپردازد.
مصرف  درصدی   8 جویی  صرفه  به  وی 
اشاره کرد و گفت:  اخیر  انرژی در روزهای 
از زمان اجرای بخشنامه تغییر ساعت کاری 
ادارات، مصرف برق ادارت 9 درصد، بخش 
کشاورزی 12 درصد  و بخش خانگی یک 

درصد کاهش داشته است.

ارائه عملکرد  خریدهای داخل استان 
دستگاه های اجرایی در 4 ماه اول سال
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
انسانی استانداری هم گفت: ذیحسابان و مدیران 
مالی دستگاه های اجرایی باید امسال توجه ویژه 
ای به خریدها از داخل استان داشته باشند.عابدی 
افزود: البته این به معنی خرید نکردن از سایر 
استان ها نیست اما وقتی محصولی در استان با 
کیفیت و دارای استاندارد باشد حتما باید خریداری 
شود.وی تأکید کرد: دستگاه های اجرایی باید 
داخل  خریدهای  در خصوص  را  عملکردشان 
دهند.  ارائه  امسال  نخست  ماه   4 در  استانی 
وی افزود: اگر می خواهیم از این پیچ سخت 

اقتصادی با موفقیت عبور کنیم باید همه تالش 
کنیم تا صرفه جویی و مدیریت صحیح منابع 

اتفاق بیفتد.

امسال 81 میلیارد تومان درآمد
 در استان وصول شده است 

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان هم با 
تأکید بر وصول درآمدها و واریز به موقع آنها به 
خزانه داری گفت: پارسال، درآمد مصوب خراسان 
جنوبی 244 میلیارد تومان بود که 266 میلیارد 
مازاد  تومان  میلیارد   12 و  شد  وصول  تومان 
درآمد داشتیم. جعفری با بیان اینکه 91 درصد 
این درآمدها از محل مالیات وصول شده است، 
افزود: در 4 ماه نخست امسال هم 81 میلیارد 
تومان درآمد در استان وصول شده است که تا 
پایان سال باید به درآمد مصوب یعنی 279 میلیارد 
تومان برسد. وی گفت: تحقق درآمدها در 4 ماه 
نخست امسال 12 میلیارد تومان کمتر از میزان 
مصوب بوده که باید تالش بیشتری برای وصول 
اعتبارات  گیرد.جعفری سرجمع  انجام  درآمدها 
تملک دارایی های استان را 530 میلیارد تومان 
اعالم کرد و افزود:20 درصد این اعتبارات در قالب 
کمک های فنی و اعتباری برای کمک به رونق 

واحدهای تولیدی در استان هزینه خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
گفت: پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در مقاطع 
ارشد و دکترا با موضوع مواد مخدر بدون سقف تعداد، 

حمایت مالی می شود. زندی در گفت و گو با ایرنا، 
اظهار کرد: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان به پایان نامه های ارشد 2 میلیون تومان و 

دکترا، چهار میلیون تومان کمک مالی می کند. 
وی از انجام سه طرح پژوهشی در سال گذشته 
خبر داد و افزود: طرح پژوهشی تاثیر افزایش 
عوامل  بررسی  جامعه،  بر  مخدر  مواد  قیمت 
گرایش به مواد مخدر در خراسان جنوبی و ارائه 
راهکارهای اثر بخش برای گرایش های مذکور 
 و بررسی میزان اثربخشی مجازات های اعدام ،

حبس، جریمه نقدی و شالق برای جرائم مواد 
مخدر در استان از دیدگاه دو گروه زندانیان مواد 
مخدر و کارکنان از جمله طرح های پژوهشی 
بوده که سال گذشته در استان انجام شده است. 
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با بیان 
اینکه برای هر کدام از این طرح ها 10 میلیون 
تومان هزینه شده است، افزود: برای کل طرح 

های پژوهشی سال گذشته 30 میلیون تومان 
از دفتر آموزش و پژوهش ستاد مبارزه با مواد 
مخدر کشور تامین اعتبار شده است. وی گفت: 
طرح های پژوهشی به سفارش شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر و توسط اعضای هیئت علمی 

دانشگاه های استان انجام شده است. 

 تاکید بر علمی شدن
 مبارزه با مواد مخدر

اثر  ارزیابی  نیز طرح  امسال  یادآور شد:  زندی 
متقابل فلزات سمی با فلزات ضروری در افراد 
اُپیومی)معتاد( در مقایسه با افراد سالم با اعتبار 
11 میلیارد تومان در استان انجام می شود. وی 
با بیان اینکه علمی شدن مبارزه با مواد مخدر در 

کنار اجتماعی شدن آن مورد تاکید است، گفت: 
تمام تالش بر این است که پژوهش ها با رویکرد 
مبارزه علمی با مواد مخدر اجرا شود. وی تصریح 
مرکز  طریق  از  پژوهشی  های  طرح  کرد: 
تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر 
کشور تامین اعتبار می شود و نتایج حاصل از 
این پژوهش ها نیز به کل کشور ارجاع داده 
خواهد شد. وی از وجود 260 اولویت پژوهشی 
در سند جامع تحقیقات مبارزه با مواد مخدر خبر 
داد و گفت: این اولویت ها در اختیار دانشگاه 
هماهنگی  شورای  عضو  های  دستگاه  و  ها 
 مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته و عالقه مندان 
می توانند از آن برای طرح های پژوهشی در 

مقاطع تحصیلی ارشد و دکترا استفاده کنند.

کاوش-کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت 
صنعت  فعاالن  حضور  با  خصوصی  بخش  و 

گردشگری، هتلداری و نمایندگان ادارات ذیربط 
در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی بیرجند برگزار گردید.
رئیس کمیسیون گردشگری استان با اشاره به 
وضع و شرایط اقتصادی کشور یکی از مصدایق  
کامل اقتصاد مقاومتی را توجه ویژه مسئوالن و 
بخش خصوصی به صنعت گردشگری اعالم  
و افزود: در این کمیسیون تالش شده مسائل 
صنعت گردشگری احصا و به عنوان پل ارتباطی 
بین بخش خصوصی و دولت از طریق شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی  و کمیته 
کارشناسی این شورا مسائل و مشکالت حوزه 
گردشگری پیگیری شود. مجیدی گفت: یکی 

از برنامه های پیش رو در سال آتی برگزاری 
همایش بین المللی کویر لوت است. وی اظهار 
کرد: از آنجایی که کویر لوت ثبت جهانی شده 
است، همه مسائل مرتبط با آن باید به صورت 
استاندارد پیگیری شود چرا که در غیر اینصورت 
آسیب های زیادی خواهد داشت.وی بیان کرد: 
گردشگری از جمله بخش هایی است که در 
صورت توجه ویژه به آن می تواند در تحقق 
اقتصادی مقاومتی در شرایط فعلی کمک شایانی 
بکند. مجیدی با اشاره به مشکالتی که در حوزه 
صنعت هتلداری وجود دارد، ادامه داد: بسیاری از 

کسانی که در حوزه گردشگری و هتلداری در 
استان سرمایه گذاری کرده اند خدمت شایانی 
به این منطقه کرده اند.وی افزود: نمی توان به 
مسائل مرتبط با حوزه گردشگری در همه استان 
ها به صورت یکسان نگاه کرد چرا که شرایط 
در استان هایی مانند خراسان جنوبی با دیگر 
استان ها متفاوت است.مجیدی بیان کرد: رونق 
گردشگری نیازمند زیر ساخت های متعددی 
همچون پروازهای دقیق و به موقع است چرا 
که کنسلی پروازها، لغو تورها و به تبع آن آسیب 
به صنعت گردشگری را به دنبال خواهد داشت. 

پیش بینی جوی نسبتا آرام در خراسان جنوبي

صداوسیما-جوی نسبتا آرام برای سه روز آینده در استان پیش بینی می شود. کارشناس هواشناسی استان گفت: در سه روز آینده گاهی وزش باد همراه 
با گرد و خاک برای مناطق مختلف استان پیش بینی می شود که در نوار مرز شرقی از شدت بیشتری برخوردار است و ممکن است با کاهش دید 
افقی همراه باشد. زارعی از افزایش تدریجی دمای هوا در استان خبر داد و افزود: دمای هوا تا پایان هفته به طور میانگین 2 تا 4 درجه افزایش می یابد.

*مسئول بانک خون بند ناف جهاددانشگاهی استان از 
درمان بیماری های اتیسم و فلج مغزی با سلول های 

بنیادی خون بند ناف خبر داد.
*مرمت 3 شیء تاریخی کشف شده در کاوش های 
باستان شناسی اخیر شهرستان قاین در آزمایشگاه 

میراث فرهنگی خراسان جنوبی آغاز شد.
*معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای گفت: هزار و 58 حلقه تایر سهمیه استان ، به 

ناوگان باری و مسافری استان اختصاص یافت.
، انتخاب رشته کنکور 97  برای   *همایش مشاوره 
 با حضور عظیمی فر  از مشاوران برجسته کنکور و 
کارشناس برنامه های صدا و سیما، در بیرجند برگزار شد.
*رئیس اداره زکات کمیته امداد امام خمینی)ره(  گفت: 
12طرح عمرانی عام المنفعه، امسال از محل پرداخت 

زکات در استان اجرا شد.
تجهیزات طرح  از  بخشی  گفت:  بشرویه  *شهردار 
جداسازی آب شرب از فضای سبز شهری بشرویه   

خریداری شد.
*مدیرکل امور مالیاتی  گفت: 5 هزار و 46 اظهارنامه 
و  اشخاص حقوقی  از سوی  امسال  تیر  در  مالیاتی 

صاحبان امالک اجاری در خراسان جنوبی ارائه شد.
*مدیرکل انتقال خون  گفت: یک میلیارد و 500 میلیون 
تومان اعتبار ملی برای توسعه، تجهیز و تکمیل مرکز 
اهدای خون خراسان جنوبی و تبدیل آن به مرکز جامع 

اهدای خون اختصاص یافت.
*معاون سالمت اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی 
گفت: نتایج آزمایش آنفلوآنزای فوق حاد 20 هزار جوجه 

رها شده در قاینات منفی شد.

اخبار کوتاه

پایان نامه ها با موضوع مواد مخدر حمایت مالی می شود

   لغو پروازها،  آسیب به صنعت گردشگری استان

مشکل فاضالب مهرشهر رفع می شود

مصالح استان را نخرید، همکاری بی همکاری 

اجرای بیش از 1140 کیلومتر 
شبکه گازرسانی در بیرجند

دادرس مقدم-معاون بهره برداری شرکت گاز گفت: 
تاکنون بیش از 1140 کیلومتر شبکه در بیرجند اجرا 
از این شبکه در چهار ماهه  شده که 65 کیلومتر 
نخست امسال عملیاتی شده است. ضیایی مقدم، 
دیروز در بازدید از پروژه های گازرسانی شهرستان، 
اظهار کرد: از این میزان شبکه گذاری، بیش از 615 
کیلومتر در شهر و 525 کیلومتر نیز در روستاهای 
شهرستان اجرا شده است.وی افزود:شهر بیرجند و 
57 روستای این شهرستان به شبکه سراسری گاز 
ضریب  میزان  ترتیب  این  به  که  شده اند  متصل 
نفوذ گاز در بخش شهری 100 درصد و در بخش 
مقدم  است.ضیایی  درصد  بر66  بالغ  روستایی 
تصریح کرد: همچنین در این شهرستان تاکنون 
بیش از  37 هزار انشعاب نصب شده است.وی بیان 
کرد: از ابتدای امسال بالغ بر50 میلیارد ریال برای 
اجرای طرح های گازرسانی در شهرستان  بیرجند 

سرمایه گذاری شده است.

تأکید بر جذب سهمیه اشتغال سال 97 
در بیرجند

صداوسیما-فرماندار بیرجند اظهار کرد: مدیران دستگاه 
های اجرایی اهتمام ویژه ای برای جذب سهمیه اشتغال 
امسال داشته باشند. ناصری در کمیته اشتغال بیرجند 

همچنین به معرفی شدگان تسهیالت اشتغال پایدار در 
مناطق عشایری اشاره کرد و گفت: در این راستا 715 نفر 
در بخش های صنعت ، خدمات و کشارزی در سامانه 
کارا مناطق روستایی و عشایری ثبت نام کردند. وی 
گفت: از این تعداد 139 طرح به بانک های عامل در 
خصوص طرح های سامانه کارا معرفی شده است. 
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیرجند نیز با 
اشاره به اینکه سهمیه اشتغال تعیین شده سال جاری در 
بیرجند 3 هزار و 24 فرصت شغلی است، گفت:  از ابتدای 
امسال تاکنون برای 573 نفر شغل ایجاد شده است. 
راستگو از تحقق 19 درصدی سهمیه اشتغال بیرجند خبر 
داد. در این جلسه همچنین طرح توسعه الگوی مشاغل 

خانگی توسط جهاد دانشگاهی بررسی شد.

رشد 1۲۲ درصدی اقامت در هتل ها 
و مهمان پذیرهای بیرجند

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مهر-رئیس   
و  هتل ها  در  اقامت  گفت:  استان  گردشگری 
مهمانپذیرهای بیرجند در تیرماه امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 122 درصد رشد داشته است. 
فوالدی روز گذشته در ستاد خدمات سفر  بیرجند 
شهرستان  هتل های  در  اقامت  میزان  کرد:  اظهار 
بیرجند در تیر سال جاری دو هزار و 113 نفر و در 
مهمان پذیرها دوهزار و 188 نفر بوده است که این 
آمار افزایش 122 درصدی نسبت به تیر سال قبل را 
نشان می دهد.رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی 
به ظرفیت های گردشگری  اشاره  با  و گردشگری 
بیرجند  هتل های  ظرفیت  کرد:  اظهار  بیرجند 
380 نفر، مهمان پذیرها 230 نفر و اقامتگاه های 
بومگردی نیز 60 نفر است. مسئول حوزه پژوهش 
میراث فرهنگی نیز در این ستاد با اشاره به ثبت 
قروت بیرجندی در فهرست میراث ناملموس ملی 
گفت: غذاهای محلی می تواند زمینه جذب گردشگر 
 را فراهم کند. برآبادی اظهار کرد: قروت بیرجندی

) کشک محلی( و عزاداری حسینیه کبابی های بیرجند 
در فهرست میراث ناملموس ملی به ثبت رسید. وی 
با اشاره به اینکه غذاهای محلی بر جذب گردشگر 
تأثیر دارد، بیان کرد: عزاداری در حسینیه کبابی ها نیز 
از عزاداری های اصیل و قدیمی در بیرجند است که 
می تواند موجب جذب گردشگر در ایامی خاص شود. 

مداحان از رسالت خویش خارج نشوند

مهر-مدیرکل تبلیغات اسالمی اخالص را الزمه کار 
مداحی دانست و گفت: مداحان نباید در مداحی ها 
شوند.  خارج  خویش  اصلی  رسالت  و  مسیر  از 
کانون  شورای  نشست  در  رضایی  حجت االسالم 
مداحان و شعرای آیینی خراسان جنوبی بیان کرد: 
مقام و منصب مداحی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است.وی افزود: مداحی تنها شعر و سروده شاعران 
نیست بلکه دارای معارف و پیام های زیادی است.
رضایی افزود: مداح باید آسیب ها را احصا کرده و 
بر اساس آن نیز پیش رود.وی با بیان اینکه مدح 
گری اهل بیت علیه السالم باالترین مقام و ارزش 
برای انسان است، اظهار کرد: مداح ستایشگر نور 
است و دین اسالم را تبیین می کند.وی با بیان اینکه 
قشر مداح باید مراقب باشند تا گرفتار آسیب های و 
خرافات نشوند، گفت: همچنین نباید در مداحی ها از 

مسیر و رسالت اصلی خویش خارج شوند.

صادرات خراسان جنوبی افزایش یافت

ایرنا- مدیرکل گمرکات گفت: ارزش صادرات خروجی 
از گمرکات استان در چهار ماه ابتدای امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 20 درصد افزایش یافت. خاشی 

افزود: سیمان، خوراک کامل طیور، کاشی و سرامیک، 
هیدروکربن سبک، گازوئیل، صیفی جات، هیدروکربن 
سبک حاصل از بازیافت خاک های مستعمل رنگ بر، 
روغن سوخت تقطیری، هیدروکربن سنگین و نمک از 
جمله اقالم صادراتی در این مدت است.وی ادامه داد: 
این اقالم به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، 
ترکمنستان و ارمنستان صادر شده است.وی گفت: 
ارزش صادرات خروجی گمرکات استان در چهار ماه 
ابتدای امسال از نظر ارزشی 291 میلیون و 35 هزار و 
428 دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 
درصد افزایش داشته است. وی یادآور شد: صادرات 
استان  در چهار ماه گذشته از نظر وزنی یک میلیون و 
311 هزار و 944 تن بوده که نسبت به مدت مشابه 9 

درصد افزایش یافته است. 

موافقت وزارت کشوربا اختصاص اعتبار 
به واحدهای مسکونی خسارت دیده

 از سیل در استان

تسنیم-هیئت وزیران با اختصاص اعتبار و تسهیالت 
واحدهای  بازسازی  و  خسارت  جبران  برای  بانکی 
مسکونی خسارت دیده از سیل در خراسان جنوبی 
به  توجه  با  بودجه  و  برنامه  سازمان  کرد.  موافقت 
درخواست های مکرر وزارت کشور پیشنهاد کرد اعتبار 
الزم و تسهیالت بانکی برای جبران خسارت و بازسازی 
واحدهای مسکونی خسارت دیده از سیل در خراسان 
جنوبی و تکمیل باند امداد و نجات شهرستان فردوس به 
استان مذکور اختصاص یابد.بر این اساس هیئت وزیران 
در جلسه سوم مرداد 97 موافقت کرد تا مبلغ 121 میلیارد 
و هفتاد و پنج میلیون ریال اعتبار از محل منابع موضوع 
بند )م( ماده )28( قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( به این منظور 
اختصاص یابد. عالوه بر آن در این راستا برای جبران 
خسارت و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده از 
سیل مبلغ یک هزار و شش میلیارد و 540 میلیون ریال 
تسهیالت بانکی ارزان قیمت نیز توسط بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران از طریق بانک های عامل با 
سود و کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی و پنج 

درصد در مناطق شهری پرداخت می  شود.

دشمن به دنبال ایجاد اسالم جدید 
در ایران است

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه دشمنان از 
چند سال پیش در کشور نفوذ کرده اند، گفت: آن ها 
به دنبال این هستند که اسالم جدیدی در ایران به 

وجود آورند پس اگرمشکالت جزئی را برطرف نکنیم 
مشکل جدی به وجود می آورد. به گزارش تسنیم، 
اعضای شورای  با  دیدار  حجت االسالم عبادی در 
امر به معروف و نهی از منکر شهرستان فردوس 
اظهار کرد: همه می دانند در اموری که مربوط به 
دنیا می شود، پیشگیری مقدم بر درمان است.امام 
جمعه فردوس نیز در این دیدار گفت: از دادگستری 
این شهرستان خواسته شده تا طالق های توافقی 
را نپذیرند و افراد را به مشاوران مذهبی راهنمایی 
کنند که در این راستا موفق شده ایم 20 درصد میزان 
طالق را کاهش دهیم. فرماندار فردوس هم با بیان 
اینکه فردوس همچون ژنو شهری امن به حساب 
می آید، افزود :اگر بخواهیم امر به معروف و نهی 
از منکر را عملی کنیم باید برای آن وقت گذاشت.
دشمن  هدف  گفت:  هم  فردوس  سپاه  فرمانده 
تضعیف اعتقادات مردم است که نمونه بارز آن را 

در پروژه های مختلف مشاهده می  کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت: بزرگترین 
کلکسیون عناب کشور با 34 اکوتیپ )بوم گونه( 
از هفت استان در این شهرستان ثبت شده است. 
مریم جوادی بایگی روز گذشته در گفت و گو با 
ایرنا، افزود: در این کلکسیون که از سال 87 آغاز 
به کار کرد، ارقام عناب سراسر کشور جمع آوری 

شده است. 
وی اظهار کرد: تعداد 34 اکوتیپ یا گونه عناب از 
استان های لرستان، مازندران، گلستان، اصفهان، 
قم، فارس، خراسان رضوی و خراسان جنوبی در 

این کلکسیون کاشت شده است.
مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت: این ارقام 
از مناطق گوناگون از جمله عربخانه نهبندان، 
آسفیچ سربیشه، درح، شهررضا اصفهان، کنگان 
سربیشه، تجنود قاین، بیرجند، درخش درمیان، 
کوهپایه اصفهان، قم، بردسکن، کاشمر، مقام 
ساری، جویبار، عنبرستان سبزوار، کالله چشمه 
بیرجند،  الغور  و  گیوک  درمیان،  گزیک  آغسو، 
کلکسان نوغاب، الیگودرز و کازرون شیراز جمع 
آوری شده است. وی بیان کرد: افزایش و حفظ 

ژرم پالسم عناب در استان به عنوان قطب تولید 
عناب کشور، بررسی سازگاری گونه های مختلف 
عناب و مقایسه صفات مورفولوژیکی آنها، انتخاب 
ارقام برتر با توجه به نیاز و ایجاد محیط آموزشی و 
پژوهشی از جمله اهداف ایجاد کلکسیون عناب در 
این شهرستان است. جوادی بایگی با بیان اینکه 
خراسان جنوبی 98 درصد عناب تولیدی کشور را 
به خود اختصاص داده است، گفت: از لحاظ اندازه 
و کیفیت میوه رقم گیوک، نوغاب و قم جزو ارقام 

برتر این کلکسیون در سربیشه شناسایی شد.

وی ادامه داد: همچنین از رقم کازرون شیراز به 
عنوان یک رقم پاکوتاه برای کشت فشرده عناب 
در خراسان جنوبی می توان استفاده کرد.مدیر جهاد 
کشاورزی سربیشه گفت: این شهرستان با سطح 
زیر کشت یکهزار و 52 هکتار عناب، رتبه نخست 
سطح زیرکشت و تولید استان را به خود اختصاص 
داده است و تالش داریم با انجام آزمایش ها و 
بررسی هایی که در این کلکسیون انجام می شود 
با اصالح نژاد عناب، بهترین نوع را با روش تکثیر 

و پیوند در اختیار کشاورزان قرار دهیم.

مدیر جهاد کشاورزی سربیشه افزود: تاکنون 
در  موجود  های  اکوتیپ  فنوتیپی  مشخصات 
این کلکسیون به طور کامل ثبت و اکوتیپ 
های موجود با استفاده از نشانگرهای مولکولی 
ISSR شناسنامه دار شده اند. وی از چاپ سه 

کتاب در خصوص محصول عناب در استان 
خبر داد و گفت: همچنین با همکاری دانشگاه 
نامه های  پایان  اجرای  های معتبر در زمینه 
عناب  محوریت  با  دکترا  و  ارشد  کارشناسی 

فعالیت هایی در حال انجام است.

 مدیرکل راه و شهرسازی با بیان مشکل دفع 
فاضالب در سایت مسکن مهر مهرشهر بیرجند 
گفت: با پیگیری های انجام شده بر اساس مصوبه 
مدیره  و مصوبه هیئت  استان  شورای مسکن 
سازمان ملی زمین و مسکن مبلغ 5/5 میلیارد 
و  آب  به شرکت  زمین  واگذاری  مجوز  تومان 

فاضالب استان اخذ و محقق گردید.
به گزارش فارس، مهدی جعفری اظهار کرد: 
مجموع سهمیه مسکن مهر استان 31 هزار و 
247 واحد مسکونی بوده که از این تعداد 30 هزار 
و 149 واحد تاکنون افتتاح و به بهره برداری رسیده 
است.وی ادامه داد: همچنین از مجموع سهمیه 
مسکن مهر استان در حال حاضر تعداد 831 واحد 

مسکونی باقی مانده که این تعداد در شهرهای 
باالی 25 هزار نفر جمعیت استان )شهر بیرجند( 
قرار دارد. مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
به افتتاح 798 واحد مسکن مهر در استان تا پایان 
خرداد ماه امسال اشاره کرد و گفت: با توجه به این 
موضوع از تعداد 831 واحد باقی مانده از سهمیه 
استان تنها 33 واحد باقی می ماند. وی در رابطه 
با آسفالت معابر مسکن مهر و تسریع در اجرای 
آسفالت، افزود: برای این امر با پیگیری های انجام 
شده، میزان سه هزار و 510 تن قیر در اختیار 
متولیان آماده سازی سایت های مزبور قرارگرفته و 
بر این اساس هم اکنون اکثر معابر این سایت ها 
آسفالت هستند.وی با بیان اینکه در تأمین خدمات 

روبنایی مسکن مهر تعداد 17 مدرسه توسط اداره 
کل نوسازی مدارس در سایت های مسکن مهر 
استان در حال ساخت است، اضافه کرد: از این 
تعداد 14 باب آن با مشارکت سازمان ملی زمین 
و مسکن بوده و از این تعداد نیز 10 باب مدرسه 
تاکنون افتتاح شده و مابقی در حال ساخت است.

جعفری ادامه داد: همچنین 14 باب مسجد در 
سایت های مسکن مهر استان توسط اداره کل 
راه و شهرسازی ساخته و افتتاح شده و دو باب 
بیرجند  مهر  مسکن  سایت های  در  کالنتری 
افتتاح  بیرجند  که کالنتری  احداث  نهبندان  و 
پایان  مراحل  در  نهبندان  عملیات کالنتری  و 
ساخت)فقط حصارکشی( می باشد. وی خاطرنشان 

کرد: عالوه بر این خدمات روبنایی دو باب مرکز 
بهداشت نیز در محل سایت های مسکن مهر 

استان احداث و افتتاح گردیده است.
مدیرکل راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال 

حاضر هیچ گونه واحد بدون متقاضی در استان 
 وجود ندارد، گفت: براساس شاخص بعد خانوار
واحدهای  در  نفر  هزار  حدود 125  نفر(  )چهار 

تحویل شده مسکن مهر استان سکونت دارند.
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :

الَجهُل أْصُل ُکلِّ َشرٍّ
نادانی، ریشه همه بدیهاست.

)غرر الحكم :ح 81۹(

قسم خورده بودید مشکالت 
را حل کنید

محمدعلی ابطحی رئیس دفتر دولت اصالحات گفت: 
با هر مسئول اجرایی حرف می زنیم، می گویند وضع 
بدتر از این حرف هاست. به ما مربوط نیست ولی 
شماها پشت اون میزها می نشینید که مشکل حل 
کنید نه اینکه این جواب ها را بدهید! آقای روحانی 
در ایام انتخابات قسم خورده بود که اگر برای همه 
نداشتم، کاندیدا نمی شدم. راه حل  این مشکالت 

سفیر دو تابعیتی وجود ندارد

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه در خصوص 
مصوبه مجلس درباره منع به کارگیری دو تابعیتی ها در 
خصوص سفرا گفت: دو تابعیتی که نمی تواند به عنوان 
سفیر به کارگرفته شود. متاسفانه اخیرا مطلبی هم در 
خصوص یکی از سفرای ما مطرح شد. قبل از صدور 
حکم و طی این فرآیند، درباره افراد تحقیق می شود و 

چنین چیزی وجود ندارد که سفیری دو تابعیتی باشد. 

نگاه معجزه آمیز به برجام مانع از 
فعال شدن ظرفیت های داخلی شد

حشمت ا... فالحت پیشه نماینده اسالم آباد غرب 
گفت: امروز وقت آن است که ما از این تنگناهای 
احیای  و  کشورمان  به  دادن  سامان  برای  بیرونی 
فرصت هایی که به خاطر افکار لوکس برخی ها فعال 
نشده، استفاده کنیم و با همدلی در میان آحاد مختلف 
مردم و جلب اعتماد آنها بر مشکالت فائق آییم. کشور 
ما بیش از حد به برجام نگاه معجزه آمیز داشت و این 
مسئله باعث شد تا ظرفیت های کشور فعال نشود.

ممکن است در 3 تا 6 ماه آینده 
گفتگوهایي انجام شود

هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه راتگرز، در مورد 
اینکه آیا در آینده نزدیک بین ایران و آمریکا مذاکرات 
صورت می گیرد، گفت: به این زودی ها اتفاق نمی افتد. 
راهی که دو طرف در پیش گرفته اند، مذاکرات را دشوار 
ساخته، اما ممکن است در ۳ تا ۶ ماه آینده گفتگو هایی 
دو  است.  دشوار  اندکی  کنونی،  وضع  شود.  انجام 
شده اند. یکدیگر  علیه  شدید  لفاظی  درگیر  طرف، 

طرح های  سؤال از رئیس جمهور 
پشت پرده داشت

امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه 
طرح های سوال از رئیس جمهور پشت پرده داشت، 
از  سوال  طرح  سه  که  دارد  توجیهی  چه  گفت: 
رئیس جمهور در کمتر یک ماه با عناوین مشخص 
و مشابه کلید بخورد، در حالی که موضوع سواالت 

در حوزه صالحیت وزارتخانه ها بود.

نباید به زالوصفتان اقتصادی اجازه 
جوالن در فضای کنونی را داد

سردار غالمحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج 
و  قاطع  برخورد  خواستار  مردم  گفت:  مستضعفین 
انقالبی با مفسدان اقتصادی هستند و قطعاً از اقدامات 
انقالبی دستگاه  قضایی حمایت می کنند. وی با بیان 
اینکه نباید به زالوصفتان اقتصادی اجازه جوالن در 
فضای کنونی را داد، گفت: دستگاه قضایی باید جلوی 
این افراد محکم بایستد و مطمئن باشد که مردم به 
عنوان مهمترین سرمایه انقالب و نظام، از دستگاه 
قضایی پشتیبانی می کنند و مردم منتظر نتایج اقدامات 
انقالبی دولت و برگشت ثبات به اقتصاد کشور هستند.

نظر آیت ا... جنتی در مورد حضور 
نیکنام در شورای یزد مثبت بود

تشخیص  مجمع  عضو  مصباحی مقدم،  غالمرضا 
در  گیری  رای  لحظه  در  گفت:  نظام  مصلحت 
نیکنام، حواسم  یا عدم حضور سپنتا  مورد حضور 
به رای آقای جنتی نبود و دقت نکردم که ایشان 
رای شان مثبت بود یا خیر، اما به خاطر دارم که در 
جلسه قبل  از رای گیری در این مورد، آیت ا... جنتی 
صحبت هایی را در مورد این مساله انجام دادند و 
برداشت بنده به  عنوان یکی از اعضای جلسه این 
آقای  حضور  مورد  در  جنتی  آیت ا...  نظر  که  بود 

نیکنام در شورای شهر یزد مثبت است.

تقریبا هیچ کدام از وعده های 
انتخاباتی روحانی عملی نشده

عزت ا... ضرغامی، رئیس اسبق رسانه ملی گفت: 
انتخاباتی روحانی  از وعده های  تقریبا هیچ کدام 
عملی نشده و راهبردهای او، همگی به بن بست 
رسیده و اگر ایشان در گفتگوی تلویزیونی خود اینها 
را صادقانه به مردم بگوید و صریحا از راهبردهای 
جدید و اقدامات اصالح گرانه در رویکرد ۵ ساله خود 

سخن بگوید نتیجه بهتری خواهد گرفت.

به امید مردم خیانت نکنید

گفت:  رئیس جمهور  مشاور  آشنا،   حسام الدین 
در  نمی خواهید؟ مردم  یا  نمی توانید  یا  دانید  نمی 
هیچ یک از این سه مورد شما را نمی بخشند. به 

امید مردم خیانت نکنید.

طرح عدم کفایت رئیس جمهور خاستگاه سیاسی دارد

علیرضا رحیمی، نماینده مجلس گفت: طرح موضوع 
عدم کفایت و استیضاح رئیس جمهور بیشتر خاستگاه 
بهره برداری  برای  غالبا  و  دارد  احساسی  و  سیاسی 
کوتاه مدت از آن استفاده می شود وگرنه به صورت 
مبنایی و ساختاری جایگاهی به لحاظ ظرفیت سیاسی 
در مجلس ندارد و در جامعه هم مطالبه مردم و ظرفیت سیاسی جامعه و افکار عمومی 
این نیست بلکه مطالبه مردم و جامعه ثبات در بازار و اقتصاد و تثبیت قیمت هاست.

ما منتظریم روحانی تیم اقتصادی خود را ترمیم کند

رسول خضری، نماینده مردم سردشت گفت: نمایندگان 
مجلس مدتی پیش از روحانی خواستند کابینه اقتصادی 
دولت را تغییر دهند اما متأسفانه تاکنون به جز رئیس 
اقتصادی  تیم  در  تغییری  هیچ  مرکزی  بانک  کل 
دولت رخ نداد. وی خطاب به رئیس جمهور گفت: 
آقای روحانی! مردم از ما انتظار دارند کاری انجام دهیم و ما منتظریم شما تیم 
اقتصادی خود را ترمیم کنید اما گویا شما اقدامی در این زمینه انجام نخواهید داد.

مقننه  قوه  رئیس  الریجانی  علی 
آسیب های  از  بخشی  اکنون  گفت: 
شرایط کشور مربوط به تصمیم های 
درونی کشور است و بخشی از آن هم 

دخالت های دیگران است. اخیرا دیدم 
اطالعاتی  سرویس های  برخی  که 
خود  کار  لعاب  دشمن  کشورهای 
زیر،  در  و  گذاشتند  دیگری  چیز  را 
اصل مطلب شان را کار کردن روی 

فضای اقتصادی کشور ما گذاشته اند. 
وی خاطرنشان کرد: نکته ای که در 
حال حاضر وجود دارد، این است که 
شرایط آینده کشور چه خواهد شد. 

اوال باید بدانیم ما همه راه هایی که 
اینکه  برای  می توانستیم طی کنیم 
کشور در شرایطی قرار گیرد که فشار 
این توطئه آمریکایی ها بر معیشت 
 مردم به وجود نیاید را طی کردیم.

آمریکایی ها  با  کی  ما  افزود:  وی 
مذاکره  سال  چهل  این  طول  در 
با  گذشته  دوره  در  اما  می کردیم؟ 
آمریکایی ها مذاکره کردیم. خودشان 
سر مساله هسته ای تقاضای مذاکره 
به هر حال جلسه 1+۵ دو  کردند. 
ساعت طول کشید و نهایتا به نتیجه 
رسید. ما برای چه این کار را کردیم؟ 
برای اینکه مساله هسته ای ما باعث 
نشود به مردم فشار بیاید که آن را 
داد:  ادامه  الریجانی  کردیم.  حل 
پس از این تحوالتی که در آمریکا 
به وجود آمد،  شرایط را تغییر دادند 
در  کردند  فراموش  را  تعهدشان  و 
واقع همه چیز را به هم زدند،  ظاهرا 
به  تعهدی  هیچ  آمریکا  مسئوالن 
که  دیدیم  ندارند  نظاماتی  هیچ 
معاهده های  و  هوا  و  آب  توافقات 
زدند.  هم  به  هم  را  خود  تجاری 

همه راه های مقابله با فشار توطئه آمریکایی ها 
بر معیشت مردم را طی کردیم

قوه  رئیس  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
قضائیه، پدید آمدن بازار سیاه در نتیجه 
مردم  به  پرداختی  ارز  شدن  محدود 
را طبیعی دانست و با تاکید بر لزوم 
بازار  عملیاتی شدن هر چه سریعتر 
ثانویه ارز، اظهار کرد: از دولت محترم و 
به ویژه بانک مرکزی می خواهیم برای 
تثبیت قیمت ارز، با مشورت اقتصاددانان 
و صاحب نظران، بسته های معقولی را 
پیشنهاد کنند زیرا تثبیت قیمت ارز، حق 
مردم، کسبه و بازاریان است تا بتوانند 
برای انجام معامالت خود برنامه ریزی 
درستی داشته باشند. وضعیت فعلی بازار 
ارز باعث شده است که فروشندگان 
دچار  خود  کاالهای  فروش  برای 
سرگردانی و بالتکلیفی باشند. دولت 
محترم باید در این زمینه تدبیر الزم 
را به خرج دهد و ما هم با متخلفان، 
قصد  به  که  مفسدانی  و  مجرمان 

سوداگری و اندوختن ثروت بادآورده از 
تالطم بازار استفاده می کنند، به شدت 
برخورد خواهیم کرد. وی با بیان اینکه 
اگر لزومی به ترمیم کابینه نیز وجود 

دارد، مسئوالن محترم با درایت خود 
اقدام به این کار کنند، تصریح کرد: 
در  باید  ایثار  اهل  و  مدیران جهادی 
صحنه حضور یابند و با مردم، سخن 
بگویند.  صادقانه  و  خالصانه   حق، 

در  ببینند  راستی  و  اگر صدق  مردم 
چنان  شد؛  خواهند  حاضر  صحنه 
که در دوران دفاع مقدس و به ویژه 
روزهای پایانی آن که صدامیان فکر 

به  را  کشور  توانند  می  کردند،  می 
تصرف درآورند، مردم حضور پررنگ 
با  که  دادند  نشان  و  داشتند  تری 
اتحاد و انسجام و مقاومت می توان 
کرد. خنثی  را  دشمن  های  توطئه 

دولت باید تدبیر الزم را به خرج دهد 
ما هم با مفسدان به شدت برخورد خواهیم کرد

نمی خواهید مسئولیت حمایت خود را از دولت بپذیرید 

ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه  با بیان اینکه 
اصالح طلبان در تالش اند تا به هر نحوی خود را  از 
پاسخگویی به مردم در برابر حمایتی که از دولت روحانی 
کردند مبرا کنند، گفت: چگونه است وقتی صحبت از 
عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد می شود، اصالح 
طلبان پیکان انتقادات خود را به سمت جریان اصولگرایی نشانه می روند، ولی 
نمی خواهند مسئولیت حمایت تمام و کمال خود از دولت روحانی را بپذیرند. 

زنده نگه داشتن یاد شادروان خالدی در مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی کشورکوهپیمایی کارکنان شهرداری بیرجند به ارتفاعات باقرانتعیین عرصه و حریم محوطه آتشکده نهبندان
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