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»ناصری« ها؛ 
همیشه جاویدان

امن ترین  امن ترین بودن، چه  برای 
قیمت  کشور،  ترین  امن  چه  استان، 
رنگ  به  قیمتی  ایم؛  پرداخته  گزافی 
خون و  امنیتی به بهای سرهای جدا 
از بدِن بهترین ها. همان بهترین هایی 
که همه ی این سالها ما فقط ُپزشان را 
داده ایم و خانواده هایشان، همسرانشان 
و فرزندانشان، سختی نبودنشان را به جان 
و دل خریده اند و با آن دست و پنجه 
نرم کرده اند! هیچکس نمی داند شهید 
»ناصری« سالها قبل، برای سالها بعدمان 
چه کرد؟ همویی که آنقدر مظلوم بود 
که یادم هست ... ) ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4141

5ساخت و مرمت گلزار شهدای استان نيازمند 15 ميليارد تومان5کشور در شرايط جنگ تمام عيار اقتصادی است 5آزمون استخدامی شرکت برق  برگزار می شود

مهاجرت ۱۸۰۰۰ نفری از  استان
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ثبت نام سایپا ۱۳۱،۱۳۲ و ساینا
 از ساعت ۱۰ صبح امروز

در نمایندگی سایپا - قربانی راد
جهت کسب اطالعات بيشتر به آدرس بيرجند

 بلوار فرودگاه، مقابل پايانه مسافربری مراجعه يا با شماره های 
2- 32338001 و 32338006 تماس حاصل فرماييد.

جناب آقای مهندس آسمانی مقدم
 مدیر کل محترم بنیادمسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

از اهتمام شما نسبت به اجرای طرح های روستایی و سرعت عمل آن 
اداره کل و تالش های مديريت محترم بنياد مسکن شهرستان 
 بيرجند جناب آقای مهندس گل محمدی تشکر و قدردانی می نماییم

شورای اسالمی ودهیاری ماسن

جناب آقای مهندس کاشانی 
مدیریت محترم شرکت هانی فوم  

ضایعه درگذشت پدر خانم گرامی تان مرحوم سید محمد اصغری 
را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم. 

مطلبی پور - محقق نیک

برادر گرامی و ارجمند
 جناب آقای مهندس حاج سید محمد حسین زینلی

مدیرعامل محترم شرکت کویرتایر
و خاندان معزز هاشمی فرد

با نهایت تاثر و تالم مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، برای بازماندگان محترم
 از درگاه ایزد متعال صبر و شکیبایی آرزومندیم.

سرهنگ شیوا - رقیمی

بیست و سه سال
 از درگذشت پدر عزيزم

 مرحوم مهندس 
حاج غالمرضا اکبری

 می گذرد و فقدانش، حال که 
در غم از دست دادن پدر مهربان همسرم

 مرحوم حاج علیجان بیک مختاری مسینایی 
سوگوار می باشم، بیشتر احساس می شود. جهت شادی روح این دو عزیز درخواست فاتحه دارم.

پانیا  اکبری

     جناب آقای مهندس سید محمدحسین زینلی
مدیرعامل محترم شرکت کویر تایر

با نهایت تاثر و تالم مصیب وارده را حضور جناب عالی و خاندان معزز هاشمی فرد تسلیت عرض 
نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل

 و اجر جزیل مسئلت داریم.
شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان - شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان 

بیرجند - مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی-  برادران خیریه- فرزین- صابر تنها

جناب آقای مهندس سید محمد حسین زینلی
مدیرعامل محترم شرکت کویرتایر

با کمال تاسف و تالم درگذشت پدر همسر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تان 
تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر جمیل

 از خداوند منان مسئلت داریم.

 آذری- مدیریت همکاران سیستم خراسان جنوبی

آیا می دانید مصرف گوشت
 توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( در یک سال چقدر است؟!!!

از آنجا که مؤسسه خيريه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بيرجند 
متولی نگهداری 400 معلول و سالمند به صورت شبانه روزی است
 می بايست روزانه دو وعده غذای گرم برای افراد تحت پوشش

 آماده و پذيرايی کند.
حال با يک حساب سرانگشتی می توان عمق نياز ساالنه اين مؤسسه 
خيريه را در تهيه مواد اوليه و مايحتاج  الينفک خوراکی به ويژه 

گوشت )قرمز،سفيد( را متوجه شد.
جای شکر است که يادآور شويم، ساالنه نزديک به 16 تن گوشت 
مصرفی اهالی اين خانه که تاکنون 21 سال از عمرش می گذرد، با 
اهدای گوشت قربانی، نذری و عقيقه خيرين عزيز برآورده شده است.

نذرتان قبول حق و عمرتان طوالنی باد

شهرک شهید مفتح - خیابان شهید شهاب 
www.tavanaliakbar.ir تلفن  32252050       سایت    

بیادیی عید قربان امسال نیز چون گذشته رب سفره کرامت اتن مهمان شان کنید 

جناب آقای مهندس مهرجوئیان 
کارشناس محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بیرجند

پیگیری، نظارت، دلسوزی و همکاری شما با مردم در اجرای طرح های روستایی آن بنیاد 
قابل ستایش است. توفیق بیشتر شما را در خدمت به روستاییان از خداوند مسئلت داریم.

شورای اسالمی ودهیاری ماسن
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وکالی ملت عزم استیضاح وزرای اقتصادی دولت را دارند

محمدعلی پورمختار، نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس با تاکید بر اینکه رئیس جمهور باید تیم اقتصادی خود را اصالح، بازسازی 
و ترمیم کند، اظهار  کرد: نمایندگان براساس بعد نظارتی مجلس پیگیر مسائل بوده و پیشنهاداتی را مطرح می کنند. اگر تغییری در 
رویکرد ها و سیاست ها مشاهده نشود، مجلس به دنبال استیضاح وزرای اقتصادی بوده و عزم این کار را هم دارد.

»ناصری« ها؛ 
همیشه جاویدان! 

*  هرم پور

هایی  بهترین  همان   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

که همه این سال ها ما فقط ُپزشان را داده ایم و 
خانواده هایشان، همسرانشان و فرزندانشان، سختی 
نبودنشان را به جان و دل خریده اند و با آن دست 
داند شهید  نمی  اند! هیچکس  نرم کرده  پنجه  و 
»ناصری« سال ها قبل، برای سال ها بعدمان چه 
کرد؟ همویی که آنقدر مظلوم بود که یادم هست 
روزهای شهادتش و حتی ماه ها بعد، به خاطر درج 
درجه های نظامی اش در آگهی های شهادتش در 
روزنامه، سخت  توبیخ مان می کردند! هیچکس 
قرار نیست بداند او چه کرد و چه کرد که امروز 
اگر افغانستان مهِد القاعده است و جوالنگاه طالبان 
و داعش و سپاه صحابه و لشکر جهنگوی و  دهها 
مرزهای  به  گزندی  هیچ  دیگر،  تروریستی  گروه 
این مرزها  انقالب در فراسوی   ما و دستاوردهای 
شهید  شهادت  سالروز  روزها،  این  رسد!  نمی 
»محسن حججی« هم بود و هیچکس نمی داند 
این  مرزهای  فراسوی  در  »حججی«  صدها  که 
و  آرامش  در  امروز چنین  سرزمین چه کردند که 
راحتی، زندگی می گذرانیم و جان و مال و ناموس 
مان از تعرض به دور است. بگذارید نشخوارهای 
متعفن استکبار از زبان و گلوی بعضی ها بیرون بزند 
و شعار »نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایرانشان« 
ُسرب مذاب حماقت ها بر حنجره منفعت طلبانه 
خودشان باشد. بگذارید بیست سال پس از شهادت 
»ناصری«، در سایه غفلت ها و سهل انگاری های 
بعضی مسئوالن این استان، یاد و نام خاطره او فقط 
در حد یک یادمان ساده در مزار شهدا و احیاناً کتابی 
یا مقاله ای یا گزارشی در صدا و سیما یا کلیپی 
چند ثانیه ای در فضای مجازی باقی بماند. بگذارید 
بعضی ها به عمد و بعضی ها به سهو نخواهند که 
و  بیاید  ها  کنار »حججی«  در  ها  نام »ناصری« 
نام »حججی« ها  و »ناصری« ها در کنار امنیت 
این کشور. بگذارید در سایه بی توجهی های برخی 
ریاکارانه  های  اشک  زیر  در  و  درد  بی  مسئوالن 
ای که این روزها حتی برای »ناصری« می ریزند، 
جوانان و نوجوانان این استان ندانند که »ناصری« 
که بود؟ »حججی« چه کرد؟ و »حاج قاسم« چه 
می کند؟ بگذارید باز هم گمنامی هایشان زیر توجیه 
غفلت های ما گم شود و غفلت هایمان، توجیهی 
بر بی خیالی ها و ناآگاهی هایمان شود. اما به شما 
قول می دهم تنها یادی که بر فراز قله افتخار این 
جهادی  های  همه سرزمین  و  کشور  این  استان، 
خواهد درخشید، نه یاد  این مسئوالن فرصت طلب، 
خواهد  ها  »حججی«  و  ها  »ناصری«  نام  که  
بود. به شما قول می دهم فریاد »ناصری« ها و 
تاریخ  جاودان  همیشه  فریاد  تنها  ها  »حججی« 
خواهد ماند که از حنجره مجاهد افغان و عراقی و 
لبنانی و سوری و یمنی و بحرینی و نیجریه ای و  
فلسطینی و ایرانی، تا قلب تاریخ نفوذ خواهد کرد. 
ما به غفلت ها عادت کرده ایم و باکمان نیست 
نه  آنها  از  نیمی  استانی،  هم  جوان  ده  هر  از  که 
»ناصری« را بشناسند، نه »حججی« را، نه »حاج 
قاسم سلیمانی« را. هراسی به دل راه نمی دهیم 
که چند صباحی از »ناصری« ها فقط ذکر نام کنند 
نمی دهیم  راه  به دل  اقدام. ترسی  نه ذکر شیوه 
زیر  را  شهیدان  این  یاد  و  نام  بخواهند  احیاناً  که 
خروارها خاک مدفون کنند و نخواهند که از یاد و 
نامشان چیزی باقی بماند. ... )ادامه سر مقاله ستون مقابل( 

زنده  همیشه  برای  ها  »ناصری«  مقاله(  سر  )ادامه 

گوشه  گوشه  جایشان  مانند،  می  جاودان  و 
در  مان  توجهات  هرم  رأس  ماست،  های  قلب 
خودآگاه و ناخودآگاه ذهن مان، آنجایی که حتی 
 گاهی خودمان هم نمی دانیم و تصورش را هم 
نمی کنیم، آن جایی که این نام و یاد و ذکر، در 
آینده ای نه چندان دور، بیرقی برافراشته بر فراز  
همه زمین و ذوالفقاری بُّرنده بر فرق ریاکاران و 

قاطع دست ستمکاران خواهد شد.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(    

حمایت وزیر اقتصاد از تولید 
اشتغال آفرین

مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد در یادداشتی، عنوان کرد: 
شرایط اقتصادی کشور ایجاب می کند که همدالنه از 
تولید اشتغال آفرین حمایت کنیم. در جلسه کاری با 
صنایع قطعه و خودروسازی، قطعه سازان 550 هزار 
نفر و خودروسازان 150 هزار نفر اشتغال خلق کرده 
اند. در وزارت اقتصاد هیچ سازمانی نباید خود را جدا 
از تولید بداند. پیش از این هم ادارات استانی را مکلف 
کرده بودم که بدون مشورت با بخش خصوصی هیج 
تصمیمی را اجرایی نکند. هر قدم اشتباه می تواند 
یک سنگ در برابر تسهیل فضای کسب و کار باشد. 

تحریم های فرش 100 درصد 
داخلی است

و  تولیدکنندگان  اتحادیه  رئیس  اصفهانی،  کریمی 
اعتقاد  گفت:  ایران  دستباف  فرش  صادرکنندگان 
من بر این است که 30 درصد از مشکل صادرات 
کاالهای تولید داخل ناشی از تحریم هاست، اما 70 
درصد باقی مشکالت ناشی از موانع داخلی است. 
در واقع تولید ما دچار تحریم داخلی است. در صنعت 
فرش وضع به گونه دیگری است؛ من معتقدم تحریم 
فرش صددرصد داخلی است و مشکالت این صنعت 
ربطی به آمریکا و تحریم های این کشور ندارد. چراکه 
غیرمستقیم هم می شود به بازارهای مورد نظر نفوذ کرد.

نرخ دالر در بازار ثانویه

معامالتی  نرخ  میانگین  ثانویه  بازار  در  روز گذشته 
دالر 8200 تومان، یورو 9350 تومان و درهم 2232 
تومان بود.  حجم معامالت به رقم 300 میلیون دالر 
رسید. نرخ دالر 8200 تومان، یورو 9350 تومان و 
درهم 2232 تومان بود. معامالت در بازار ثانویه ارز 
در حالی با این ارقام انجام می شود که در بازار آزاد 
دالر معامالت نقد دالر 10 هزار و 900 تومان، یورو 
12 هزار و 200 تومان و درهم 2914 تومان است.

قیمت نفت ایران کاهش یافت

ایران  نفت  داد:  نشان  اوپک  گزارش  جدیدترین 
بشکه ای  و  یافت  کاهش  سنت   25 تیر  ماه  در 
در  نیز  ایران  نفت  تولید  شد.  فروخته  دالر   71.44
تیر ماه، 56 هزار و 300 بشکه در روز و تولید نفت 
عربستان 52.8 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. 
متوسط قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه 
جوالی 2018 )تیر 97( با 25 سنت کاهش نسبت 
از آن 71.44 دالر معامله شده است.  به ماه پیش 

بر اساس این گزارش، هر بشکه نفت سنگین ایران 
بود. رسیده  فروش  به  دالر   71.69 ژوئن  ماه  در 

مدیران بانکی، مالیات تعیین شده 
را نپذیرفتند

پرداخت  برای  اقتصاد  وزیر  دستور  دنبال  به 
بانک ها،  سوی  از  مالیات  تومان  میلیارد   9000
در  موضوع  این  پذیرش  عدم  با  بانکی   شبکه 
برای  جمهور  رئیس  اول  معاون  با  مکاتبه  حال 
کرباسیان  مسعود  اخیرا  است.  آن  فصل  و  حل 
به  موظف  را  مالیاتی  امور  سازمان  اقتصاد،  وزیر 
شبکه  از  مالیات  تومان  میلیارد   9000 دریافت 
سوی  از  البته  رقم  این  است،  کرده  بانکی 
و  نیست  شده  پذیرفته  چندان  بانکی  مدیران 
معتقدند با توجه به شرایط درآمدی و ترازنامه ای 
ندارد. وجود  رقم  این  پرداخت  امکان  آن ها 

سرمقاله

فرزندان همه مسئوالن که از رانت استفاده نمي کنند

مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  توکلی،  احمد 
نظام در پاسخ به این سوال که روشن شدن حجم 
افزایش  موجب  ها  خواری  رانت  از  زیاد   احتماال 
بی اعتماد در جامعه نمی شود، گفت: اتفاقا برعکس. 
پاسخ به پویش »فرزندت کجاست« اعتماد عمومی 
استفاده  رانت  از  که  مسئوالن  همه  فرزندان  زیرا  دهد  می  افزایش   را 
نمی کنند. افزایش فشار جامعه مدنی حتی موجب می شود آن عده ای 
که از رانت استفاده می کنند نیز پشیمان شده و از این رویه دست بکشند.

اصالح طلبان همین که خود را نگه دارند، هنر کردند

قاسم محبعلی، عضو حزب اتحاد ملت درباره اینکه 
آیا این حزب راجع به دیپلماسی حزبی نظر مشخصی 
دارد، گفت: این را که در حزب اتحاد ملت به چنین 
موضوعی فکر شده، باید از اعضای شورای مرکزی 
بپرسید اما مشکل بزرگ اصالح طلبان این است همین 
که بتوانند خود را نگه دارند، هنر کرده اند تا چه برسد به اینکه بخواهند با 
احزاب خارجی ارتباط داشته باشند. در بیشتر کشورهای منطقه، حزب به معنای 
واقعی وجود ندارد و پاکستان، ترکیه و هند در این زمینه پیشرفت هایی داشته اند.

نباید در چنین شرایطی زیر پای دولت را خالی کرد

غالمرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت 
مبارز با بیان اینکه نباید در چنین شرایطی زیر پای 
دولت را  خالی کرد، گفت: در این شرایط مجلس 
و قوه قضائیه هم وظایفی دارند. الزم است رؤسای 
به  نسبت  و  بگذارند  پیاپی  نشست های  قوه  سه 
مشکالت ناشی از تحریم هایی که ممکن است در اثر لجبازی  های آمریکا 
به کشورمان تحمیل شود، تدبیر کنند. ما شرایط بسیار بدتری را از آغاز 
نکرده ایم. ناتوانی  اظهار  و  تاکنون پشت سر گذاشته ایم  انقالب  پیروزی 

شاید  نمایندگان  به سمت عصباني کردن روحاني بروند

علیرضا رحیمی، نماینده مجلس با اشاره به حاشیه 
ربیعی گفت: طبیعتا ممکن  استیضاح  های جلسه 
رئیس  از  سوال  متقاضی  نمایندگان  برخی  است 
عصبانی  به سمت  را  سوال  روانی  فضای  جمهور 
کردن روحانی ببرند که امیدواریم این فضا به خوبی 
مدیریت شود و روحانی با سخنان تازه مانع بازی های سیاسی و تالش های 
پنهان تقابلی را بیان کند. چرا که به نظر می رسد اگر روحانی در مجلس 
حرف تازه نزند فضای حمله به دولت توسط جریان رقیب تشدید می شود.

هرکس ژست اپوزیسیون بگیرد به خود ضربه مي زند

انقالب  رهپویان  جمعیت  دبیرکل  سروری،  پرویز 
اسالمی گفت: ژست اپوزیسیونی هیچ کس در کشور 
به نتیجه نمی رسد. نه احمدی نژاد و نه اصالح طلبانی 
که چنین رویکردی دارند و از حاکمیت دوگانه صحبت 
می کنند. این ژست با توجه به عمق حمایت مردم از 
انقالب به نتیجه نمی رسد. هر کسی که ژست اپوزیسیونی بگیرد به خود ضربه 
می زند. نه احمدی نژاد از این طریق به نتیجه می رسد و نه کسانی که می خواهند 
در درون قدرت وارد شوند، نان انقالب را بخورند و علیه انقالب اقدام کنند؟

ارتباط جمنا با رئیسي یا قالیباف قطع نشده است

گفت:  جمنا  مرکزی  شورای  عضو  چمران،  مهدی 
قالیباف  یا  رئیسی  با  را  خود  ارتباط  مردمی  جبهه 
باشد  صالح  و  الزم  که  زمان  هر  و  نکرده  قطع 
برنامه های  پیشبرد  برای  آنها  نظرات  از  می توانیم 
جبهه مردمی استفاده کنیم؛ ما در انتخابات گذشته 
جمله  از  انقالبی  نیروهای  کردن  متحد  که  داشتیم  بزرگی  موفقیت های 
آنها بود. هیچ اختالفی در جبهه مردمی و نیروهای این جبهه وجود ندارد، 
طبیعی است که دوستان ما همه یک نظر و نگاه درباره آینده نداشته باشند.

علی بختیار، نماینده مردم گلپایگان 
هم  به  مقصر  که  معتقدم  گفت: 
هم  به  و  کشور  اقتصاد  ریختگی 
و  دولت  ارز،  و  سکه  بازار  ریختگی 

در  حتماً  مجلس  هستند.  مجلس 
این به هم ریختگی نقش داشت و 
نقش کمیسیون های تخصصی در 
این زمینه بارزتر است. بختیار با بیان 

مهم  بسیار  وظایف  از  یکی  اینکه 
مجلس نظارت همه جانبه بر همه 
ارکان کشور است، افزود: مجلس در 
چند دوره اخیر، دوره به دوره تضعیف 

از  خیلی  درباره  امروز  است،  شده 
مسائل کشور از جمله سیاست خارجی 
نمی توانیم در مجلس تصمیم بگیریم. 
وی با بیان اینکه سکان کار در اختیار 

نمایندگان نیست و در اختیار رئیس 
مجلس است، اضافه کرد: واقعاً برای 
انجام هر کاری در مجلس با سختی ها 
روبرو  زیادی  خیلی  گرفتاری های  و 
هستیم؛ به همین دلیل تصمیم گرفتیم 
در اجالسیه سوم به هر شکلی که 
هست الریجانی را از ریاست مجلس 
برداریم و کسی را آن باال بگذاریم که 
خودش را در حد بقیه نمایندگان بداند 
و بگذارد نمایندگان کار کنند. بختیار، 
رئیس مجلس را فردی محافظه کار 
همه  در  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
بقیه  با  پارلمان  رئیس  پارلمان ها 
نمایندگان هیچ تفاوتی نمی کند غیر از 
اینکه رئیس پارلمان اسپیکر مجلس و 
فقط سخنگوست وگرنه همان کاری 
را که یک نماینده می تواند انجام دهد 
هد.   می  انجام  هم  مجلس  رئیس 

دبیرکل  کرباسچی  غالمحسین 
مجلس  اکثریت  کارگزاران،  حزب 
به  اشاره  با  و  دانست  معتدل  را 
اگر  گفت:  جمهور  رئیس  از  سوال 
صادقانه  مباحث  و  برخورد  درست 
در مجلس مطرح شود به نظر من 
اکثریت مجلس راه غلطی را انتخاب 
نمی کند. البته در مجلس افرادی هم 
هستند که در اظهارنظرها، نظارت ها 
و حتی رای دادن شان عادالنه رفتار 
نمی کنند و خیلی جهت دار و با همان 
پیش داوری های  و  پیش فرض ها 
برخورد  مسائل  با  دارند  که  ذهنی 
می کنند. وی، سوال از رئیس جمهور 
را حق مجلس دانست و گفت: چه 
جبهه پایداری چه هر گروه دیگری 
سلیقه  اختالف  و  اختالف نظر  که 
دارند پیگیر سوال باشند، قانون این 

حق را برای مجلس در نظر گرفته 
موضوع  این  بخواهد.  توضیح  که 
دموکراسی  خاصیت های  از  یکی 
و  مطبوعات  از  برخی  االن  است؛ 

روزنامه ها هستند که رابطه نزدیکی 
خیلی  و  دارند  و  داشته  روحانی  با 
هم به ایشان عالقه مند هستند اما 
سواالت و نقدهای جدی نسبت به 

برخی از دستگاه ها و کارها در مورد 
جبهه  دیگر  اینکه  دارند،  ایشان 
جبهه  اگر  حتی  نیست؛  پایداری 
هم  باشد  احمدی نژاد  یا  پایداری 

باید پاسخ داد. وی گفت: مقام های 
انتخابی که در کشور هستند آنقدر 
کسی  که  نکنند  تقدیس  را  خود 
بپرسد. سوال  آنها  از  نکند  جرات 

تصمیم داریم به هر شکلي که هست الریجاني 
را از ریاست مجلس برداریم

مقام های انتخابی آنقدر خود را تقدیس نکنند 
که کسی جرات سوال نداشته باشد

نانوایی ها تسهیالت می گیرند

 معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: به هر نانوایی 15 میلیون تومان تسهیالت 
بهسازی و نوسازی پرداخت می شود. یزدان سیف افزود: در هر ماه 2 هزار 
فقره از این تسهیالت به صاحبان نانوایی ها پرداخت می شود که برای 
این منظور 360 میلیون تومان در سال جاری تامین شده است تا نانوایی ها 
بهداشتی تر شوند. مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 
24 دی سال گذشته در جشنواره عکس خوشه از عملیاتی شدن سامانه 
آرد از شهریور سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به توافق انجام شده، از 
شهریور امسال خرید آرد توسط نانوایان از کارخانه ها به  واسطه سامانه های 
بانک سپه امکان پذیر خواهد بود. وی افزود: امضای این تفاهم نامه در ادامه 
روند رو به رشد همکاری این شرکت با بانک سپه بوده و قرار است بانک سپه 
ماهانه به 2هزار نفر از نانوایان تسهیالت 15 میلیون تومانی پرداخت کند.

حباب بترکد طالی کم  اجرت کمتر ضرر دارد

رئیس اتحادیه طال و جواهر با اشاره به اینکه حباب سکه االن حدود یک 
متضرر  خریداران  قطعا  اوضاع  شدن  عادی  از  بعد  و  است  تومان   میلیون 
می شوند، گفت: اگر مردم بر خرید طال اصرار دارند به سمت مصنوعاتی 
قیمت طال حباب  تقریبا  در حال حاضر  باشند چون  اجرت  بروند که کم 
خاصی ندارد. محمد ولی، به تشریح وضعیت فعلی بازار طال و سکه پرداخت و 
گفت: االن حباب سکه حدود یک میلیون تومان است ولی این حباب بیشتر 
ناشی از عرضه و تقاضا و سیاست های درون بانک مرکزی است. وی با 
بیان اینکه حباب طال و سکه در بازار اقتصادی ناشی از سیاست هایی است 
که به موقع و درست اجرا نشده، تصریح کرد: وقتی بانک مرکزی اعالم می 
کند مردم بیایید سکه پیش فروش بخرید ولی در زمان اجرا بگوید به جای 
سکه اوراق بگیرید یا رقم باالتری پرداخت کنید، وضعیت مثل االن می شود. 

قول برای رفع محدودیت عرضه بنزین سوپر

حاج محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور گفت: در توزیع 
و  نیست  مطلق  محدودیت،  این  اما  داریم  هایی  محدودیت  سوپر  بنزین 
این گونه نبوده که به هیچ وجه بنزین سوپر عرضه نشود، بلکه عرضه این 
نوع بنزین کمتر از میزان تقاضای آن بوده است. وی افزود: جایگاه داران 
هیچ تقصیری در بروز این محدودیت نداشته اند اما با این حال از مردم 
عذرخواهی می کنیم که در بخش توزیع بنزین سوپر آن طور که انتظار 
می رفت، عرضه مطلوب نبود. حاج محمدرضا با بیان اینکه “با وجود بروز 
محدودیت در توزیع بنزین سوپر، توزیع بنزین معمولی بدون هیچ محدودیتی 
و به صورت 24 ساعته صورت گرفت”، گفت: ذخیره سازی خوبی در زمینه 
بنزین یورو 4 صورت گرفته و بر اساس جلسات مستمری که با مسئوالن 
امر داشته ایم، محدودیت عرضه بنزین سوپر نیز تا پایان مرداد رفع می شود.

عملکرد تمام شرکت های هواپیمایی کنترل می شود

پس از انتشار خبری در رسانه ها درباره افزایش قابل توجه قیمت بلیت یکی 
از شرکت های هواپیمایی خارجی فعال در ایران، سخنگوی سازمان هواپیمایی 
اعالم کرد : این سازمان عملکرد تمامی شرکت ها را زیر نظر دارد. جعفرزاده 
تاکید کرد: پس از آن که با دستورالعمل بانک مرکزی نرخ جدیدی برای ارز 
دریافتی شرکت های هواپیمایی مشخص شد، این سازمان به شکل دقیق 
بر عملکرد تمامی آنها نظارت دارد و در صورت مواجهه با هر تخلفی طبق 
قانون آنها را بررسی می کند. وی درباره عملکرد شرکت هواپیمایی ترکیش 
ایرالین در طول روزهای گذشته و حواشی آن اظهار کرد: سازمان هواپیمایی 
وضعیت عملکرد این شرکت در ایران را رصد کرد و این ایرالین ترک متن 
بخشنامه صادر شده برای دفاتر فروشش در ایران را که بر اساس قوانین داخلی 
در دستور کار قرار گرفته بود، در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار داد.

گمرک روش دریافت مابه التفاوت نرخ ارز را اعالم کرد

گمرک ایران اعالم کرد: واردکنندگان کاالها با رویه بانکی، باید برای دریافت 
تاییدیه و پرداخت مابه التفاوت ارزی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
براساس اعالم وزارت صنعت که سیاستگذار  تولیدکنندگان مراجعه کنند. 
و متولی اصلی مقررات و بخشنامه های مرتبط با تجارت خارجی کشور 
از  است  مکلف  تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  است، 
16 مرداد، بابت ارز کاالهایی که به صورت بانکی یا در سامانه نیما تامین 
کند.  دریافت  ارزی  التفاوت  مابه  است،  نشده  انجام  آنها  ترخیص  و   شده 
بر این اساس همه کاالها به جز کاالهای فهرست گروه یک شامل کاالهای 
اساسی، ضروری، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی عالوه بر دریافت مابه 
التفاوت »نرخ ارز زمان پرداخت« و  »نرخ ارز در بازار در زمان ترخیص« و 
با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص به گمرک اقدام کند. 

فرصتی برای مشمولین جامانده سهام عدالت

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مشمولینی که اقدام به ارائه 
شماره شبا در فرصت نهایی نکنند، براساس مصوبه شورای عالی اصل 44، 
سود سهام این مشمولین در یک حساب نزد بانک به امانت خواهد ماند تا در 
آینده تعیین تکلیف شود. سبحانی در خصوص سرانجام 7 میلیون مشمول 
سهام عدالتی که هنوز شماره شبا ارائه نکرده اند، بیان کرد: سازمان خصوصی 
سازی به زودی یک فرصت مجدد برای ارائه شماره شبا به مشمولینی که 
شماره حساب ارائه نکرده اند، خواهد داد تا در لیست دریافت کنندگان سود قرار 
گیرند. وی در توضیح زمان مجدد برای ثبت نام از وراث متوفیان بیان کرد: ثبت 
نام از خانوار های مشمول متوفی مجددا به زودی آغاز خواهد شد و مشکالت 
مربوط به ثبت نام و ناآگاهی های دفاتر پیشخوان منتخب اعالم شده، برطرف 
و با آمادگی کامل اقدام به ثبت نام از وراث مشمولین متوفی خواهند کرد.
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تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

 با مجـوز رسمی و پروانه فعالیت  از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
 مسافر شهرداری بیرجند  و تنها نماینده رسمی اتحادیه  تاکسیرانی  های 
 سراسر کشور اقدام به جذب رانندگان تاکسی به صورت رایگان می نماید.

به تعداد محدودی راننده همراه با خودرو نیازمندیم

اولین و بزرگترین تاکسی اینترنتی آنالین در بیرجند 

به ازای هر 2 سرویس یک سیم کارت رایگان ایرانسل 5G با 12 گیگ 
اینترنت رایگان از موبایل بذری - نبش رجایی 1 دریافت کنید.
نصب اپلیکیشن در کافه بازار اندروید، اپ استور و گوگل پلی

آدرس: بیرجند- جمهوری 4 - سازمان سابق تاکسیرانی بیرجند 
  32223900 - 09155631886 مخملباف

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
 09153635015

 ناصری نژاد

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر،گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری ، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100

 آگهی تحدید حدود ثبت امالک 
یک قسمت از بخش2  شهرستان بیرجند 

 به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ 
یک باب محوطه مشتمل بر اتاق تحت پالک 106 فرعی از 1396 
- اصلی واقع در بخش دو بیرجند مزرعه دهلکوه مورد تقاضای 
خانم عصمت بانویی در روز چهارشنبه مورخ 1397/6/14 ساعت 

10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک 
بوسیله  الذکر  فوق  های  شماره  مجاورین  و  ارتفاقی  حقوق  و 
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 
15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
به  اعتراضات مجاورین نسبت  و  مجاورین تحدید خواهد شد 
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: 1397/05/24                
 علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهار شنبه * 24 مرداد 1397* شماره 4141

معرفی خراسان جنوبی در برج میالد
صداوسیما-جشنواره ملی شب فرهنگی خراسان جنوبی در برج میالد برگزار می شود. رمضانی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان گفت: در این جشنواره صنایع دستی، موسیقی محلی، آیین ها ، بازی های بومی و محلی و نقالی ویژه 
برای انجام سونوگرافی به چندین سونوگرافی مراجعه خراسان جنوبی عرضه و اجرا می شود. شب فرهنگی خراسان جنوبی 24 مرداد ساعت 21 تا 24 در برج میالد تهران برگزار می شود.

نمودیم هر سونوگرافی با نرخ متفاوتی  بیماران راپذیرش 
می کرد که نمونه در سونوگرافی آنومالی با بیمه تکمیلی  
پایین ترین قیمت 55 هزار تومان و باالترین قیمت 100 
تومان...مگر نهادی نیست که در اخذ ویزیت پزشکان 

ازبیماران نظارت داشته باشد؟ لطفا پاسخ دهید.
915...233
گله ای داشتم از مسئوالن انتظامی، امنیتی و قضایی 
بیرجند، جناب سردار شجاع و جناب دادستان مردم 
بیرجند و علی الخصوص خانواده ها با چه اطمینانی 
از امنیت حاصل در شهر رفت و آمد کنند...همین 
چند شب پیش جلوی چشمان من و چندین خانواده 
دیگر یک جوان را در خیابان معلم چاقو زده و به قتل 
رساندند؛ بیشتر مواقع هم در پارک های شهر نزاع و 
درگیری دیده می شود. ما خواهان برخورد شدید و 
قاطع مراجع انتظامی و قضایی با این برهم زنندگان 

امنیت و آرامش مردم هستیم.
919...404
و  موجر  برای  مالیاتی  امور  که  قانونیه  چه  این 
مستاجری که نسبت پدر و فرزندی دارند وضع کرده. 
در زمانه ای که مردم نان شبشون رو به بدبختی در 
از پسرش  آورند کدوم پدری حاضر می شود  می 

اجاره بگیرد. یک کم معقول فکر کنید.
915...212
ساکنان  آزار  و  اذیت  برای  فکری  لطفا  سالم  با 
و  اتومبیل  نمایشگاه های  از دست  توحید   خیابان 

مزاحمت های آنان بردارید.
936...884
صندلی  فرموده  که  عزیزی  دوست  اون  جواب  در 
اتوبوس روغنی بوده، بنده خودم شاهد بودم که یک 
آقایی تقریبا مسن یک کیسه از پس مانده تعمیرگاه 
همراه خودش آورد گذاشت روی صندلی تمام صندلی 
را روغنی کرد و دو ایستگاه بعدشم پیاده شد متاسفانه 
یادم رفت به راننده اطالع بدم پس بدانیم این خطاها 

از خودمان سر می زند.
915...830
مسئوالن محترم برای جلوگیری یا کم شدن شدت 
پدیده گرد وخاک از همین االن فکری بشود تا در دراز 

مدت اثراتی داشته باشد
915...021
هدر رفت پول مردم در تعریض سه راه جمهوری 
بجایی می رود که هیچ دردی را دوا نخواهد کرد جز 
افزایش بار از شمال شهر به این محدوده. بهتر نیست 

در اوج بار طرح زوج و فرد اجرا شود؟
915...180
سالم. آن مدیری که آمار بیکاری را تک رقمی اعالم 
کرده به استان جفا کرده وای به حال این مردم که چه 

کسانی  بر ما حکومت می کنند.
915...760

آبان 1374  متولد 24  موقری،   دانیال   - نسرین کاری 
لیسانس معماری تقریبا 6 سال سابقه مجری گری دارد و می 

توان او را با 23 سن جوانترین مجری استان و بیرجند نامید.
او می گوید: مدت دو سال است که مجری گری در حوزه 
کودک را به صورت تخصصی کار می کنم، 10 سال تئاتر 
کار کرده ام و تقریبا یک سالی هم  است که قسمت کودک و 
نوجوان موسسه عرفان بر عهده من است و 35 عضو هم داریم.

وی درباره فعالیت مجری گری اش یاد آور می شود: در دانشگاه 
برنامه ای  طنز داشتیم، برنامه رو به پایان بود که خبر رسید حال 
مادر مجری برنامه بد شده و باید او را به بیمارستان ببرند. چون 
کمی سابقه اجرای برنامه داشتم از من خواستند انتهای برنامه را 

بروم و آن را جمع کنم. 

مجری گری در  همایش معماری
 پله پرش برای کار حرفه ای ام بود

موقری ادامه می دهد: همین انتهای برنامه انگیزه مرا به این 
کار تشدید کرد و بعد آن در یک همایش معماری که برنامه ای 
بسیار بزرگ با سخنرانان و پروفسورهای استانی و کشوری بود 
کار اجرا را انجام دادم که خدا را شکر این برنامه گر چه سنگین 
بود ولی یک پله پرش برای من بود و خیلی بعد آن صعود پیدا 
کردم. مجری جوان هم استانی ادامه می دهد: بعد از این برنامه 
تصمیم گرفتم مجری گری را با جدیت دنبال کنم و دو سه 

دوره تهران برای آموزش و یادگیری این حرفه گذراندم. 
وی خاطر نشان می کند: عمده فعالیت من در حوزه کودک 
و نوجوان است چون کودکان جذابیت خاصی دارند و انگیزه 
بیشتری به آدم می دهند. او ادامه می دهد: برنامه های متفاوتی 
را چه در فضای مهد کودک و چه بیرون از آن به صورت جدی 

برای این قشر انجام می دهیم. 

اجرا در سالن قلم چی در حوزه کتاب
 با بیش از 4500 بازدید کننده 

وی با اشاره به اینکه یکی از بهترین برنامه های من در اسفند 
96 در سالن قلم چی با حضور هنرمندان استان برگزار شد، می 
افزاید: در این برنامه بیش از 4500 نفر بازدید کننده داشتیم و 
 موضوع آن کتاب بود. اجرای تئاتر و سرود از مهمترین برنامه های

 این همایش بود. در پایان هم عنوان شد هر کس کتاب 
اضافی دارد برای ارسال به روستاها بیاورد که استقبال خوبی 
شد. موقری خاطر نشان می کند: افتخاری که نصیب من شد 
مربوط به اردیبهشت بود که برنامه ای افتخاری در موسسه 
حضرت علی اکبر )ع( برگزار کردیم و فکر کنم به خاطر دعای 
این عزیزان بود که توانستم رکوردم را ثبت کنم و پس از آن 
در 31 روز،  28 برنامه را در بشرویه ، نهبندان و مرکز استان 
اجرا کنم و صبح و عصر برنامه داشته باشم که یک رکورد 
 عالی برای حرفه من ثبت شد. مجری جوان همشهری ادامه 
می دهد: برنامه موفق بعدی من در پارک توحید با حضور پویا 
بیاتی بود که بیش از 11 هزار بازدید کننده داشت و دور تا دور  

محوطه پر از تماشاچی شده بود. 

بیشتر هنرمندان به هنر
 به چشم شغل دوم نگاه می کنند 

وی ابراز تاسف می کند:از این که  فضای بیرجند برای هنر 

مناسب نیست و هنرمندان به هنر به عنوان شغل دوم نگاه 
کنند، چون درآمد باالیی ندارد یادآور می شود: در تهران پایه 
حقوقی یک مجری 2 میلیون  تومان  است ولی اینجا از 
150 شروع شود با اینکه مجریان استان هم همان حرف ها 
و صحبت های  مجریان کشوری  را می زنند، آنها  چهره و 

برند شدند ولی ما نشدیم.
وی با بیان اینکه از صدا و سیما استان درخواست کردیم که 
برنامه ویژه برای کودک و نوجوان با چند عروسک و مجری 
مختص استان و از شبکه خودمان داشته باشیم که تاکنون 
جوابی نگرفته ایم، ادامه می دهد: با این کار هم هنرمندان ما 
مشغول به کار و معرفی می شوند و هم کودکان استان برنامه 

مورد نظرشان را نه از شبکه های دیگر، بلکه از شبکه استانی 
تماشا می کنند. موقری با اشاره به اینکه ارزش هنرمند در 
شهر ما شناخته نشده و از آنها تقدیر نمی شود، می افزاید: 
همه هنرمندان با طیب خاطر حاضرند برای موسسات خیریه 
رایگان برنامه اجرا کنند ولی گاه برنامه هایی برای موسسات 
و نهادهای دولتی انجام می شود که در پایان انتظار رایگان 

بودن کار و یا هزینه اندک دارند.

طرح استعدادیابی در موسسه عرفان
 برای هنردوستان 

هنرمند بیرجندی خاطر نشان می کند: در موسسه هنری 
عرفان طرح استعدادیابی را راه انداختیم و پایه کار فقط از این 
اینجا بود. در ابتدا 150 نفر درخواست کننده در زمینه موسیقی 
و مجری گری و استندآپ ثبت نام کردند که از بین آنها اکنون 

35 نفر با موسسه کار می کنند و آموزش می بینند.
وی ادامه می دهد: از بین این استعدادها 4 مجری خانم با 

استعداد عالی و پسری با حنجره طالیی  و یک خانم گریمور 
هنرمند را کشف کردیم. 

گروه تخصصی هنرمندان در حوزه کودک
 و نوجوان در استان نداریم

وی تاکید می کند: چرا گروه کودک و نوجوان تخصصی و حرفه 

ای  در استان نداریم. چرا باید از شهرهای بزرگ  مجریان کودک 
و برنامه کودکان بیاوریم. اگر از هنرمندان استان استفاده شود 
 هم از آنها حمایت می شود هم هزینه ها خیلی پایین می شود. 
 به عنوان مثال آقای محمد آقایی »قلقلی بیرجندی« با همان تیپ 

و قیافه قلقلی تلویزیون برنامه های متنوعی اجرا می کند. 

برنامه سورپرایزی  در حوزه کم آبی
 با حضور کودکان و نوجوانان

موقری با اشاره به اینکه سورپرایز بزرگی برای گروه کودک 
و نوجوان در تابستان داریم، خاطر نشان می کند: اجرایی 
مواد  با  صحنه  دکور  با  آبی  کم  و  آب  مبحث  در  بزرگ 
دور ریختنی انجام خواهد شد. وی یادآور می شود: سعی 
خواهیم کرد در این برنامه از هیچ وسیله خریدنی استفاده 
نشود، ترانه های دریایی از شمال و جنوب کشور و آبادان  و 
اهواز و خراسان جنوبی خوانده خواهد شد تا کودکان با این 
معضل اجتماعی آشنا شوند. هنرمند همشهری می افزاید:  
قصد داریم هر 4 ماه یک نمایش کودک با برنامه بزرگ 
همراه با هنرمندان برگزار کنیم که نیازمند حمایت دارد و 
جا دارد از فرهنگ و ارشاد بابت حمایت هایشان تشکر کنم.

وی ضمن اشاره به اینکه در مجری گری به روز بودن مهم 
است، می افزاید: یک مجری موفق باید مطالعه کافی داشته باشد 
 من روزانه حدود 6 ساعت در زمینه اصول بیان و دانستنی ها

مطالعه دارم که خیلی به من کمک می کند.

بداهه گویی و تجربه نقش موثری
 در مجری گری دارد

 موقری، ورزش و لبخند را عناصر جدایی ناپذیر یک مجری 
می داند و ادامه می دهد: در این حرفه بداهه گویی و تجربه نقش 
موثری دارد. وی خاطر نشان می کند: اجرا برای مجتمع حضرت 
علی اکبر)ع( از بزرگترین افتخارات من است. یک هنرمند باید 
خاکی باشد تا در دل مردم جا داشته باشد همین مردم و کودکان 
او را به این مقام رسانده اند. وی تاکید می کند: الزم است که از 
مهندس اکبر پور »مدیر موسسه عرفان«  و آقای حسین عباس 
زاده »معاون میراث فرهنگی«، حسین امیرآبادی و پدر و  مادرم  

که خیلی مرا حمایت کردند تشکر ویژه کنم. 

رکورد اجرای 28 برنامه در 31 روز
گفتگوی اختصاصی آوا با دانیال موقری؛ جوانترین مجری توانای بیرجندی

یی
ضا

س: ر
عک

قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولین بار در استان 

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

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

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

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

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

نمایندگی انحصاری
 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 

خیابان منتظری - روبروی منتظری 5         09157208187- اسماعیلی

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

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

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

رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(
نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737



تیم کشتی شهرستان بیرجند اواخر سال ١٣٣٠ درمحل تنها سالن کشتی مدرسه شوکتی 
گردآورنده : اصغری 

 داده نما

سکته مغزی چیست؟ 

اگر خون رسانی به قسمتی از مغز دچار اختالل 
گردد، مغز نمی تواند عملکرد طبیعی خود را داشته 
باشد. این وضع را سکته مغزی می نامند.سکته 
مغزی هنگامی رخ می دهد که یک لخته خونی 
باعث انسداد شریان  خون رسان به مغز می شود 
)سکته مغزی ایسکمیک( و یا یک رگ خونی 
مغز پاره شده و خونرسانی به بخشی از مغز 

متوقف می شود )سکته مغزی هموراژیک(. 

افراد موفق شکست را عاملی برای پیشرفت در نظر می گیرند

افراد موفق نه تنها از شکست و اشتباهات غیرقابل  اجتناب در طول 
بیشتر  در حالی که  نیز می روند!  آن  به سوی  بلکه  نمی ترسند،  مسیر 
افراد از شکست و خجالت ناشی از آن و همچنین متحمل شدن هزینه  
از آن جلوگیری  راه موفقیت می ترسند و سعی می کنند که  در  زیاد 
تا  می کنند  کمک  ما  به  اشتباهات  که  می دانند  موفق  افراد  کنند، 
بفهمیم چه کاری را نباید انجام بدهیم و در مسیر رسیدن به موفقیت 
برای  نمی کنند،  اشتباه  هرگز  که  افرادی  داریم.  نیاز  تجاربی  چه  به 
لطمه   با آن مواجه شوند  اگر روزی  بنابراین  ندارند  آمادگی  شکست 
شدیدی خواهند دید؛ چون تجربه  مقابله با شکست را نداشته اند، غالبا 

هرگز بهبود نمی یابند.

موفقیت

داستان های دنباله دار

 بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری

من باز به حرف آمدم و گفتم: خودم می دانم چرا مرا به اینجا آوردید. 
شما خواستید به من بگویید که بین همه مردم مثل تو و پدرت گرسنه 
کنار خیابان نمی خوابند. چند زن و مرد دور میزی نشسته بودند و تند 

تند غذا می خوردند. 
معلوم بود که نوکر و کلفت های خانه بودند. من هم بنا کردم به خوردن 
اما انگار ته دلم سوراخ بود که هر چه می خوردم، سیر نمی شدم و 
شکمم مرتب قار و قور می کرد مثل آن وقت هایی که خیلی گرسنه 
باشم. فکر کردم ، نکند دارم خواب می بینم که سیر نمی شوم؟ دستی به 
چشم هایم کشیدم. هر دو قشنگ باز بودند. به خودم گفتم: من خوابم؟ 
نه که نیستم. آدم که به خواب می رود دیگر چشم هایش باز نیست و 
جایی را نمی بیند. پس چرا سیر نمی شوم ؟ چرا دارم خیال می کنم دلم 
مالش می رود؟ حاال داشتم دور عمارت می گشتم و به دیوارهای آن و 
به سنگ های قیمتی دیوارها دست می کشیدم. نمی دانم از کجا گرد 
و خاک می آمد و یک راست می خورد به صورت من. حاال توی زیر 
زمین بودم که خیال می کردم گرد و خاک از آنجاست. در اولین پله گرد 

و خاک چنان توی بینی و دهنم تپید که عطسه ام گرفت: هاپ ش !
ادامه دارد...

آیه روز  

گفت پروردگارا به سبب آنکه مرا گمراه ساختی من ]هم گناهانشان را[ در زمین برایشان می  آرایم 
و همه را گمراه خواهم ساخت. سوره حجر،  آیه 39

حدیث روز  

 »هرکس حق معبودیت خدا را به جا آورد، خداوند بیش از حّد انتظار و کفایتش به او عطا می  کند«.
امام حسین )علیه السالم(
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برخی مشکالت
 دوره نوجوانی
١- کشمکش بین استقالل و وابستگی

با توجه به اینکه این دوره، حد فاصل دوران کودکی و بزرگسالی است، 
از دست دادن حمایت های بی قید و شرط والدین برای کسب احساس 
استقالل از یک طرف و لذت مورد حمایت و پشتیبانی آنها بودن و 
همان طور کودک ماندن و بدون زحمت و دردسر از طرف دیگر، در 
نوجوان کشمکش درونی ایجاد می کند و جنگ روانی عمیقی در ذهن 

او به وجود می آورد.
بعضاً خانواده و مدرسه و جامعه نیز از او توقعات متناقض دارند، گاهی او 
را به چشم یک کودک نگاه کرده و برخوردی تحقیرآمیز دارند و گاهی 
هم توقعات از او بیش از حد توان اوست و به چشم بزرگسال به او 
می نگرند که این خود به کشمکش های درونی نوجوان دامن زده و او 

را با مشکل روبرو می سازد.
2- طغیان علیه مراجع قدرت

نوجوان برای کسب استقالل علیه همه مراجع قدرت منجمله والدین 
و کادر مدرسه طغیان می کند.گاهی اوقات رفتارهایی علیه آنها از خود 
نشان می دهد، درگیری هایی ایجاد می نماید و به اعمالی دست می زند 
با آنها و سایر مراجع قدرت به شدت تیره می کند.  او را  که روابط 
مثاًل بگومگو می کند، بحث و مجادله طوالنی انجام می دهد، برخالف 
خواسته والدین دیر به خانه می آید، از انجام تکالیف درسی خودداری 
می کند، سیگار می کشد و حتی ممکن است دست به اعمال بزهکارانه 
هم بزند.این مورد در خانواده های با محدودیت زیاد و یا مدارسی که 
مقررات سخت و خشک را بدون نظرخواهی و مشورت با نوجوان اجرا 

می کنند از شدت باالتری برخوردار است.

٣- هویّت فردی 
یکی دیگر از مشکالت مهمی که نوجوان با آن روبرو می شود مساله 
تشکیل »هویت فردی« اوست. بدان معنی که سوال های متعددی 
درباره مفهوم زندگی، نقش او در این زندگی، مفهوم مرگ و زندگی 
پس از مرگ و به طور کلی سوال هایی نظیر »من کیستم؟« و به »کجا 
می روم؟« ذهن او را به خود مشغول می نماید که باید به آنها پاسخ دهد.

احساس هویت شخصی در نوجوانان کم کم براساس همانند سازی های 
مختلف گذشته آنها تکوین می یابد. با ورود به دوره نوجوانی ارزش های 
گروه همساالن و همچنین ارزیابی های معلمان و سایر بزرگساالن نیز 
مطرح است و هر اندازه ارزش هایی که از طرف دوستان و همساالن ابراز 
 می شود با ارزش های والدین و معلمان هم خوانی بیشتری داشته باشد 

به همان نسبت کار هویت یابی نوجوان آسان تر پیش می رود.
4- عدم کنترل بر رفتار و هیجانات

به دلیل رشد سریع جسمی و تغییرات مشهود در اندام های بدن نوجوان 
در دوران بلوغ بعضی از رفتارهای هیجانی و عدم کنترل او طبیعی است. 
مثاًل جلو آمدن سر نوجوان به دلیل احساس بلندتر شدن گردنش، بزرگ 
شدن بینی و یا عدم کنترل در دست هایش برای جابجایی خصوصًا 
اشیای ظریف از طرفی و عدم آگاهی و آموزش صحیح او در مقابله با این 
مسایل از طرف دیگر او را از نظر روحی تحت تاثیر قرار داده به  طوری که 

در خود احساس بی کفایتی و حقارت می نماید.

یک لحظه مکث کن . . . 

خوردن آب با میوه های آبدار 
ممنوع

 

میوه ها رطوبتی دارند که اگر همراه و یا بعد 
از خوردن میوه، آب میل شود رطوبت اضافی 
به معده تحمیل و هضم میوه مختل می شود 
و خلط حاصل از آن خلطی ناصالح خواهد بود. 
کیفیت رطوبتی که در میوه است با رطوبتی که 
شما به آن اضافه می کنید متفاوت است. نیم 
ساعت قبل از خوردن میوه و یکی دو ساعت 

بعد از آن از نوشیدن آب خودداری کنید.

زیبایی صورت با یک نسخه

ماسک گل رس یکی از قدیمی ترین ماسک 
سرزمین های  مردم  که  است  طبیعی  های 
برای  آن  از  چین  و  مصر  هند،  در  مختلف 
استفاده  پوست شان  جوانسازی  و  زیبایی 
نیز  ایران  سنتی  طب  متون  در  کردند،  می 
نسخه های مختلفی برای گل رس وجود دارد 
 که عالوه بر حفظ شادابی و نشاط پوست و مو ،

جنبه درمانی نیز دارد.

انوع پماد، کرم و ژل:
الف( انواع موضعی: در صورت جمع کردن قسمت مصرف شده 
تیوپ و محکم بودن درب حداکثر تا تاریخ انقضا قابل نگهداری 
است ب( انواع چشمی: تا یک ماه بعد از باز شدن درب قابلیت 
مصرف دارد. ج( انواع واژینال: تا یک ماه بعد از باز شدن درب 

قابلیت مصرف دارد.
برای  باز کردن  از  بالفاصله پس  و شو:  انواع سرم های شست 

شست و شوی زخم ها باید استفاده شود در غیر این صورت در 
زخم های باز می تواند موجب عفونت گردد. فقط در مواردی که 
جهت غرغره و شست و شوی بینی و سینوس ها مورد استفاده 
تغییر  محلول  ظاهری  خواص  اینکه  شرط  به  گیرند،  می  قرار 

نیابد، امکان نگهداری به مدت محدود وجود دارد.
علوم  دانشگاه  سموم  و  داروها  رسانی  اطالع  مرکز 

پزشکی بیرجند، تلفن ١9٠

شرایط نگهداری اشکال مختلف دارویی )3(
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

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

796513482

321684957

854927416

912345768

683279145

475168293

567431829

248796531

139852674

جدو.ل سودکو

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و 

کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و 

بارگیری اثاثیه منزل داریم(
 09159639065- علـی آبادی 

 حمـل  اثاثیـه 
ل بار

حم

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

شعبه دیگری ندارد         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

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

 با بارچین و کارگر ماهر

تخفیف ویژه/ با بیمه رایگان
کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری 
اثاثیه منزل /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

باغ پسته فروشی به همراه  6 ساعت 
آب در مدار دوازده ، 900درخت 3 ساله  

یک و نیم هکتار زراعی
  قیمت 150میلیون - جلگه ماژان 
09155014963 - قنبری

فروش فوری پوشاک مجلسی شامل دکور 
خوب،مکان عالی، دید کافی و مشتری 

قابل قبول به دلیل مهاجرت،به صورت 
نقد و اقساط یا معاوضه با اتومبیل 

واگذار می شود.    09213826400

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

را تجربه کنید.   09158668002

دفترچه مهمات اینجانب عبدالقادر 
خنیاگر به شماره سالح8816456 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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د 
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00

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

09903321767

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

فروش برنج ایرانی )از پنج 
هزار تومان به باال( کیفیتی که 
انتظارش را داشتید، قیمتی که 

انتظارش را نداشتید.

 از تولید به مصرف

آدرس: بین نیرو هوایی 20 و 22 
09055903525    مهدی بابلی

زرشک و عناب شما را نقداً خریداریم.
) خرید به صورت تناژ( 

09126495242

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

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

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

ود  
محد

  و
ویژه

ش 
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   
09155614880

به یک آشپز با تجربه نیازمندیم.
تمام شیفت - 09359280927 

09151582675

جهت کار در مرکز توانبخشی
 به دو نفر لیسانس پرستاری 
خانم نیازمندیم. 12- 9 صبح

  32224821
09151607915

به تعداد 20 نفر جوشکار ماهر 
نیازمندیم.

آدرس: بعد از پمپ شعله 
روبروی سردخانه 

09159040636- امیر سرابندی

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 
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 پیامبر خدا صلی  ا... علیه  و  آله فرمودند :
ََّک تَكوُن إذا  هورِ یَِزدِ اللّ ُ فیُعمِرَك، وإِن استََطعَت أن تَكوَن بِاللَّیِل والنَّهارِ علی َطهاَرةٍ فافَعْل؛ فإن أکثِْر مِن الطَّ

هاَرةِ َشهید مُتَّ علَی الطَّ
فراوان وضو بگیر تا خداوند عمر تو را زیاد گرداند. و اگر توانستی شب و روز با طهارت باشی این کار را 

بكن؛ زیرا اگر در حال طهارت بمیری، شهید خواهی بود.   )امالی شیخ مفید : ص60 ، ح 5(

عکس: رضایی

نسرین کاری - دوشنبه شب با حضورجمعی از 
مسئوالن و اعضای خانه مطبوعات و خبرنگاران 
رسانه  جشن خانوادگی هفته  اصحاب  و  استان 
برگزار  بیرجند  اسفهرود  روستای  در   خبرنگار 
شد. در این مهمانی اهالی رسانه به همراه خانواده 
هایشان حدود 5 ساعت را در باغ ساجد اسفهرود 
گذراندند تا روز خبرنگار را بدون دغدغه خبری 

جشن بگیرند. 
دوستان خبرنگار   که  بود  این  مراسم  این  خوبی 
در باغ به گردش پرداختند و خیلی از همکاران 
اینجا  کردند،  مالقات  را  یکدیگر  قدیم  رفقای  و 
چون  نداشتند،  نویسی  خبر  دغدغه  خبرنگاران 
مسئولی نبود که سخنرانی طوالنی داشته باشد 
ای  دغدغه  بی  شب  استان  دستان  به  قلم  پس 
گذراندند. در این مراسم مسابقات گوناگون از جمله 
بازی مهیج دارت بین آقایان و بانوان برگزار شد و 
مجری برنامه از خبرنگاران خواست برای مهمانی 
خبرنگاران در قالب مسابقه تیتر انتخاب کنند که 
از بین 14 تیتر عنوان شده، سه تیتر انتخاب و 
جایزه گرفت، تیترها زبان گویای افرادی بود که در 
این جشن شادی کردند. اجرای موسیقی مقامی 
 و پاپ، چوب بازی و رقص محلی با ساز و دهل و

قرعه کشی از دیگر برنامه های این دورهمی بود. 
چندین کمیته  به مدت دو ماه پیگیر مراسم 

جشن بودند
مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی عنوان 
چندین  قبل  ماه  از 2  امسال  مراسم  برای  کرد: 
کمیته از جمله خدمات و پشتیبانی، روابط عمومی، 
این  مالی تشکیل شده و مسئوالن  و  هماهنگی 
کمیته ها نیز متناسب با تقسیم کار امور را پیگیری 
کرده اند. سمانه ساالری با اشاره به اینکه بودجه 
برگزاری جشن از سوی خانه مطبوعات که ویژه 
اعضای این تشکل بوده، تامین شده، افزود: امسال 
ای ویژه  برنامه های  نامگذاری هفته خبرنگار   با 
جشن  نیز  آن  بخش  پایان  و  آغاز  مرداد   16 از 
خانوادگی اصحاب رسانه بود. وی با بیان اینکه  هم 
اکنون 270 نفر از اصحاب رسانه خراسان جنوبی 
عضو خانه مطبوعات هستند، تاکید کرد: خدمات 
ارائه شده برای اعضای اصلی و افتخاری به طور 
یکسان انجام می شود. شاید اهدای جایزه به 30 
شرکت کننده برای هر کدام به مبلغ  5 میلیون 
ریال از  لذت بخش ترین برنامه های این مهمانی 
بود که خبرنگاران با شوق، همکاران برنده  در قرعه 

کشی را تشویق می کردند.

شب آرام خبرنگاران در باغ زیبای اسفهرود
جشن خانوادگي اعضاي خانه مطبوعات، خبرنگاران و اصحاب رسانه استان  

درمان چاقی جدار شکم، بازوها و ران پا :
 ۱ـ جدیدترین روش جراحی ابدومینوپالستی

 ۲ـ لیپوساکشن با مدرن ترین دستگاه لیپوماتیک Z Ultra بدون برش جراحی 
RF ۳ـ اولتراسونیک لیپولیز بدون جراحی از روی پوست با دستگاه

اعمال جراحی برای کاستن وزن برای درمان چاقی مرضی به روش الپاراسکوپی:   
اسلیوگاسترکتومی و بای پس هر دو به روش الپاراسکوپی )بدون برش جراحی(

پیکر تراشی با استفاده از روش اولتراسونیک در نواحی مختلف بدن شامل :
 شکم - پهلوها - ران - بازوها و سایر نواحی بدن 

تزریق چربی خود فرد به تمام نواحی بدن برای جوان سازی و فرم دهی نواقص و بد شکلی ها
جوان سازی پوست با استفاده از:

 RF ۱ـ  دستگاه اولتراسونیک
۲ـ تزریق ژل و ترمیم پوست در صورت، لب ها و تمام نواحی بدن  

IPL فرم دهی بدن با استفاده از پروتزهای سیلیکونی/ رفع موهای زاید با دستگاه لیزر

ردب  ضدسرقت خالقی
عرضه کننده انواع درب های ساختمانی 

)داخلی، آپارتمانی، البی(

بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس 44
۳۲46۲090 - 09۱5۳6۱4899

روز
تحویـل بـه 

پست بانک ایـران
بانک توسعه ای و تخصصی فناوری اطالعات

* تخصیص درگاه پرداخت اینترنتی )IPG(  به کسب و کارهای اینترنتی
* پرداخت تسهیالت به شرکت های دانش بنیان و فناورانه

* صدور انواع ضمانت نامه بانکی در کوتاه ترین زمان

* کارت اعتباری خرید ) تا سقف 500/000/000  ریال(

* یارا کارت )پرداخت تسهیالت از حساب یارانه تا سقف 50/000/000 ریال(
* طرح نگین ) اعطای تسهیالت 2 تا 12 درصد از محل حساب جاری(

* بانک عامل صندوق توسعه ملی و اشتغال پایدار روستایی

روابط عمومی جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32435380 - 056 واحد بازاریابی و روابط عمومی پست بانک خراسان جنوبی تماس فرمایید.

خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی(09303102285 - 32454577 - 056

مدارک: تصویر صفحه اول شناسنامه ، کارت ملی، دو قطعه عکس 4×3 ، اصل کارنامه

7 روزاردوی آموزشی، معرفتی، تفریحی
دانش آموزان پسر محصل در پایه دهم و یازدهم

رایگــان

ت محدود
ظرفی

ثبت نام: بیرجند- حدفاصل میدان ابوذر و طالقانی 1
 دفتر مرکزی جمعیت جوانان سرزمین خورشید

تلفن تماس: 32232000-056ساعت کاری: 9 تا 13 و 17 تا 20

هفت روز در بهشت )مشهد مقدس(
.  مدارس عادی: معدل باالی 18/5 

   . مدارس تیزهوشان : معدل باالی 18

@ javaneirani20016


