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جامعه بازیگر پرور!

یکی از آقایان بازیگر جایی گفته بود که 
ما نقش ها را بازی می کنیم، زندگی نمی 
کنیم. شاید از همین روست که بیشتر 
بازیگران در زندگی واقعی شباهت چندانی 
با شخصیت های بزرگی که نقششان 
را بازی می کنند، ندارند! آنها از رهگذر 
خواندن یک فیلم نامه با برش هایی از 
زندگی بزرگان آشنا می شوند. این اندک  
آشنایی  هم معموال چندان عمیق و اثر 
گذار بر شخصیت این افراد نیست. البته 
شاید  این وسط  استثناءهایی هم باشد  
اما استثناء که قانون و قاعده نمی شود. 
بازیگران مانند شاغالن  هر کار دیگری، 

از حرفه خود... )ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
* مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4257
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برخی کم آوردند،
 دارند فرار می کنند

صفحه 6

صفحه 6

پروژه عصبانی کردن مردم
 برای زمینه سازی برجام ۲ و ۳ است!

صفحه 6

مشکل حلقه چند نفره 
دور روحانی است!

دولت در تهیه الیحه »مبارزه با  
پولشویی« کامال  هوشیار  بود

صفحه 6

دیپلماسی مرزی آقای استاندار 
در سفر به افغانستان و برای حل مشکالت بازارچه های مرزی انجام شد؛

مشروح در صفحه ۵    

خراسان جنوبی پنجمین
 استان کشور درکاهش بیکاری

طابق نمودار مرکز آمار ایران کمترین نرخ بیکاری برای استان های سمنان، مرکزی و همدان به ترتیب با ۶.۶، ۶.۹ و ۷.۳ 
درصد و بیشترین نرخ بیکاری برای استان های کرمانشاه با ۱۸.2درصد، چهارمحال و بختیاری با ۱۷ و البرز با ۱۵.۸درصد 

است. بر اساس آمار، اکنون  فقط  ۵ استان سمنان، مرکزی، همدان، زنجان و  ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

عضو هیئت علمی  خبر داد:

ساخت موتور موشک در دانشگاه بیرجند
سید حمیدرضا میربزرگی دانشجوی مقطع کارشناسی فیزیک دانشگاه بیرجند موفق به ساخت موتور 
موشک در این دانشگاه شد. استاد راهنما و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند گفت: سوخت این موتور 
الکل و اکسیژن است و موتور هم تماما در کارگاه تراشکاری این دانشگاه ساخته شده است. عابدی، با 
بیان اینکه طرح تحقیقاتی این موتور یک سال طول کشیده است، افزود: ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

کارگاه مبین، بستری مناسب برای توانمندسازی معلوالن  ذهنی

این  بچه ها تولید را معنا می کنند
 معلوالن ذهنی مرکز مبین، آموزش پذیرهستند، مهم ترین خوبی شان لبخندی است که بی منت همیشه 
بر صورت شان در هر وضعی جاریست؛ افرادی که قلب های مهربانی دارند و با بدی بیگانه اند، شاید 
اصاًل بدی را نمی شناسند و فقط خوبی در روح شان دمیده شده است. راهش خیلی هم دور نیست، 

کافی است مسیری را تا چهار راه دوم خیابان توحید طی کنید... ) مشروح خبر در صفحه ۳ (

ری
 اکب

س :
عک

آگهي مزایده اجاره و بهره برداري موقت یك قطعه زمين با كاربري تاسيسات زیربنایي شهر سرایان )نوبت دوم( اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي
اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: يك قطعه زمين با كاربري تاسيسات زيربنايي واقع در شهر سرايان را از طريق مزايده و به صورت اجاره و بهره برداري موقت از اراضي واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند جهت بازديد به اداره راه و شهرسازي سرايان مراجعه نمايند.  ضمناً كليه 
مراحل مزايده اعم از دريافت و تحويل اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )سامانه ستاد www.setadiran.ir( مي باشد. ضمناً جهت عضويت در سامانه فوق با دفاتر پيشخوان دولت منتخب در سايت مذكور تماس حاصل نمايند. تاريخ توزيع اسناد شركت در مزايده از 97/10/13 
لغايت 97/10/22 مي باشد و تاريخ بارگذاري اسناد در سامانه تا 97/11/03 مي باشد. متقاضيان محترم عالوم بر ثبت نام از طريق سامانه ستاد مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل حداكثر تا پايان وقت اداری تاريخ 97/11/03 به 

دبيرخانه مركزی ارسال نمايند. ضمناً ، در روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده اجاره يك قطعه زمين تاسيسات زيربنايي شهر سرايان 
تذکرات: شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند.  پاکت الف( اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد )اصل 
فيش بانكي( به حساب شماره 2173712100001 )سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده( بانك ملي به نام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي پاکت ب ( 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي اجاره ساليانه با امضاء متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط 
خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانتنامه بانكي يا فيش واريزي 4- موافقت نامه اصولي معتبر از مراجع ذيربط 5- تصوير آگهي روزنامه رسمي و آگهي آخرين تغييرات براي اشخاص حقوقي 6- گواهي نمونه امضای مديران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمي. سپس همه پاكت ها را در لفاف 
مناسب قرارداده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند .  به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.  متقاضيان مي 
بايست موافقت نامه اصولي معتبر متناسب با نوع كاربري زمين براي مورد مزايده از مراجع ذيربط را ضميمه اسناد مزايده ارائه نمايند. بديهي است واگذاري زمين به برنده مزايده به صورت انعقاد قرارداد اجاره و با رعايت شرايط مندرج در قرارداد خواهد بود. برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت 
ده روز كاري جهت تسويه حساب به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند عدم پرداخت بهاء زمين در مهلت مقرر انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات 

مربوطه واگذار مي گردد كه در اين صورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت.كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كالً به عهده برنده مزايده مي باشد . 
بازگشايي پاكات راس ساعت 11 صبح روز شنبه 97/11/6 در محل اداره كل انجام خواهد شد. كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند.

مشخصات ملک موردنظر

مبلغ قابل پرداخت بابت سپرده 5 درصد قیمت پایه مزایده قیمت پایه اجاره سالیانه)ریال(مساحت )مترمربع(پالك ثبتيکاربري
آدرس ارسال مداركآدرس ملک)ریال(

تاسیسات 
زیربنایي

۸05 فرعي از 4۸۲ 
۲06961/7۳۲5۲.000.0001۲.600.000فرعي از 1۸9 اصلي

سرایان - شهرك صنعتي )به شرح 
کروکي موجود در اسناد مزایده(

بیرجند - انتهاي بلوار شهید آویني- میدان راه و شهرسازي - اداره کل راه و 
شهرسازي خراسان جنوبي- ساختمان مرکزي

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي                                                                                                                                    

جناب آقای مهندس عليرضا نيکوكار
 عضو محترم هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی

درگذشت پدر بزرگوارتان

 مرحوم  حاج كربالیی غالمرضا نيکوكار
 را خدمت جناب عالی تسليت عرض نموده، برای آن عزيز سفر كرده علو درجات

 و برای شما و ساير بازماندگان صبر و سالمتی آرزومنديم.
هيئت مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی

 استان خراسان جنوبی

استاد  ارجمند
 جناب آقای دكتر غالمرضا زمانی

بر خويش فرض می دانم از سوی خود و همه استادان و دانشجويان 
دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان جنوبی انتصاب شايسته و مدبرانه 

جناب عالی را به عنوان

 معاون اداری ، مالی  و مدیریت منابع 
دانشگاه فنی و حرفه ای كشور

 صميمانه تبريك عرض نمايم. انتصاب مسرت بخش شما برادر ارزشی ، مؤمن و متعهد 
در پست معاونت دانشگاه فنی و حرفه ای ، بشارت دهنده محيطی پويا و سرشار از شور و نشاط 
و نويدبخش افزايش فضای دانش و بينش در كالبد همه عالقه مندان به اين مجموعه عظيم 
علمی گرديده است. از درگاه ايزد منان عزت، سربلندی و توفيقات روز افزون برای جناب عالی 

مسئلت دارم و مزيد توفيقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توكل الهی
 در جهت رشد و شكوفايی اين دانشگاه تمنا دارد.

رئيس دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

یك حسابدار با ۵ سال سابقه كار 
نيازمندیم.      ۳۲۴۵۵۱۰۰

به یك نيروی با سابقه در زمينه فست فود 
یا ساندویچی نيازمندیم. ۰۹۱۲۹۱۵۰۳۶۶

آغاز فروش اقساطی محصوالت مدیران خودرو
نمایندگی ناصری- كد ۴۴۸

نمایندگی مجاز 
فروش از  پس  خدمات  و   فروش 

معلم، حدفاصل معلم 9- 11

056-۳۲۲۲00۳5 /۳۲۲۳5051 /090۲5610۸۸۸ 

جناب آقای 
مهنـدس عليرضـا نيکوكـار

درگذشت پدر گرامی تان 

مرحوم  حاج كربالیی غالمرضانيکوكار
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسليت عرض نموده،  

به روح پاكش درود می فرستيم
 و از درگاه باريتعالی برای آن مرحوم طلب آمرزش داريم.

 هيئت مدیره و پرسنل اتحادیه شركت های سهامی زراعی 
و تعاونی های توليد روستایی خراسان جنوبی

به مناسبت سومين روز درگذشت

 مرحومه فاطمه صغری مودی

  )همسر شادروان محمد خزاعی بازدید( 
 جلسه ترحيمی امروز دوشنبه 97/10/17 از ساعت 14/۳0 الی 15/۳0 در محل 
 مسجد امام حسین )ع( برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 

خانواده های: مودی، خزاعی بازدید،  ایزدی مود و فاميل وابسته

خاندان محترم هامونی و زمزم
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت 

مرحومه فاطمه هامونی
  را صميمانه تسليت عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی 

و علو درجات و برای شما عزيزان صبر و شكيبايی از خداوند متعال خواستاريم.

موسسه خيریه هيئت  ابوالفضلی
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قطع یارانه سه دهک باال به استان ها واگذار شد

باشگاه خبرنگاران- بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به مسائل مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: از زمان آغاز 
اجرای این قانون قرار بود یارانه دهک های باال به مرور قطع شود، ولی این موضوع اتفاق نیفتاد که باعث بروز مشکالتی شده است.وی افزود: در 
الیحه بودجه سال ۹۸، قطع یارانه سه دهک باالی جامعه به استان ها واگذار شد.

سرمقاله

جامعه بازیگر پرور!

* مهرآیین

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ...  بازیگران مانند شاغالن  هر 

کار دیگری، از حرفه خود  نان می خورند  و از این 
روست که هر روز   به اصطالح به رنگ و نقشی در 
می آیند .چه بسیار خانمهایی که در تلویزیون با حجاب 
کامل و ظاهر موجه ایفای نقش  می کنند یا برنامه ای 
را اجرا می نمایند اما همین ها در فیلمهای سینمایی 
که استانداردهای حجاب کمتر می شود چهره های 
همایشها  در  جماعت   همین  دارند  تری  متفاوت 
وگردهمایی ها ومجالس غیر رسمی تر با آرایشهای 
آن چنانی و سر و زلف رها و حرکات جلف حضور می 
یابند و این محافل را به شوهای لباس و مد وآرایش 
بدل می کنند. حرکاتی که هر از چندگاه  داستان و 
آوازه می شود در مورد بازیگران مرد هم اوضاع بهتر 
نیست. هر از گاهی خبرهایی از حضور در پارتی یا 
 رفتارهای هنجار شکنانه ازاین افراد منتشر می شود .

در این وضع  مردم متعجب و شگفت زده می شوند 
که چرا  بازیگر  فالن نقِش  خوب در زندگی  عادی 
بچه مثبت ! نیست؟ شاید چون در عمل اعتقادی به 
شخصیتهایی که نقش شان را بازی می کنند، ندارند  

به هر روی این شغل آنهاست . 
 و این رویکرد در  تلویزیون ، تئاتر و سینما خوب یا 
بد جا افتاده است.  آنها ساعتها و دقایقی را در روز 
در قالبی غیر از شخصیت واقعی خود فرو می روند 
وبه عنوان هنرمندان بزرگ و بازیگران توانا شهرت 
می یابند. اما بازیگر تر از آنها کسانی  هستند که 
سالها به ضرورت شغل و مقام چهره هایی دوگانه 
دارند .رئیس ..... که صبح در اداره سنگین و رنگین  
در نقش  فردی ظاهر الصالح  ظاهر می شود وتا 
و عصر  کند  بازی می  نقش  اداری  پایان ساعات 
همان روز با تیپ و چهره و ادبیات کامال متفاوت در 
جایی دیگر رخ می نماید  بی گمان بازیگری بسیار 
بازنشستگی همه  از  قهار است ! مسئولی که بعد 
محاسنش را بر باد  می دهد و حاال لباس آستین 
 کوتاه  و شلوار جین  می پوشد و می کوشد سی سال

 عقده فرو خورده را با جریمه دیرکردش ! جبران 
 کند. بازیگری شایسته دریافت جایزه اسکار! است . 
 این دورییها  وبه عبارت بهتر نفاق اجتماعی اما 
از کجا می آید ؟ متاسفانه رواج ریاکاری در جامعه 
با  ریاکاران  گذشته  در  دارد.  دیرینه  ای  ریشه  ما 
سوءاستفاده از اعتقادات و اعتماد عمومی به دنبال 
 مطامع نفسانی خود از طریق تظاهرات مذهبی بودند .

 اما این سالها رویکرد سازمانها در گزینش نیروی کار  
براساس برخی داده های ظاهری  وتاثیر گذاری  این 
عامل در انتخاب افراد در شغلها ومقامها و اکتفای 
افراطی به ظاهر افراد یا وجوه نمایشی وکم خرج 
وکم خطرمذهبی ! وبی توجهی به تعمیق ارزشهای 
دینی وگزینش شایستگان واقعی  برای  تصدی امور،  

منجر به ایجاد جامعه ای بازیگر پرور شده است! 
 که  کمترین عوارض آن تا کنون توسعه فراگیر 
ریا کاری ، نفاق و ظاهر سازی وبی اعتمادی در 
فردی  است.آیا  آن  موثر  سازمانهای  در  و  جامعه 
که اعتقاد عملی به یک مرام ندارد، می تواند در 
رونق  ورشد آن مفید باشد ؟آیا این فرد در واقعیت، 
کاری جز خراب کاری وبی حیثیت کردن ارزشها 
وایجاد رویکردهای ضد آیینی در جامعه نخواهند 
داشت.سهم راحت طلبانی که برای فرار از سختی  
اجرای حقیقت دین ، ظاهر آن را رنگ ولعاب  می 
دهند  در دین گریزی آحاد جامعه چقدر است ؟ آیا 
ناکارآمدی و فساد در سیستمهای اداری و اجرایی  
جامعه ما  محصول  عملکرد این افراد نیست .سرور 
آزادگان حسین )ع( فرمود : مردم جز برای مطامع 
دنیوی از پی دین نمی روند و چون زمان جانبازی 
فرا رسد دین داران واقعی کم هستند .این جاست 
که دین داران  جانی از  دینداران نانی متمایز می 
شوند و وای بر جامعه ای که در آن عده ای برای 
نام و نان نقش دین داران را بازی کنند ! این کار 
ریاست و ریا شرک به خداست و خدا مشرکان را 

نمی بخشد.حتما ! 

ریزش قیمت سکه و طال در بازار

خبرآنالین- رئیس کمیسیون تخصصی و جواهر 
گفت: با توجه به قیمت جهانی طال و همچنین 
نرخ ارز در بازار داخلی سبب شده اخیرا هر قطعه 
قیمت  به  جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه 
بازار داد و ستد  ۳میلیون و ۶۴۰ هزار تومان در 
به  مطلب  این  بیان  با  آرای  محمد کشتی  شود. 
خبرآنالین افزود: هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم با قیمت ۳میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، 
هزار   ۸۹۰ و  میلیون  یک  سکه  نیم  قطعه  هر 
تومان، هر قطعه ربع سکه نیز یک میلیون و ۱۹۰ 

هزار تومان داد و ستد شده است. 

نرخ خرید دالر در بانک ها

بعد از شتاب ریزش قیمت ها در بازار ارز و افزایش 
مراجعه مردم به مراکز خرید و فروش ارز برای فروش 
ارزهای خانگی، بانک مرکزی از بانک ها خواست 
نسبت به خرید ارزهای مردمی فعال شوند.برهمین 
اساس شعب ارزی بانک ها هر روز بعد از دریافت نرخ 
از بانک مرکزی، نسبت به خرید ارز از مردم اقدام می 
کنند. دستور بانک مرکزی به بانک ها بعد از آن صادر 
شد که صرافی ها از خرید ارزهای مردمی خودداری و 
میدان را به دالل ها واگذار کرده بودند. روزهای اخیر 
 بانک های عامل قیمت دالر را ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان ،

 قیمت یورو را ۱۱ هزار و ۹۱۰ تومان و قیمت پوند 
انگلیس را ۱۳ هزار ۳۰۸ تومان برای خرید از مردم 

اعالم کرده اند.

اخذ وجه اجباری
 از دانش آموزان اکیدا ممنوع

تسنیم- سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش 
با کمک سازمان برنامه و بودجه، ۵۱ درصد  گفت: 
اعتبارات وزارت آموزش و پرورش تا امروز تخصیص 
است  قرار  این،  بر  عالوه  افزود:  است.وی  یافته 
۳۲۰ میلیارد تومان نیز به وزارت آموزش و پرورش 
اختصاص داده شود.بطحایی تاکید کرد: گرفتن هر 
گونه وجه اجباری از اولیای دانش آموزان به نحوی که 
منجر به ترک تحصیل دانش آموزان شود، اکیداً ممنوع 
است.وی اظهار کرد: بازرسی های دقیقی انجام شده 
است و وضعیت امسال ما بهتر از سال های گذشته 
است. البته این موضوع به معنای عدم تخلف نیست.

پرداخت عوارض خروج به 
مسافرانی که سفر نکرده اند

میزان- معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور 
مالیاتی اظهار کرد: استرداد سیستمی عوارض خروج 
از کشور برای اشخاصی که موفق به خروج از کشور 
و استفاده از وجوه واریزی نشده اند از طریق سامانه 
عملیات الکترونیکی نظام مالیات بر ارزش افزوده به 

نشانی www.evat.ir امکان پذیر است.

بنزین گران نمی شود
مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  امینی  نیوز-  نامه 
این  دیروز  جلسه  جزئیات  درباره  اسالمی  شورای 
کمیسیون گفت: تبصره های ارجاعی الیحه بودجه ۹۸ 
که مربوط به این کمیسیون می شد در این جلسه مورد 
بررسی قرار گرفت.وی افزود: پس از اعالم نظرات 
مختلف در این خصوص کلیات تبصره های ارجاعی 
بودجه سال آینده به تصویب اعضا رسید. ضمن اینکه 
قرار شد جزئیات آن در جلسات بعدی مورد بحث و 
بررسی قرار گیرد.امینی درباره احتمال افزایش قیمت 
بنزین و یا حامل های انرژی در سال  آینده خاطرنشان 
کرد: به هیچ وجه چنین موضوعی در دستور کار نیست.

خبر خوش

ایسنا- نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران پیش بینی کرد 
که ثبات نسبی نرخ ارز همچنان ادامه خواهد داشت.

بازار  ارزیابی  از  آنچه  کرد:  اظهار  انصاری،  محمدرضا 
ارز در طول هفته های گذشته می توان به دست آورد، 
مدت  کوتاه  برای  الاقل  توانسته  دولت  که  است  آن 
نرخ ارز را کنترل کند و این مسئله برای اقتصاد کشور 

می تواند به عنوان عاملی تاثیرگذار مطرح شود.
به گفته وی، با توجه به مدیریت صورت گرفته می توان 
انتظار داشت که روال کار به همین ترتیب ادامه پیدا 
کند و در دل این ثبات نسبی، فعاالن اقتصادی بتوانند 
برای آینده کاری خود برنامه ریزی کنند. نایب رئیس 
به  توجه  با  که  گفت  نیز  را  این  ایران  بازرگانی  اتاق 

در  ارز  بازار  که  تصور  این  گرفته،  شکل  نسبی  ثبات 
ماه های منتهی به پایان سال با شوک قیمتی خاصی 
می شود  پیش بینی  و  است  سخت  می شود،  رو  به  رو 
خاطرنشان  وی  شود.  حفظ  فعال  اخیر  نسبی  ثبات 
کرد: دولت فعال و در طول ماه های گذشته به خوبی 
توانسته تقاضا برای ارز را کنترل کند و این امر خود 
را در ایجاد ثبات نسبی در بازار نشان داده است. اگر 
همین روال حفظ شود و ظرفیت صادراتی نیز به طور 
داشت  انتظار  گیرد، می توان  قرار  استفاده  مورد  کامل 
ایجاد  اقتصادی  فشارهای  از  بخشی  برای  الاقل  که 

شده در ماه های اخیر راه حل هایی پیدا شود.

پیش بینی ثبات نرخ ارز تا پایان سال

توسط  )ناقوس(  یوسفی  غالمحسین  استاد  شعر  مجموعه  کاری-دهمین 
موسسه انتشاراتی فکر بکر با تعداد هزار جلد به زیور طبع آراسته شد. شاعر 
در این مجموعه هم مثل اکثر مجموعه هایش به غزل پرداخته و تنها ۶۵ 
پاره و شعر سپید اختصاص داده است در حالی که شعر  به چار  را  صفحه 
سپید را به خاطر کمبود وزن که همان جنبه موسیقیایی کالم است شعری 
حال  عین  در  داند  نمی  اصیل  شعر  محسّنات  و  مختصات  همه  با  کامل 
اخیرا گاهی  احترام می گذارد و  را تشویق می کند و  شعرای سپید سرای 
سپیدسرا  شاعر  را  خود  هرگز  اما  گوید  می  سپید  شعر  خود  تفنن  برحسب 
ناب کاری چندان  نغز و  و  داند و معتقد است که سرودن شعر سپید  نمی 
عبارتی کالسیک  به  یا  اصیل  شعر  که سرودن  نیست، همچنان  هم  آسان 
و  انگیز  خیال  و  پرمغز  و  نغز  که  موزونی  شعر  البته  است،  دشوار  خیلی 
باشد. متاسفانه مدت هاست که برخی نظم های  الهام  از عاطفه و   سرشار 
بی محتوا و پوشالی و خزعبالت بی مایه و توخالی را قاطی اشعار ارزشی چه 
اصیل و چه نیمایی و چه سپید کرده اند که البته مربوط به موضوع و مبحث مورد 
نظر ما که اشاره ای گذرا به مجموعه سکوت سرد سنگ ها می باشد به هیچ 
عنوان نیست.اما شعر ناقوس وزین و فاخر و سرشار از مفاهیم انسانی و اخالقی 
 و در دو کلمه عاشقانه و عارفانه است درعین حال که حتی در اکثر غزل هایش 

بی توجه به مسائل اجتماعی و دردها و شادی های همنوعانش نیست.
از مهمترین موضوعاتی که در مجموعه سکوت سرد سنگ ها مطمع نظر استاد 
است عشق و محبت و قناعت و مناعت و آزادگی و مروت است. واژگان مقدسی 
که در بیست هزار بیت از غزلیات استاد ناقوس به چشم می خورد و نظر صاحب 
نظران را جلب می نماید و جالب تر که طبع شاعر ما در سن هفتاد و دو سالگی 
همچنان جوشان است که هر وقت اراده کند قادر به سرودن انواع قالب های 
شعری از اصیل تا نیمایی و سپید است و به قول ادیبی شعر گفتن برای استاد 
ناقوس مثل آب خوردن است که امیدواریم تا باشد چنین باشد. در خاتمه یک 
رباعی که با خط زیبای استاد مهدی اسماعیلی مود پشت جلد کتاب مورد نظر 
نوشته شده و یک چارپاره کوتاه و شعر سپیدی کوتاه تر پیش کش شاعران و 

دوستداران شعر و ادب می کنیم باشد که قبول افتد.   یک رباعی:
قانع به یک استخوان چو کرکس بودن

بهتر که طفیل خوان ناکس بودن
با نان جوین خویش حقا که به است

کالوده پالوده هر خس بودن
و شعر سپیدی کوتاه :

از آتشی که 

در دلم می سوزد 
موهایم 

خاکستری شده است
×××

و یک چار پاره کوتاه:
هیچ آیینه ای نمی بینم

که در آن نوری از نگاه تو نیست
لیک افسوس می خورم افسوس

راه من در مسیر راه تو نیست
و من امروز تازه فهمیدم
روی آیینه را غبار گرفت

روحم از بس که انتظار کشید
هستی ام رنگ انتظار گرفت

اما مجموعه های شعر ناقوس عبارتند از:
سرمه خیال - شعر شهادت - دیوات معرفت -  آن سوی پرواز - خدا وعشق 
و دل - در سایه سار نقره ای رچ  - سرخ و سفید - شبنم و شکوفه - صحبت 

سجاده ها و سکوت سرد سنگ ها که در مجموعه آخر ذکر شده است.

سکوت سرد سنگ ها معرفی کتاب : 

تسنیم- رئیس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای 
حذف ۴ صفر از پول ملی خبر داد.

طی روزهای اخیر بانک مرکزی از ایران چک های جدید ۵۰ 
هزار تومانی رونمایی کرد و همزمان با این رونمایی خبرهایی 
از برنامه بانک مرکزی برای حذف ۴ صفر از پول و اعمال این 
تصمیم در تصویر ایران چک های جدید به گوش رسید، اما 
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی رسماً این خبر را 
تایید کرد و گفت: نقدینگی ۱7۰۰ هزار میلیاردی، ۳۰ درصد 
قدرت خود را به دلیل تورم از دست داده است، به همین دلیل 
در نظر داریم ۴ صفر را از پول را حذف کنیم که باید هر چه 
زودتر این تصمیم گرفته و انجام شود، حذف ۴ صفر به این 

معناست که به جای ۱۰ هزار تومان گفته شود، ۱۰ تومان.
 ۱7 آذر ۹۵ خبری از دولت بیرون آمد مبنی بر اینکه هیئت 
روحانی  حجت االسالم  به  ریاست  خود  جلسه  در  دولت 
رئیس جمهور،  به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب 
درباره الیحه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  پرداخت و 
مواد دیگری از این الیحه را به تصویب رساند. براساس موادی 
از این الیحه که به تصویب هیئت وزیران رسید، واحد پول 
ایران، تومان و برابر با ۱۰ ریال  تعیین شد. هرچند اعالم این 
خبر در روزهای نخست سروصدای زیادی به پا کرد ولی در 
ادامه با مسکوت ماندن، طرح و عدم ارسال الیحه به مجلس 
شورای اسالمی، از سر و صداها هم کاسته شد، چراکه تغییر 
واحد پول ایران از ریال به تومان پس از ارسال الیحه بانک 
مرکزی به مجلس و تصویب این بند در مجلس و تأیید آن 

توسط شورای نگهبان قانونی و قابل اجراست ولی هنوز خبری 
از طی این مراحل از سوی دولت نیست.با رسانه ای شدن تغییر 
واحد پول ملی به تومان البته رئیس کل وقت بانک مرکزی 
تأکید کرد که این طرح به معنی حذف صفر نیست و فقط 
بناست واحد شمارش پول به تومان تغییر کند همان طور که 

در جامعه رایج است.
ولی ا... سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی در این باره، گفته 
بود: جمع بندی ها این بود که پیشنهاد مستقلی از سوی دولت 
و بانک مرکزی به مجلس ارسال شود که اگر به تصویب برسد 

منجر به حذف ۴ صفر از پول ملی می شود.
اما در نهایت جمع بندی دولت این شد که فعاًل رفورم پولی 
انجام نشود. )رفورم پولی یعنی حذف صفر( آنچه در حال حاضر 
در این مرحله مدنظر قرار گرفته، این است که فعاًل تومان را 
به عنوان واحد پول ملی کشور در نظر بگیریم و در یکی دو سال 
آینده و پس از استمرار و پایداری تورم تک رقمی، صفرها از 
پول ملی حذف شود، بنابراین اجرای این طرح به آینده موکول 
شده است. از زمان اعالم این تصمیم دولت ۲ سال می گذرد 
ولی هنوز خبری از رسمی شدن واحد پول ملی ایران نیست 
و دولتی ها و مسئوالن بانک مرکزی هم خبر جدیدی از این 
طرح نداده اند.  همزمان با افزایش تورم و کاهش قدرت پول 
ملی طرحی در دولت قبل کلید خورد مبنی بر حذف صفر از 
پول ملی! این طرح تا جایی پیش رفت که مدیریت وقت بانک 
مرکزی با راه اندازی سامانه ای مخصوص از مردم درباره نام 

پول جدید نظرخواهی کرد.

ولی با توجه به گستردگی موضوع و ابعاد آن، بانک مرکزی و 
دولت دهم نتوانست حذف صفرها از پول ملی را اجرایی کند و 

این طرح تا امروز در این بانک مسکوت مانده است.

پروژه ای که در کشور های دیگر نیز سابقه دارد
بنابراین،  سال ۱۳۸۶ ایده حذف صفر از پول ملی با دستور 
رئیس جمهور وقت، محمود احمدی ن ژاد در دستور کار قرار 
مرکزی  بانک  سال ۱۳7۲،  در  نیز  این  از  پیش  و  گرفت 
مطالعاتی گسترده را در این زمینه آغاز کرد، ولی در هر دو مقطع 
کار نیمه تمام ماند.حذف صفر از پول ملی کشورها نخستین 
بار پس از پایان جنگ جهانی دوم و تورم تازنده آلمان غربی 
تجربه شد که چاپ مارک جدید را به دنبال داشت. پس از 
آن به ویژه از دهه ۶۰ و 7۰ میالدی به این سو این عمل 
بارها و بارها در کشورهای مختلف که اکثراً کشورهای در حال 
توسعه بودند به اجرا درآمد.کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم 
باال رنج می برد و ارزش پول ملی آنها در سراشیب سقوط قرار 
گرفته بود، برای ساده تر شدن مبادالت اقتصادی و بازرگانی و 
همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر یا 

صفرهایی از اسکناس ها کردند. 

بیشتر تاثیر روانی دارد تا اقتصادی
عمده اقتصاددانان بر این عقیده اند که حذف صفر از اسکناس 
هیچ گونه تأثیری بر شاخص های اقتصادی و طرف عرضه و 

طرف تقاضا ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می گذارد.به عقیده 
برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، 
آسان سازی مبادالت، محاسبات و خرید و فروش های مردم از 
اثرات قابل تحقق حذف صفرها است، اما برای حذف صفرها 
ارتقای شاخص های اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ 
سرمایه گذاری، آزادسازی های اقتصادی، رفع انحصارات، حضور 
بانک های خارجی در کشور، حضور بی قید و شرط سرمایه 
گذاران خارجی و غیره نیز باید انجام شود.ازاین رو حذف صفر 
از پول ملی می بایست همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه 
سیاست های پولی و انضباط مالی دولت ها باشد تا کنار کنترل 
تورم، حذف صفرهای اسکناس کارکرد خود را داشته باشد، در 
غیر این صورت خداحافظی صفرها به زودی اثر روانی خود را از 
دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته بازمی گردند.داده های 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که 
دست کم ۵۰ کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول 
ملی خود کرده اند که در برخی از این کشورها برای تکمیل چرخه 

روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است.

رئیس کل بانک مرکزی:  ۴ صفر از پول ملی حذف می شود

جهت رفاه حال شهروندان گرامی

 فـروش ویژه فـرش و مبل هامـون
فرش و مبل مستعمل شما را خریداریم.   نقد *  اقساط

نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

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

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

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

به موجب پرونده اجرایی نیابتی به کالسه ۹۶۰۹۹۸۵۶۴۳۹۰۱۳۷۴ واصله از اجرای احکام شورای حل اختالف بیرجند آقای محسن ابولی فرزند حسن تاکنون به پرداخت مبلغ ۷۲/۰۷۹/۰۰۰ ریال در حق آقای اصغر دادرس و مبلغ ۲/۶۰۶/۵۰۰ ریال بابت حق االجرا در 
حق صندوق دولت محکوم گردیده که بابت محکومیت خویش ، نامبرده یک دستگاه خودروی میتسوبیشی لنسر به شماره انتظامی ۳۵۷ ب ۸۶- ۸۵ معرفی و توسط کارشناس با مشخصات ذیل: رنگ خودرو سفید، تخفیف بیمه کامل، سال تولید ۱۹۹۲، الستیک ۸۰ 

درصد، گیربکس سالم و... به مبلغ ۱۸۲/۵۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی گردیده است.مقرر گردید خودروی مذکور در مورخ ۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری سربیشه از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان اعالم شده شروع و کسی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ۱۰ درصد ثمن معامله في المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر این صورت ۱۰ درصد 
دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و تایید توسط مقام قضایی ذیصالح اموال فوق الذکر به خریدار تحویل خواهد شد. در صورتی که افرادی مایل به بازدید از خودرو می باشند می 

توانند ۵ روز قبل از برگزاری مزایده به اجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید آنها فراهم گردد.ضمنا هزینه نقل و انتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود.
سلحشوران- مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف سربیشه

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

معاون سازمان خصوصی سازی از واریز سود سهام عدالت 
روستائیان و عشایر سراسر کشور در چند روز آینده خبر داد.

مالی سال ۹۶  واریز سود عملکرد  به  اشاره  با  داود خانی 
شرکتهای سرمایه پذیر به حساب روستائیان و عشایر سراسر 
کشور از روز سه شنبه، ۱۸ دی ماه به صورت تدریجی گفت: 
در این مرحله حدود ۱۳ میلیون نفر از مشموالن سود سهام 
سود  میزان  این  که  کرد  خواهند  دریافت  را  خود  عدالت 
بالغ خواهد شد. تومان  میلیارد  به مبلغ ۱۱۰۰  در مجموع 

سازمان  انسانی  منابع  و  توسعه  برنامه ریزی،  معاون 
خصوصی سازی افزود: در مرحله نخست توزیع سود سهام 
میلیون  حدود ۵.۵  نیز  جاری  سال  در  مشموالن  عدالت 
نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی 

به تدریج سود سهام عدالت خود را دریافت کرده اند که ارزش 
این میزان سود حدود ۸۵۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

وی همچنین گفت: نکته مهم دیگر این است که روستائیان 
و عشایر سراسر کشور که مشمول سهام عدالت هستند، 
شرکتهای   ۹۵ مالی  سال  عملکرد  سود  که  صورتی  در 
سرمایه پذیر را دریافت نکرده باشند، این سود را به همراه سود 
عملکرد سال مالی ۹۶ و به صورت یکجا دریافت خواهند کرد.

معاون سازمان خصوصی سازی ادامه داد: واریز سود سهام 
عدالت روستائیان و عشایر در حالی از روز سه شنبه این هفته 
به صورت تدریج آغاز خواهد شد که پرداخت این سود با 
اولویت بانکهایی مانند ملی، صادرات، کشاورزی و پست بانک 
که در روستاها شعبه گسترده تری دارند، انجام خواهد شد. 

خبر خوب برای صاحبان سهام عدالت 



 نسرین کاری - معلوالن ذهنی مرکز مبین، آموزش پذیرهستند، 
مهم ترین خوبی شان لبخندی است که بی منت همیشه بر 
صورت شان در هر وضعی جاریست؛ افرادی که قلب های 

مهربانی دارند و با بدی بیگانه اند.
 شاید اصاًل بدی را نمی شناسند و فقط خوبی در روح شان 
دمیده شده است. راهش خیلی هم دور نیست، کافی است 
مسیری را تا چهار راه دوم خیابان توحید طی کنید و حدفاصل 
توحید و استقالل  تابلوی آن را بیابید. بر باالی تابلوی سبزرنگ 

نوشته شده »کارگاه تولیدی و حمایتی مبین«.

علی با لبخند بی منت سالم می کند

جلوی در ورودی ساختمان هنوز زنگ نزده یکی از آنها با لبخند 
در را باز می کند و سالم می کند. وارد سالن اصلی می شوم 
»علی«  یکی از این توانجویان جلوی تلویزیون نشسته و تماشا 
می کند مرا  که می بینند به سرعت  به سمت من  می چرخد 
و باز همان لبخند بی  آن که مرا بشناسند، سالم می کند.  من 
هم پاسخش را با لبخند می دهم. سراغ مدیر مرکز را می گیرم. 
چرخی در این مرکز می زنم تا با فعالیت هایشان آشنا شوم 

کارگاه های تابلو فرش، گلیم بافی و آب رادیاتور. 

شناسایی توانمندی و ارتقای  استقالل در زندگی

برای آشنایی بیشتر پای صحبت های مربی این کارگاه  می 
نشینم تا در مورد فعالیت های این مرکز و افرادی که در 
را  مرکز  این  او  دهد.  توضیح  برایم  می بینند،  آموزش  آن 
کارگاه تولیدی بچه های کم توان ذهنی توصیف می کند 
و می گوید: »این مرکز یکی از مراکز وابسته به بهزیستی 
توانایی  تقویت  توانمندی،  شناسایی  هدف  با  که   است 
و  زندگی  در  استقالل  سطح  ارتقای  به  کمک  معلوالن، 
آماده کردن آنها برای ورود به بازار کار برای جوانان کم 
توان ذهنی باالی 15 سال راه اندازی شده است. این مرکز 
در دو بخش حرفه آموزی پسران فعالیت می کند. خدمات 
و کالس های آن رایگان است ولی بخشی از هزینه ها را 
یارانه بهزیستی تقبل می کند، اما اگر فردی توانایی پرداخت 
مددکار  تشخیص  با  باشد  نداشته  را  شده  تعیین  هزینه 
کالس ها رایگان محاسبه می شود چرا که این مرکز ماهیت 
خیریه دارد. افراد بعد از ثبت نام ارزیابی می شوند  و برحسب 

حرفه های گوناگون وارد مرحله آموزش می شوند. 

کاالهای تولیدی بچه ها 
 قابل رقابت با کاالهای بازار است

به گفته مربی، توانجویان بعد از پایان آموزش به سطحی از 

استقالل ذهنی در زندگی شان دست می یابند و آماده حضور 
در بازار کار و کارگاه های تولیدی می شوند. ایجاد اشتغال از 
دیگر برنامه ها و فعالیت های این مرکز است که با کمک و 
حمایت دیگر مراکز، ارگان ها و حتی مردم امکان پذیر خواهد 
بود. برای آنکه بتوانیم ایجاد اشتغال کنیم باید از بیرون سفارش 
کار بگیرم تا بچه ها در کارگاه های تولیدی مرکز سفارشات 
را آماده کنند. یکی از روش های آشنایی مردم و مسئوالن با 
تولیدات این گروه از معلوالن، شرکت در نمایشگاه های شهر 
است تا با کیفیت و نوع کار آشنا شوند و سفارش دهند. به جرأت 

می توان گفت، کاری که این بچه ها انجام می دهند قابل رقابت 
با کاالهای بازار است. 

محصوالتی که با عشق رنگین می شوند

دوست داشتم زودتر به دیدار افراد کم توان ذهنی بروم تا 
کارهایشان را از نزدیک ببینم، به همین خاطر پیشنهاد کردم 

که مابقی صحبت ها در راه و هنگام بازدید انجام شود. 
به راه افتادیم و اول به بخش کارگاه گلیم بافی و تابلوفرش 
سر زدیم، مربی در را باز کرد و داخل شد پشت سرش وارد 
کالس شدم. پشت دار قالی  7  نفر بودند، یکی مشغول بافتن 

و  دیگری در حال نقشه خوانی است.  
لبخندهای شیرین شان نشاط بخش محفل دوستانه شان بود. 
حسین پسر پرجنب و جوش جمع ایستاد تا در مورد کارشان 

برایم توضیح دهد. با نگاه کردن به چهره اش نمی توانستم 
به  که  است  سال  او 9  دهم.  تشخیص  را  واقعی اش  سن 
عضویت این مرکز درآمده و یک سال اول را آموزش دیده تا 

بتواند حرفه ای خاص را بیاموزد.
انجام  که  کاری  مورد  در  دوستانش  دیگر  از  نیابت  به  او 
می دهند، می گوید: »این کارگاه را دوست دارم با بچه ها 
رفیق هستم،  اینجا به ما خوش می گذرد و یاد می گیریم!«  
کلمات شان بریده بریده و کوتاه است گاهی اوقات متوجه 
حرفهای شان نمی شوم و با نگاه به مربی از او برای فهمیدن 

حرف هایشان کمک می گیرم. 
مربی کارگاه  در ادامه صحبت های او توضیح می دهد:»بچه ها 
برای اینکه در کارهای گروهی شرکت کنند و یاد بگیرند چگونه 
کارهای شخصی شان را انجام دهند کارهای دسته جمعی انجام 
می دهند، ظرف های نهار را چیده یا جمع می کنند، تمیز کردن 
کالس و کارگاه هم از دیگر برنامه های آموزشی بچه هاست. 
افزایش  را  ذهنی  توان  کم  افراد  زندگی  مهارت  کارها  این 

می دهد و آنها را برای زندگی اجتماعی آماده می کند.«
برای رسیدن به  کارگاه بعدی قدم زنان وارد  حیاط شدیم 
»کارگاه معرق روی چوب«. در این کارگاه مدل های ساده 
معرق  برای این بچه ها ارسال می شود و آنها طبق مدلی 
که از قبل برایشان در نظر گرفته شده، چوب ها را برش 
داده و  بر آن  نقش می زنند. تا وارد کارگاه می شوم همه 

آنها یکصدا سالم می کنند!

اول الگو را به ما می دهند 
و من از روی آن نقش می زنم

در گوشه  کارگاه ابراهیم 29 ساله  که اسامی مذهبی  و اشکال 
زیبا را طراحی کرده است به سمت من می آید  تا برایم در مورد 
کاری که می کند توضیح دهد، او می گوید: »اول الگو را به ما 
می دهند و من از روی آن نقش می زنم« او هم لبخند زنان و 

به سختی صحبت می کند. 
تعدادی  است،  بعدی مان  مقصد  رادیاتور«  »آب  کالس 

و  اند  شده  میزی جمع  دور  گوناگون  سنین  در  پسران  از 
روبه رویشان بطری هایی برای پر کردن آب رادیاتور قرار 
باید  ابتدا  کارگاه  این  در  که  دهد  توضیح می  مربی  دارد. 
رادیاتور  باال رود، سپس آب  دقت و سرعت عمل بچه ها 
از  از طریق دو شیر در بطری ریخته می شود و گروهی 
بچه ها وظیفه بستن سر بطری و گروهی دیگر هم زدن 
برچسب بر آن را برعهده دارند. جالب است که همه این 
تولیدات روانه بازار می شود و منبع درآمدی برای این بچه 
هاست.هنگامی که کارهای تولیدی بچه ها را در معرض دید 
عموم قرار می دهیم، مردم باور نمی کنند که این تولیدات کار 
دستان معلوالن کم توان ذهنی باشد چرا که کیفیت باالیی 
دارند و با دقت محصوالت را آماده و بسته بندی می کنند. 
اتاق مشاوره هم یکی دیگر از بخش های جالب این مرکز 
است که مربی هفته ای سه بار برای اینکه آنها دچار آلزایمر 

نشوند و بتوانند با کلمات و نوشته و عکس ها ارتباط بگیرند 
به آنها آموزش می دهد و گاهی هم از او مشاوره می گیرند. 

35 پسر کم توان ذهنی در کارگاه
 مبین مشغول به فعالیت هستند

کارشناس مسئول توانبخشی و توانپزشکی بهزیستی عنوان می 
کند: تالش می کنیم با آموزش های گوناگون گره بیکاری 
از معلوالن را باز کنیم. عبدا... عباس آبادی با اشاره به اینکه 
 در بهزیستی استان 4 کارگاه تولیدی و حمایتی فعال است،

می افزاید: کارگاه تولیدی - حمایتی مبین سال 87 مجوز گرفته 
و اکنون 35 پسر کم توان ذهنی در آن فعالیت دارند. وی با 
بیان اینکه با مشاوره، خدمات مددکاری و آموزشی یک اشتغال 
پایدار برای این معلوالن فراهم شده است و هر کدام متناسب با 
توانایی خود در تولید مشارکت می کنند، ادامه می دهد: جدای 
از اینکه آنها در اجتماع فعال شده و دیده می شوند، برمبنای 

فروش دستمزدی هم دریافت می کنند.
وی خاطر نشان می کند: در این کارگاه شاخص هایی تعریف 
کرده ایم که ابتدا توانخواه مهارت کسب و کار را یاد گرفته و 

وارد حوزه مورد عالقه خود می شود.

احترام به مربی و مدیریت زمان 
از اهداف این کارگاه هاست 

عباس آبادی، احترام به مافوق و مربی را از اهداف این مراکز 
عنوان می کند و می افزاید: در این کارگاه ها بچه ها مدیریت 
زمان و تایم بندی و قدرت تحمل را در کنار حرفه ای که می 
آموزند، یاد می گیرند. وی یادآور می شود: این معلوالن نظم 
و کار مشارکتی را به خوبی فرا می گیرند و به میزان یک 
فرد عادی براساس میزان تالش و سهم در تولیدی که دارند، 
دستمزد دریافت می کنند. وی با بیان اینکه 110 نفر توانخواه در 
استان مشغول به حرفه آموزی و کار هستند، ادامه می دهد: هر 
کدام از آنها در کارگاه برحسب مهارتی که یاد گرفته اند منتفع 
می شوند و حقوق می گیرند. وی با اشاره به اینکه توانخواهان 
و  حرفه آموزی  مراکز  در  اولیه  مهارت های  کسب  از  پس 
کارگاه های تولیدی حمایتی تیپ یک به کارگاه های تیپ 2 
یا واحدهای شغلی حمایت  شده وارد می شوند، خاطر نشان 
کرد: در تیپ 2 معلول خود به عنوان سرپرست و مربی کارگاه 
شناخته می شود و از حمایت های بهزیستی بهره مند می 
گردد.کارشناس ارشد بهزیستی با بیان اینکه پرداخت یارانه در 
سال جاری 448 هزار تومان است، ادامه می دهد: بین 20 تا 
35 درصد یارانه برای دستمزد توانجویان مصرف می شود و 
باقی آن برای حقوق پرسنل ، ایاب و ذهاب، اجاره ملک و سایر 

مخارج مراکز استفاده می شود. 
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کمک 200 میلیون تومانی خیران به دانش آموزان عشایر

صداوسیما-خیران خراسان جنوبی، 200 میلیون تومان به دانش آموزان عشایر کمک کردند. رئیس اداره آموزش و پرورش عشایر گفت: این کمک ها برای خرید 3 هزار 
 و 500 جلد کتاب کمک آموزشی و موضوعات عمومی، 3 هزار و 200 بسته پوشاک، کفش و لوازم التحریر، وسایل ورزشی شامل توپ، طناب و حلقه بازی و لباس گرم، 
که تهیه میان وعده برای 760 دانش آموز در 50 آموزشگاه و بسته های بهداشتی شامل خمیردندان و مسواک، هزینه شده است که بین دانش آموزان عشایر خراسان جنوبی توزیع می شود. کنم  می  عرض  ابتدا  در  اینجانب  سالم.  با 

عناصر  کلی  بطور  و  بلوارها  و  میادین  نامگذاری 
مبلمان شهری به نام شهدا کار بسیار پسندیده و 
و  تقدیر  قابل  در جای خود  که  است  ارزشمندی 
تشویق! اما سوال اینجاست آیا شورای نامگذاری 
ابنیه شهری که این وظیفه خطیر را بر عهده دارد؛ 
نام  فقط  چرا  که  بیاورد  موجهی  دلیل  تواند  می 
تعدادی از شهدای عزیزمان را می آورند و خیلی از 
شهدا چرا هیچ میدان و بلواری به نامشان نیست؟ 
بدیهی است که اگر شهیدی در بین دیگر شهدا، 
شاخص باشد مثل اولین شهید مدافع حرم و یا اولین 
شهید نیرو هوایی و ... شاید بتوان به این موضوع 
این شهیدان همه در یک از  اما خیلی   نپرداخت، 
بازه زمانی و بعضا مکانی به فیض عظمای شهادت 
نائل آمده اند و دیگر جوابی برای این عدم عدالت 
یافت.  نخواهیم  شهری،  ابنیه  نامگذاری  شورای 
)لطفا اگر دبیر شورا برای این موضوع جوابی دارد، 
می تواند طبق قانون مطبوعات در همین قسمت 

درج نماید(. با تشکر
ارسالی به تلگرام آوا
با تشکر مطلب به حقی نوشته اید ما مردم بیرجند با 
اینکه پز فرهیختگی را می دهیم و مسئوالن استانی 
وکشوری هم هر زمانی که می خواهند سوء استفاده 
ای از نجابت مردم بنمایند دو هندوانه بزرگ دینداری 
به طور نسیه زیر بغل ما می گذارند و بس!!!  اما 
واقعیت این است که بنیاد و امثالهم  کاری مفید 
نه  البته در سالیان  و  این شهرستان نکردند  برای 
نقش  ایفای  امالک  نرخ  افزایش  در  دور  چندان 
نمودند. به حق چیزهای ندیده و ننوشته در تاریخ 
که از دینداری و مذهبی بودن انسان هم سوءاستفاده 
می کنند. خداوند ان شاءا... به مسئوالن انصاف و به 

مردم توان دفاع عنایت فرماید.
ارسالی به تلگرام آوا
استان  این  مغزهای  فرار  مورد  در  شما  مطلب 
از دالیل اصلی  خیلی خوب بود. فکر کنم یکی 
این امر باند و باند بازی شدید در استان باشه به 
طوری که اگر هر مدرک تحصیلی داشته باشی 
و از توان مدیریتی هم برخوردار باشی ولی آشنا 

نداشته باشی به جایی نمی رسی.
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم. موافقم، متاسفانه بودجه کمی به این استان 
اختصاص داده میشه تازه این مقدار کم بیشتر در 
مرکز استان صرف میشه و شهرستانها به علت کمبود 
امکانات رفاهی و آبادانی و تفریحی مهاجرت بیشتر 
است. یکی از مهمترین علت مهاجرت کمبود پزشک 
متخصص و کمبود امکانات بهداشتی می باشد که 
در شهرستانها بیشتر خانواده ها مجبورند برای یک 

بیماری ساده به مرکز استان مراجعه کنند.
ارسالی به تلگرام آوا
دوستان با کم کردن سود بانکی سرمایه داخل بانک 
ها رو کشاندند به بازار دالر و طال و این شد که هست 
دوستان همت کنند یک کارخانه مثل کویر تایر سهام 

واگذار کنند تا سرمایه مردمی هدفمند بشه.
915...948

از زحمات شورای اسالمی و دهیاری محترم حاجی 
آباد و اداره آب روستایی، بابت آسفالت خیابان های 
ولی عصر)عج( و امام حسین )ع( حاجی آباد که مسیر 

لوله گذاری آب بوده تقدیر و تشکر کنم.
915...135
 آقای فرماندار و مسئوالن محترم شهرستان سربیشه 
نیم نگاهی هم به مشکالت روستای استانست داشته 

باشید پیش خدا گم نخواهد شد.
915...330

خواهشمند است رسانه های استانی کمبودهای جاده 
ای از جمله بزرگراه و آزادراه و خطوط ریلی را بطور 
فوت  به  منجر  تصادفات  گزارش  طریق  از  جدی 
استان به مرکز منتقل کند تا شاید از طریق جریحه 
به بتوانیم  ایران  مردم  عمومی  اذهان  شدن   دار 
 نتیجه ای برسیم چون با این وضع بودجه ای آقای 
نوبخت و دولت و پیگیری نمایندگان استان حاال 
حاالها باید منتظر مرگ عزیزانمان در جاده ها باشیم
915...423
تامین  ماهیانه  که  تاسفه  باعث  بسیار  واقعا 
اجتماعی 30 درصد حقوق رو میگیره ولی حاضر 
نیستند در سال دو نوبت بیشتر آزمایش بگیرند. 
حاال آمد و یکی مریضی داشت نباید تا شش ماه 

نشده ازش آزمایش بگیرید؟
915...212
راست گفته اندکه هر دم از این باغ بری می رسد! 
میخونه  درس  دوم  دوره   ،... دبستان  در  دخترم 
االن  باز  دادیم  تومان  هزار  تابستون شهریه 400 
برای جشن  بیارید  تومان  هزار  نفری 2  اند  گفته 
خودکار!! اوالواقعاجشن خودکارضروریه؟ ثانیا فرضا 
هم ضروریه از اون 400هزار تومان نمیشه 2 هزار 
تومان رو بذارن برای این جشن! این کارا در شان 

آموزش و پرورش نیست بخدا.
903...172

افغانستان  به  سوخت  ترانزیت  بخش  رانندگان  ما 
با مبالغ بسیار زیاد برای اخذ ویزا و خط سیر اقدام 
می نمائیم ولی به دالیل بسته شدن مرز ماهیرود 
می  مشکالتی  گریبانگیر  و  گشته  چالش  دچار 
محترم   استاندار  جناب  اینکه  به  عنایت  با  شویم. 
توجهی خاص و ویژه به امر صادرات دارند عاجزانه 
درخواست کمک نموده تا بیش از پیش در خدمت 

اقتصادکشورعزیزمان باشیم.
915...707

از آقای رئیس جمهور بابت سنت شکنی در انتخاب 
سرپرست وزارت بهداشت تشکر می کنیم. دلیل ندارد 
که یک پزشک خوب، یک مدیر خوب هم باشد که 

در امور مالی صاحب نظر هم باشد.
910...673

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

کارگاه مبین، بستری مناسب برای توانمندسازی معلوالن  ذهنی

این  بچه ها تولید را معنا می کنند
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شغلی نو با هزینه کم و درآمد عالی 

تکثیر و پرورش زالوی طبی
 آموزش ، مشاوره و اجرا همراه با موسسه زالو پروران شرق به شماره ثبت 443  

فروش ویژه انواع زالوی آرایشی، طبی و مولد بهداشتی

 آدرس: بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی، مجتمع تجاری میر داماد، واحد 125 

ساعت مراجعه و تماس: 1۷ الی 21

تلفن: 322132۷2            090216322۷3 - مهندس اکبری

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

ود  
حد

وم
ژه  

ش وی
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

 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

حراج پوشاک به علت تغییر فصل

با 50 درصد تخفیف

خیابان مطهری،  نبش مطهری ۲،  مجتمع پوشاک قاسمی
۰۹۱۵۱۶۴۸۲۸۶ - ۰۵۶۳۲۲۳۶۲۲۳

انـواع لبـاس هـای:
 مـردانه،  زنـانه و بچگـانه

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  0915543۸۷60 و 3245۷033

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

  ۱۸ ماه گارانتی

                  
ط    

سا
 اق

 و 
د

نق

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

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

   حمل اثاثیه منزل مـداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر        

شهرام  مداحی
0915  363  364۷ 



موفقیت و انرژی

اعتماد به نفس

صبور باشید چون موفقیت در راه است

در دنیای امروز، همه می خواهند یک شبه به موفقیت 
برسند.کافیست به رشد روزافزون فضاهای مجازی و 
رسانه های اجتماعی نگاه کنید. افراد موفق، اغلب یک 
 شبه به موفقیت دست نیافته اند، بلکه سال ها طول 
کشیده است تا به آن رسیده اند. تعجبی ندارد بسیاری 
از کودکانی که در خانواده های ثروتمند به دنیا آمده اند، 
ستارگان فیلم ها و یا برندگان مسابقات شرط بندی، در 
نهایت کارشان به افسردگی یا مصرف مواد مخدر 
می کشد. چون آنها می دانند زمانی را صرف نکرده 
و تالشی نکرده اند تا مستحق آنچه از بخت خوب 
به آنها رسیده است، باشند بنابراین ارزشی برایشان 
ندارد. اعتماد به نفس این افراد نیز بسیار پایین است. 
شادترین افراد کسانی هستند که در طول زمان با 

تالش خود به اهداف شان می رسند.

راه هایی برای اعتماد به نفس

اگر برای اعتماد به نفس داشتن به انگیزه خارجی نیاز 
دارید، به یاد داشته باشید که تقویت اعتماد به نفس 

یکی از وظیفه های مهم انسانی است.
با دیگران مهربان باشید: اگر گاهی حس می کنید 
که فایده  چندانی برای دیگران ندارید، می توانید به 
باشید. مثال  آنها مهربان  با  و  دیگران کمک کنید 
برای خانم بی خانمانی که در خیابان زندگی می کند، 
غذای گرم خانگی ببرید یا در تمیز کردن هفتگی 
کمک  با  کنید.  کمک  خود  پیر  همسایه   به  خانه 
کردن به دیگران در نهایت به این نتیجه می رسید 
نیستید. بی فایده ای  انسان  هم  آن قدرها  شما   که 
احساس  هستید،  خمیده  وقتی  بایستید:  صاف 
ناخوشایند بیشتری نسبت به خود دارید. پژوهشگران 
دریافته اند که بهبود وضعیت و طرز ایستادن به سرعت 
صاف  وقتی  می کند.  بهتر  را  افراد  حال  و  روحیه 
می ایستید و خمیده نیستید، بالفاصله اعتماد به نفس 
باال، حاضرجوابی و جسارت را در خود حس می کنید. 
است. شده  اثبات  ما  همه   برای  آخر  مورد   احتماال 
چیزهای جدیدی یاد بگیرید: هر روز روی گوشی تان 
برنامه  جدیدی نصب کنید یا صرفا مطلب جدیدی 
بخوانید. با وارد کردن مقدار اندکی اطالعات جدید 
در مغزتان، لطف بزرگی به خود می کنید. با این کار 
که  می آورید  به دست  رضایت  از  حسی  بالفاصله 
موجب افزایش اعتماد کلی شما به خودتان می شود. 

که  دانستید  می  آیا  دهید:  شاد گوش  موسیقی  به 
قدرت  احساس  افزایش  موجب  می تواند  موسیقی 
در ما شود؟ پس حاال که می دانید، آهنگ های شاد 

موردعالقه تان را پخش کنید.
شنیدن آهنگی خوب از نظر روانی حالت ذهنی شما 
را تغییر می دهد. اگر این آهنگ، ملودی شاد با پیامی 

شادی بخش داشته باشد. 

اگر کف دست تان عرق می کند
 به پزشک مراجعه کنید

بعضی از مردم عرق کردن کم کف دست را مشکلی 
کوچک تلقی می کنند. عرق کردن کف دست همیشه 
نشانه مشکلی جدی نیست و ممکن است در برخی 

خانواده ها شایع باشد. اگر عرق کردن کف دست از 
عالئم  است  ممکن  باشد،  مزمنی  بیماری  عالئم 
دیگری را هم داشته باشید. اگر در کنار عرق کردن 
کف دست با عالئمی همچون احساس سرما، درد 
قفسه سینه، تهوع، سرگیجه یا تب روبه رو هستید، به 

پزشک مراجعه کنید.

منابع غذایی دارای فیبر موجب
 تغذیه مناسب باکتری روده می شود

فیبر به عنوان تمرین مقاومتی برای دستگاه گوارش 
که  چیزهایی  شود  می  باعث  شود.  می  شناخته 
و  کند  حرکت  تر  راحت  روده  طول  در  اید  خورده 

 باکتری های خوب روده تغذیه شوند، این باکتری ها
مزایای سالمتی زیادی برای بدن دارند. خوراکی هایی 
مثل غالت کامل، حبوبات، بری ها )توت ها(، بروکلی، 
اسفناج و مغزها همه منابع فوق العاده فیبر هستند.مقدار 
پیشنهادی برای مصرف روزانه فیبر، 14 گرم در هر 

1000 کالری است. 

خرما میوه ای
 برای سالمت سیستم گوارش

خرما میوه ای سرشار از مواد معدنی، فیبر سالم و ویتامین 
است و طعم لذت بخشی دارد. خرما گوارش را بهبود می 
بخشد، حاوی فیبرهای محلول در مقادیر باالست که 

برای سالمت سیستم گوارش ضروری هستند. فیبرهای 
محلول به جذب آب در دستگاه گوارش کمک کرده و 
باعث از بین رفتن یبوست می شوند. فیبرها برای ارتقای 
سالمت روده بزرگ و حرکات منظم روده ضروری 
هستند. همچنین خطر سرطان کولون )روده بزرگ(، 

کولیت و هموروئید را کاهش می دهد.

بادکنک هایی که با این گازها 
پر شده اند مرگ آور هستند

گاز هیدروژن، گاز کربن و گاز بادکنک که وارد بازار 
شده بسیار خطرناک بوده و می تواند با کوچکترین 
 جرقه ای سبب انفجار شود. انواع این گاز ها آتش زا

 

دارند می توانند سبب  ماهیتی که  دلیل  به  و  بوده 
انفجار و آتش سوزی شوند.گاز هلیوم، گازی بی اثر، 
بی خطر، بدون اشتعال پذیری و بدون اثر شیمیایی 
است و افراد اگر تمایل به استفاده از بادکنک هایی 
کردن  پر  برای  هلیوم  گاز  از  باید  دارند  معلق 

بادکنک های خود استفاده کنند.

سیگار کشیدن و تابش مستقیم نور
 باعث چروک پوست می شود

دانشمندان می  گویند سیگار کشیدن باعث تنگی 
عروق زیر پوست صورت می  شود و خون نمی  تواند 
 به راحتی به سلول  های صورت برسد و این باعث 

می  شود که سلول  ها و بافت صورت زودتر آسیب 
ببینند و چروک بخورند. سیگار کشیدن باعث می  شود 
پوست رطوبتش را خیلی آسان از دست بدهد و خشک  
تر به نظر برسد. تابش نور خورشید به پوست و عدم 
استفاده از کرم های ضدآفتاب و عینک آفتابی مناسب 

موجب می  شود پوست خیلی آسان  چروک بر دارد.

با توجه به ابعاد بسیار پر مخاطره و گسترده جانی، مالی، اقتصادی، امنیتی و غیره، تجارت اقالم تقلبی، به ویژه 
درحوزه فرآورده های سالمت محور )دارو ، مکمل ، تجهیزات و ملزومات پزشکی ، فرآورده های غذایی ، آرایشی 
و بهداشتی(، طرح کنترل اصالت و رهگیری و ردیابی )TTAC ( فرآورده های سالمت ، به عنوان کارآمد ترین ابزار 
ممکن به منظور پاسخگویی موثر به نیازهای متعدد و در راس آنها مبارزه با این تجارت مجرمانه و ایجاد قابلیت 
استعالم مصرف کنندگان نسبت به اصالت فرآورده های در اختیار آنها از طریق سامانه های تلفن ، پیام کوتاه ) 
SMS ( ، سایت و نرم افزار موبایل قابل استفاده می باشد. کد اصالت )16 رقمی( از طریق یکی از این سامانه های 

کنترل اصالت چک می شود و پیام مربوط به کنترل اصالت فرآورده برای ارسال کننده پیام فرستاده می شود.
کمیته مبارزه با قاچاق کاال معاونت غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

قبل از رفتن به استخر نکاتی را مد نظر داشته باشید  چنانچه به بیماری گوارشی، اسهال یا بیماری های پوستی 
و قارچی مبتال هستند، به استخر مراجعه نکنید. همچنین از وسایل شنای شخصی استفاده کنید و قبل و بعد 
از ورود به استخر، دوش بگیرید و به کودکان آموزش دهید که ترشحات بدن خود را داخل آب نریزند. وزارت 
بهداشت در طول سال، نظارت های متعددی بر  بهداشت استخرهای شنا دارد، با این حال آب به صورت بالقوه 
محیط مناسبی برای انتقال بسیاری از عفونت ها به بدن انسان است و در زمینه بهداشت آن نباید کوتاهی کرد.  
همچنین استخرهای فعال کشور، از لحاظ PH هم مورد سنجش قرار گرفتند که درصد مطلوبیت آن ها از لحاظ 
PH نیز، 80 درصد بوده است. همچنین به افراد مبتال به آبله مرغان توصیه می شود برای پیشگیری از انتشار 
ویروس این بیماری و در معرض ابتال قرار دادن افراد دیگر به آبله مرغان، پیش از بهبود کامل به استخر نروند.

چه افرادی نباید به استخر بروند؟کنترل اصالت محصوالت سالمت محور

خود  وجودی  ارزش  کودک  که  راه هایی  مهمترین  از  یکی    
در  بزرگترهاست.  و  والدین  با  ارتباطش  می کند،  درک  را 
تعریف و تمجید از  فعالیت ها و ایده های کودک  دست و دلباز باشید. 
حواس تان باشد هر کودکی شخصیت منحصر به فردی دارد و 
در پرورش خالقیت او باید  متناسب با شخصیتش برخورد کنید. 
دورهمی هایی تشکیل دهید که کودکان در کنار هم بتوانند آزادانه 
ایده های خود را بیان کنند و به  حل مسأله مشخصی بپردازند. چه 
روش هایی برای پرورش تفکر خالق در کودکان مناسب است؟

اول این که از کودکان سوال های باز بپرسید: یکی از بهترین 
روش ها برای ایجاد تفکر خالق در کودکان، طرح »سواالت 

باز« یا سواالتی  است که به سبک سقراط مطرح می شود. چنین 
سواالتی به کودک کمک می کند تا از زمان و مکان فاصله 
بگیرد. انتخاب ها، مقایسه ها،  ایده های جدید و سرگرم کننده و 
نحوه  پاسخ به این سواالت، در تقویت تفکر خالق در کودکان 
بسیار مهم هستند. مزیت این سواالت  این است »پاسخ غلط« 
ندارند. در ادامه به چند سواِل باز اشاره شده است که می توانید آنها 
را از فرزندتان بپرسید و خالقیتش را تحریک  کنید:  چرا هیچ وقت 
با موهای مرتب از خواب بیدار نمی شویم؟ اگر یک زنبور عسل، 
یک گاو و یک شبدر در کنار هم قرار گیرند، چه می شود؟ اگر 

گربه ها بتوانند واق واق کنند، چه اتفاقی می افتد؟

تولید می شدند، دنیا فقط در یک سایز  تمام کفش های   اگر 
چه اتفاقی می افتاد؟

ایده  این مورد توجه کنید که نمونه های باال صرفا چند  به 
هستند. سواالتی که از فرزندتان می پرسید، باید متناسب با 
خصوصیات او باشد.  کودکان تجربه های اندکی دارند؛ مثال یک 
کودک شهری شاید هرگز شبدر یا گاو ندیده باشد و نتواند 

فضای تعدادی از سواالت را مجسم  کند. 
در صورت امکان، بچه ها را به گردش ببرید و موقعیت های 
مختلف را به آنها نشان دهید، یا برایشان فیلم بگذارید و دنیا را 

به طور  شفاف تری برایشان توضیح دهید.

روش های ارتقای خالقیت در کودک

آیه روز

پروردگارا بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنی که در سرایم درآید و بر مردان و زنان با ایمان ببخشای و جز بر 
هالکت  ستمگران میفزای. )سوره نوح/ آیه ۲8(

سخن روز

۲0 سال  بعد، بابت کارهایی که نکردی بیشتر افسوس می خوری تا بابِت کارهایی که کردی ، پس روحیه 
 تسلیم پذیری را کنار بگذار ، از حاشیه امنیت بیرون بیا، جستجو کن، بگرد، آرزو کن، کشف کن.
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پودري شکلي  ترکیب  افقي: 1- 
دربه  و  آواره  نوزادان-  تغذیه  براي 
در ۲- تصدیق سخن - از  هفت 
بندی  بسته  غذاي  ها-  سین 
درختی  آهنگ-  و  قصد   -3 شده 
کهاي  خا  و  جنگلی  نواحي  ویژه  
اسیدي- دشنامگو 4- ني توخالي- 
ضدخوبي  عاشق-  ورزشی-  عدد 
پمپاژ-  دستگاه  نفس خسته-   -۵
سر-  پشت   -6 قدبلند  برومند، 
عالمت مخصوص- کلمه شگفتي 
7- ضروری- منطقه سرد -معروف 
کشاورزي-   -8 جامد  قطب- 
پیروان یک دین- ساقه زیرزمیني 
9- تیر پیکاندار- گیر و دار- چند 
تخت  لب-  گرداگرد   -10 ادیب 
یزرع   -11 گاوچران  حکومتي- 
بازاري  قیمت  رفیق-   - کشت  و 
1۲- لقمه چرب گربه- ویرگول- 
بهاي  کبا  از  نوعي  بادکردگي- 
ایراني 13- کارد- قرابت، ارتباط- 
زد و بند 14- به دنیا آمدن- بیخ و 
بن- صراف 1۵- نماد کریسمس- 

رنگ زرد روشن

زمان  در  واحدی   -1 عمودي: 
چوب  نامیدن  براي  اصطالحي   -
 -۲ برگ  سوزني  درختان  الوار  و 
تبریز-  سنتي  شیریني  دوستان- 
جواب  رفتار-  شیوه   3 بلندمرتبه 
گرفته- ظرف غذاخوري 4- عقل 
پسوند  کننده-  پیروي  فهم-  و 
هندوان  مقدس  کتاب  شباهت- 
۵- زود باور- شادباش- هزار کیلو 
فرمانروایان-  مبهم-  شخص   -6
آسانسور  شما-  و  من   -7 متحیر 
زیباي  گل   -8 واگیر  بار-  حمل 

بهاري- نام قدیم جیحون- فرزند 
حضرت آدم )ع( -9- نام گاگارین- 
10-دریافتن  مازني  آتش  استوار- 
معطر  چاشني  سیمي-  ساز   -
شرور-  چند  صدمه-   -11 غذا 
عدد   - 1۲-مادربزرگ  پارانشیم 
پیشتاز - بیهوده - مجلس جشن 
13- خودرأي- سرقت- دیوار قلعه 
لزوم  تهران-  در  14-بیمارستانی  
امري- سبکی در کشتي 1۵- تازه 
به ثروت رسیده- صید ماهي از آب 

با قالب، تور یا هر ابزار دیگري

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

1234567891۰1112131415
مکحتسمهدروخلاس1
یرباشارفیریما2
کدیباختناطارخ3
رابگرمزتلوات4
وررتلوهنامگگ5
فادواالالرای6
وفرنوگباهبدن7
نلاسکینکتلیاع8
ابیفلوتقمدرا9
رحستیاسونانل1۰
اکاواسنابزمم11
نانارزاساملا12
نمداامنفیطهال13
دونرفدبعممدمه14
هتسکشبلقهچمیتی15

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

10سال ضمانت

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.   21۰۰   ۰56   ۰915

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-3244۷110

فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  1205   125  0901

سوپر مارکت با کلیه اجناس، با بهترین 
موقعیت و درآمد عالی به دلیل مهاجرت 

زیر قیمت بازار به فروش می رسد.
0915۷23۷922

سمساری و لوازم خانگی 
خرید و فروش با ما به نفع شماست.

09155614521- زارع

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
09152641848  

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
0915۷4110۷1 - باقری

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 

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی دوشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

یک حسابدار با 5 سال سابقه 
کار نیازمندیم.  32455100
  یک شرکت راهسازی به یک 

راننده کمپرسی و تریلی جهت کار 
در سطح استان با حقوق و مزایای 

بیمه نیازمند می باشد. 
0915۷213545

برگ سبز خودروی سمند 
به شماره پالک ایران 513-52 

ص 48 به نام علی غائبی
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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آغاز آبگیری آب انبارهای تاریخی سرایان

صداوسیما-آبگیری آب انبارهای تاریخی سرایان از قنات اصلی این شهر آغاز شد. مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سرایان گفت: آبگیری آب 
انبارهای این شهر همه ساله از اوایل دی ماه با کمک مردم آغاز می شود. عرب افزود: در این مراسم گروهی از افراد ابتدا ته مانده آب موجود در مخازن را تخلیه و سپس داخل 
مخزن را الیروبی و تمیز می کنند. وی گفت: در این آیین، آب های حاصل از ریزش های زمستانی  ذخیره می شود تا اهالی روستا بتوانند در فصل گرم سال از آن استفاده کنند.

در سفر به افغانستان و برای حل مشکالت بازارچه های مرزی انجام شد؛

عضو هیئت علمی خبر داد:

*به گفته رئیس پلیس راه  استان آمار فوتی های محور 
سربیشه - نهبندان با فوت مصدوم حادثه برخورد دو 

تانکر به ۸ نفر رسید. 
*حدیدی نژاد، مدیر منطقه دو شهرداری بیرجند از 
کاهش زمان پاسخگویی به ارباب رجوع از 15 روز 

به 24 تا 4۸ ساعت خبر داد.
*مدیرعامل جمعیت هالل احمر گفت: 32 حادثه دیده 
بر اثر وقوع 13 حادثه توسط تیم های عملیاتی این 

جمعیت در 4۸ ساعت گذشته امدادرسانی شدند.
*معاون فرهنگی اوقاف گفت: 1۰3 وقف جدید از ابتدای 

سال جاری در خراسان جنوبی به ثبت رسیده است.
*کاروان زیارتی مددجویان کمیته امداد شهرستان سرایان 

به مشهد مقدس و قم اعزام شد.
*معاون صنایع دستی میراث فرهنگی گفت: 1۰۰ میلیون 
تومان برای مرمت کاروانسرای امینی بیرجند هزینه شده تا 
به عنوان بازارچه دائمی صنایع دستی مورد استفاده قرار گیرد.
*بیش از 9 هزار راس دام سبک و سنگین از ابتدای امسال 

علیه بیماری تب برفکی در نهبندان پایش شدند.
*مدیر جهاد کشاوزری بشرویه اظهار کرد: امسال فضای 
خرید و فروش پنبه بشرویه خارج از استان بسیار داغ است 
و این به نفع کشاورز است تا سود بیشتری نصیبش شود.

*کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: در روزهای 
آینده شاهد افزایش ابر و باران در شمال و نواحی 

مرکزی استان خواهیم بود.

اخبار کوتاه استان

خبرهای ویژه

29 درصد کسری مخازن آب خراسان جنوبی جبران شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: 
با اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در استان 
کسری مخازن آب در دشت ها از 17۰ به 12۰ میلیون متر 
مکعب کاهش یافت که 5۰ میلیون متر مکعب جبران شد. 
امامی در گفتگو با ایرنا، افزود: از برنامه های طرح تعادل 
بخشی منابع آب زیرزمینی نصب کنتورهای هوشمند بر 
روی چاه های کشاورزی است. وی با بیان اینکه ۸۰ درصد 
چاه های کشاورزی استان به کنتور هوشمند مجهز شده اند، 
ادامه داد: 2 هزار و 47 حلقه چاه کشاورزی در استان فعال 

است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی اظهار 
کرد: برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی در سال های 
گذشته و خشکسالی های پیاپی سبب شده سطح آب های 
زیرزمینی با افت شدید مواجه شوند.وی تاکید کرد: همچنین 
افت شدید سطح آب های زیرزمینی در دشت های استان 
سبب فرونشست زمین و ایجاد شکاف های عمیق به ویژه 
در دشت های سرایان و فردوس شده است.امامی گفت: 
جبران 3.5 میلیارد متر مکعب کسری مخازن آب در افق 
2۰ ساله در دستور کار قرار گرفته که توسعه پایدار استان نیز 

با این برنامه تامین خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: چهار سینما در 
خراسان جنوبی با قدمت 5۰ سال نیازمند بازسازی است. 
نبی زاده در گفت وگو با تسنیم اظهارکرد: در دهه فجر کلنگ 
احداث سه پروژه فرهنگی به زمین زده می شود و یک مورد به 
بهره برداری می رسد.وی افزود: برخی از مجتمع های فرهنگی 
در حال احداث بیش از 14 سال از قدمت آنها می گذرد که با 

گذشت زمان دچار استهالک شده است. 
منابع  از محل  اعتبار  تامین  با  فرمانداران  کرد:  بیان  وی 
تملک دارایی های سرمایه ای به روند احداث مجتمع های 
فرهنگی شتاب بخشند. وی با بیان اینکه 16 پروژه عمرانی 

در شهرستان های استان در حال ساخت است، افزود: 16 
میلیارد تومان برای اتمام این پروژه ها نیاز است و از مهم ترین 
بخش های حوزه فرهنگی که به آن نیاز داریم زیرساخت های 
فرهنگی است. وی افزود: یکی از برنامه هایی که هر ساله 
جشنواه  می کند  برگزار  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
مجسمه های نمکی تاالب کجی نمکزار نهبندان است که 
این برنامه ها به جذب توریست های داخلی و خارجی کمک 
می کند. نبی زاده اظهار کرد: اوایل سال آینده این جشنواره برای 
دومین بار در سطح ملی برگزار می شود که امید است شاهد 

حضور هنرمندان از سراسر کشور باشیم.

استاندار گفت: در دیدار با سرپرست و معاون مالی وزارت مالیه 
جمهوری اسالمی افغانستان مشکالت پیش روی فعالیت 
بازارچه های مرزی خراسان جنوبی بررسی شد. به گزارش 
تسنیم، محمدصادق معتمدیان در سفر یک روزه به کابل، 
با سرپرست و معاون مالی وزارت مالیه جمهوری اسالمی 
این  کرد:  اظهار  استاندار  کرد.  گفتگو  و  دیدار  افغانستان 
دیدار با هدف بررسی مشکالت و موانع پیش روی فعالیت 
بازارچه های مرزی استان و همچنین گسترش همکاری های 

متقابل تجاری برگزار شد.
 وی با اشاره به ظرفیت های استان در حوزه های تجاری، 
ظرفیت های ترانزیتی و زیرساخت های موجود در مناطق 
مشترک مرزی، محدودیت اعمال شده برای صادرات 4 

قلم کاال از مرز ماهیرود )میل 7۸( را به عنوان چالش پیش 
رو مطرح کرد و بر لزوم وجود ثبات در قوانین و جلوگیری 
از بروز وقفه هایی از این دست که بر تجارت فی مابین تاثیر 

منفی دارد، تاکید کرد. 
معتمدیان با تأکید بر همفکری و همکاری دو طرف برای 
رفع موانع و مشکالت افزود: پیشنهاد شد به منظور تقویت 
همکاری های دو کشور و با در نظر گرفتن دغدغه مسئوالن 
افغانی، هیئتی متشکل از بخش گمرک و وزارت مالیه و سایر 
دستگاه های ذیربط ضمن سفر به استان خراسان جنوبی و 
بررسی میدانی مشکالت پیش روی گمرک و بازارچه های 
مرزی که طرف ایرانی برای تامین زیرساخت های پیشرفته 
برای  نتایج  و  کنند  شناسایی  را  کرده  سرمایه گذاری  آن 

جمع بندی و تصمیم گیری مقامات دو طرف ارائه شود.وی 
همچنین از آمادگی استانداری خراسان جنوبی برای انتقال 
بازارچه به منطقه ویژه و تامین الزامات پرسنل افغانی گمرک 

فراه مستقر در مرز خبر داد.
سرپرست وزارت و معاون مالی وزارت مالیه  افغانستان نیز در 
این دیدار ضمن اعالم دستور بررسی ویژه برای رفع محدودیت 
4 قلم کاالی منع شده در مرز فراه، از پیشنهاد نماینده عالی 
دولت جمهوری اسالمی ایران مبنی بر حضور تیم تجاری در 

مرز خراسان جنوبی استقبال کرد.
همدرد، تعیین برنامه سفر هیئت و بازدید از استان خراسان 
جنوبی و تهیه گزارش جامع در زمینه بازارچه ها و گمرک و 
سایر موارد مطرح شده برای طرح در شورای عالی اقتصادی 

داد.در  قرار  کار  دستور  در  را  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
این دیدار معاون سفیر و رایزن بازرگانی سفارت جمهوری 
اسالمی استاندار  را همراهی کردند. همچنین رشاد پوپل 
رئیس عمومی گمرکات و سیدمحمود سادات از وزارت مالیه  

افغانستان نیز در این دیدار  حضور داشتند.

استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  کل  اداره  اقتصادی  معاون 
خراسان جنوبی گفت: بر اساس نتایج دومین گزارش پایش 
امنیت سرمایه گذاری، خراسان جنوبی به عنوان امن ترین 

استان در سرمایه گذاری معرفی شد.
به گزارش تسنیم، بهروزی روز گذشته در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: امسال فضای کسب و کار در خراسان جنوبی 

بهبود یافته است که راه اندازی سامانه پیشخوان مجوزهای 
کسب و کار، سامانه دادور و حذف مقررات دست و پاگیر از 

دالیل بهبود فضای کسب و کار در استان است.
استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  کل  اداره  اقتصادی  معاون 
ارزیابان  سوی  از  نظرسنجی های  گفت:  جنوبی  خراسان 
اقتصادی و اتاق بازرگانی کشور بر اساس 72 مولفه انجام 

شده است که نشان می دهد خراسان جنوبی امن ترین استان 
کشور برای سرمایه گذاری است.

استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  کل  اداره  اقتصادی  معاون 
خراسان جنوبی افزود: بر اساس نتایج دومین گزارش پایش 
امنیت سرمایه گذاری، در بهار امسال شاخص امنیت سرمایه 
گذاری در خراسان جنوبی، به 5.۸4 رسیده و این روند در 3 

ماه دوم و سوم سال نیز با تغییرات اندک ادامه داشته است.
بهروزی گفت: اگر چه در آمارهای موجود بیشتر استان های 
کشور درگیر نوسانات نرخ ارز و تغییرات پی در پی و ناگهانی 
سیاست های ارزی و تجاری بودند اما خراسان جنوبی در این 
مدت بهترین امنیت را در سرمایه گذاری داشته است و در 

ردیف استان های سبز قرار گرفته است.

امین جم - سید حمیدرضا میربزرگی دانشجوی  کارشناسی 
فیزیک دانشگاه بیرجند موفق به ساخت موتور موشک در 
این دانشگاه شد. استاد راهنما و عضو هیئت علمی دانشگاه 
بیرجند گفت: سوخت این موتور الکل و اکسیژن است و موتور 
هم تماما در کارگاه تراشکاری این دانشگاه ساخته شده است. 
عابدی، با بیان اینکه طرح تحقیقاتی این موتور یک سال 
طول کشیده است، افزود: تامین فشار مخازن موشک توسط 
خود موتور که باعث برد بیشتر می شود و تولید پالسما با 
از مهمترین اهداف این طرح تحقیقاتی  درجه یونیزه باال 
است. وی با بیان اینکه تولید پالسما با درجه یونیزه باال قدرت 
 کارکردن بر روی موشک های یونی را افزایش می دهد،

 گفت: موتور موشک با امکانات دانشگاه ساخته  شد و حدود 
یک میلیون تومان برای آن هزینه شده است. وی از آزمایش 
موفق موتور موشک در این دانشگاه خبر داد و افزود: این 
قبیل موتورها در موشک های با برد باال و پیشران مثل 

ماهواره و شاخه های نظامی استفاده می شود.

حتی یک پیچ را هم از سایر مدل ها کپی نکرده ام
بیان  با  خصوص  این  در  نیز  میربزرگی  حمیدرضا  سید 
اینکه یکی از دستاوردهای ما این است که  توانستیم در 

محیط دانشگاه از علوم مکانیکی استفاده کرده و این موتور 
را بسازیم، ادامه داد: ساخت چنین موتوری در بسیاری از 

دانشگاه های کشور هم سابقه نداشته است.
 وی در توضیح اهداف انجام این پروژه ، گفت: ساخت بدنه و 

 انژکتور موتور از فوالد ، سیستم تامین خودکار فشار مخزن ،
پیدا کردن کمترین خروجی شعله، سیستم کنترل و نازل 
های سوختی، مخزنی با قابلیت تجدید فشار پنج مورد اهداف 

پروژه بودند که دو مورد آخر ابداعی جدید در زمینه پیشرانه 
های موشکی به حساب می آید. میربزرگی با بیان اینکه 
این پروژه به طور کامل برای خودم یک ابداع بود و حتی 
 یک پیچ را هم از موتور های فعلی موجود کپی نکرده ام ،
 

افزود: با استفاده از علم ترمودینامیک و مکانیک سیاالت 
از  را شروع کرده و پس  پروژه  این  برای  محاسبات الزم 
حاصل شدن نتایج محاسباتی ، وارد فاز ساخت شدم که بعد 

از بارها شکست، پروژه تا اینجا پیش رفت.

 می توانیم در ادامه پروژه در بررسی موتور  موشک های
 یونی در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم

وی با بیان اینکه تولید پالسما با درجه یونیزگی خیلی باال در 
این موشک یکی از دستاوردهای مهم ماست، اظهار کرد: تولید 
پالسما در محیط آزمایشگاهی در موتور موشک به ما این 
کمک را می کند که روی شتاب دادن به خروجی موشک 
کار کنیم. حتی محققان در سایر کشورها نیز درباره موشک 
یونی)موشکی که پالسما تولید می کند( تحقیقات زیادی انجام 
داده اند زیرا تولید پالسما به قدرت و شتاب موشک کمک 
زیادی می کند.وی افزود: تولید پالسما این فرصت را برای ما 
ایجاد کرده است که روی مدل موشک یونی که مدت هاست 
 محققان زیادی در دنیا روی آن کار کرده و نتایج قابل توجهی

 به دست نیاورده اند، کار کنیم و این امید برای ما وجود دارد 
ادامه  در این زمینه هم حرفی برای گفتن  بتوانیم در  که 
داشته باشیم.وی در پایان گفت : دکتر عابدی به عنوان استاد 
راهنمای پروژه، مهندس غالمحسین پور به عنوان مشاور فنی 
و مهندس صادقی در زمینه تراشکاری قطعات موتور همکاری 

داشته اند که از این عزیزان کمال تشکر و قدردانی را دارم.

۴ سینمای قدیمی نیازمند بازسازی است 29 درصد کسری مخازن آب جبران شد

دیپلماسی مرزی آقای استاندار

ساخت موتور موشک در دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی 
 پنجمین استان کشور در 

کاهش  بیکاری
نسرین کاری-  مطابق نمودار مرکز آمار ایران کمترین 
نرخ بیکاری برای استان های سمنان، مرکزی و همدان 
به ترتیب با 6.6، 6.9 و 7.3 درصد و بیشترین نرخ بیکاری 
برای استان های کرمانشاه با 1۸.2درصد، چهارمحال و 

بختیاری با 17 و البرز با 15.۸درصد است.
 بر اساس آمار ، اکنون  فقط  5 استان سمنان، مرکزی، 
همدان، زنجان و خراسان جنوبی نرخ بیکاری پایین تر از 
نرخ بیکاری تعیین شده در سال 14۰۰ را دارند.همچنین 
نرخ بیکاری در پاییز 97 در استان های  گوناگون متفاوت 
استان کشور نرخ  از 31  استان  بوده است و در 16 
بیکاری در مقایسه با پاییز 1396 افزایش یافته است که 

خود به هر حال نکته منفی محسوب می شود.
بیشترین افزایش نرخ بیکاری متعلق به البرز بوده است 
که این نرخ در این استان 5.5 درصد رشد داشته است.  
کرمانشاه نیز در ادامه کاهش نرخ بیکاری خود در سال 
جاری توانسته است بیشترین کاهش نرخ بیکاری را 
در فصل پاییز 1397 در مقایسه با پاییز 1396 به نام 
خود ثبت کند و نرخ بیکاری را 6.9 درصد کاهش دهد.

مطابق نمودار مرکز آمار کمترین نرخ بیکاری در پاییز 97 
مربوط به سمنان با نرخ بیکاری 6.6 درصد بوده است. 
بعد از سمنان، در رتبه های بعدی کمترین نرخ بیکاری 
استان ها، دو استان مرکزی و همدان به ترتیب با نرخ 
بیکاری 6.9 درصد و 7.3 درصد ایستاده اند. بیشترین نرخ 
بیکاری در پاییز 97 هم به کرمانشاه با نرخ بیکاری 1۸.2 
درصد تعلق گرفته است. بعد از این استان، چهار محال و 
بختیاری و البرز به ترتیب با نرخ های بیکاری 17 و 15.۸ 
درصد قرار دارند. نرخ بیکاری در 12 استان کشور از 
میانگین نرخ بیکاری در کل کشور باالتر و در 19 استان 
کشور از میانگین نرخ بیکاری در تمام کشور پایین تر 
بوده است. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، نرخ 
بیکاری در کشور در پایان سال 14۰۰ باید به ۸.6 درصد 
برسد که طبق اعالم مرکز آمار ایران نرخ بیکاری هم 
اکنون در کشور 11.7 درصد است که فقط نرخ بیکاری 
5 استان سمنان، مرکزی، همدان، زنجان و خراسان 
جنوبی از نرخ بیکاری تعیین شده در سال 14۰۰ پایین 
تر است.)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را 
 @avasardabir درباره این ستون به حساب کاربری

در تلگرام ارسال فرمایند.

حوادث 

خفگی بیش از 9 هزار قطعه مرغ 
در  بشرویه

9 هزار و 4۰۰ قطعه مرغ به دنبال قطع لحظه ای برق 
در یک مرغداری بشرویه تلف شدند. رئیس شبکه 
دامپزشکی بشرویه گفت: قطع  برق داخلی در یک واحد 
مرغداری گوشتی در بشرویه موجب تلف شدن 9 هزار 
و 4۰۰ مرغ 39 روزه شد. عبدی با بیان اینکه  حضور 
نداشتن کارگر واحد مرغداری در زمان قطع برق منجر 
به این اتفاق شد، افزود: قطع برق موجب شد دستگاه 
های فن و هواده که اکسیژن مورد نیاز جوجه های در 
حال رشد را تهیه  و گازهای سمی رابه خارج از سالن 
هدایت می کنند، از کار بیافتد. وی با بیان اینکه  همین 
موضوع سبب خفگی و از بین رفتن تمام مرغ ها و 
جوجه های این سالن شد،گفت :کارشناسان دامپزشکی 
پس از اطالع از این حادثه با حضور در محل عملیات 
تخلیه کامل سالن را انجام و مرغ های تلف شده را 
کامال بهداشتی دفن کردند. وی افزود: سن مرغ های 
تلف شده 39 روز و در اواخر دوره پرورش بود. این در 
حالیست که در واحدهای پرورش مرغ گوشتی به طور 
معمول پس از 4۰ روزه شدن مرغ ها شروع به بارگیری 

و حمل شان به کشتار گاه می کنند.

دو طرح آبفای شهری در سربیشه 
و بیرجند  انجام شد

صداوسیما-مدیر امور آب و فاضالب سربیشه از رفع 
اتفاق شبکه اصلی توزیع سربیشه خبر داد و گفت: با 
توجه به بروز ترکیدگی روی خط لوله اصلی آزبست در 
بلوار جانبازان این شهر، اکیپ اتفاق این امور به محل 
مراجعه و  برای رفع مشکل در کمترین زمان ممکن 
اقدام کردند. سربیشه دارای 55 کیلومتر شبکه اصلی و 
فرعی بوده که حدود 25 درصد آن فرسوده است و نیاز 
به اصالح و بازسازی دارد. مدیر امور آب و فاضالب 
بیرجند هم  از وارد مدار شدن دو دستگاه شیر فشارشکن 
در زون G شبکه توزیع این شهر خبر داد و گفت: با 
برنامه  ریزی انجام شده و تأمین لوازم و اتصاالت مورد 
نیاز، اقدامات اجرایی شامل اصالح و توسعه شبکه، قطع 
و وصل خطوط، اتصال و غیره توسط اکیپ امانی امور 
انجام و شیرآالت فوق  وارد مدار بهره  برداری قرار گرفت. 

خدمات دهی به ایثارگران باید 
به روال گذشته برگردد

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف 
در مجلس گفت: فراکسیون ایثارگران با حضور رئیس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران پیرامون بیمه تکمیلی 
ایثارگران برگزار شد. به گزارش فارس، حجت االسالم 
عبادی با اشاره به برگزاری جلسه فراکسیون ایثارگران 
با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، اظهار کرد: 
این جلسه پیرامون بیمه تکمیلی ایثارگران تشکیل و 
نتایج قابل توجهی را در برداشت.وی با اعالم اینکه در 
گذشته بیمه تکمیلی ایثارگران در بنیاد شهید متمرکز بود 
و ارائه خدمات به گونه ای بود که رضایت ایثارگران و 
جانبازان را به دنبال داشت، بیان کرد: اکنون این مهم 
به دستگاه ها محول شده که عدم ارائه درست خدمات 
و نارضایتی ایثارگران را در پی داشته است.وی اعالم 
این قشر به روال  به  اینکه خدمات دهی  برای  کرد: 
گذشته برگردد و دستگاه اصلی ارائه کننده خدمات بنیاد 
شهید باشد، تماس های زیادی از طرف ایثارگران انجام 
گرفت و در همین راستا برای بررسی این موضوع جلسه 

فراکسیون ایثارگران برگزار شد.

 معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
امروز به  استان سفر می کند

 کاوش-سورنا ستاری معاون علمی و پژوهشی ریاست 
جمهوری امروز  به خراسان جنوبی سفر  می کند. عبادی 
نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس از سفر 
سورنا ستاری معاون علمی و پژوهشی ریاست جمهوری 
در روز دوشنبه 17 دی جاری به استان خبر داد. بازدید 
از شرکت های مرکز رشد واحدهای فناور قاین، بازدید 
از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان، 
بازدید از شرکت کشت بافت خاوران، بازدید از دو شرکت 
فعال دانش بنیان صنعتی، افتتاح و بازدید از مرکز نوآوری 
دانشگاه بیرجند و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه بیرجند و حضور در جلسه شورای اداری استان 
، برنامه های پیش بینی شده این سفر یکروزه می باشد.

استان  میزبان  9  گردشگر بلژیکی  

9  گردشگر بلژیکی برای بازدید از بیابان جهانی لوت به 
خراسان جنوبی سفر می کنند. به گزارش فارس،  مرتضی 
عربی دیروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 9 گردشگر 
بلژیکی به منظور بازدید از عرصه بیابان جهانی لوت به 
خراسان جنوبی سفر می کنند.وی افزود: این گردشگران 
از تاریخ 14 لغایت 17 بهمن سال جاری در استان حضور 
یافته  و به وسیله 4 دستگاه خودرو عرصه لوت تا استان 
کرمان را طی خواهند نمود. وی عنوان کرد: خوشبختانه 
زیرساخت الزم برای پذیرایی مناسب از گردشگران 
داخلی و خارجی در روستای دهسلم شهرستان نهبندان 

با بهره برداری از کمپ دهسلم فراهم شده است.

توزیع ۸ تن گوشت گوسفند منجمد 
یارانه ای امروز در بیرجند

فارس- مدیر جهاد کشاورزی بیرجند از توزیع ۸ تن 
گوشت گوسفند منجمد یارانه ای در 15 منطقه از شهر 
امروز خبر داد. محمدی اظهارکرد: توزیع  از  بیرجند 
گوشت منجمد گوسفند، گوساله و مرغ یارانه ای با هدف 
متعال ساختن قیمت این اقالم در بازار انجام می گیرد.
وی با بیان اینکه در چند هفته گذشته طی دو نوبت 
گوشت منجمد گوسفند در بیرجند توزیع شده است، 
یادآور شد: امروز نیز میزان ۸ تن گوشت منجمد گوسفند 
در بین مراکز توزیع تقسیم می شود.مدیر جهاد کشاورزی 
بیرجند افزود: این میزان گوشت در 15 منطقه شهر بین 

متقاضیان توزیع  می شود.

همایش ملی عناب؛ فرصتی برای
 ایجاد توسعه پایدار

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی با اعالم حمایت از 
برگزاری همایش ملی عناب ابراز امیدواری کرد: این اقدام 
 موجب اشتغال زایی و بهره وری مناسب از عناب شود.
به گزارش ایسنا، هادی سالمی در دیدار با عوامل اجرایی 
اولین همایش ملی عناب، اظهار کرد: از ظرفیت های 
خراسان جنوبی استفاده نشده است.وی گفت: پرداختن 
به گیاهان دارویی به ویژه محصوالت  راهبردی می تواند 
برای استان توسعه پایدار ایجاد کند.مدیرکل فرودگاه های 
خراسان جنوبی همایش ملی عناب را فرصتی ویژه در 
معرفی  ظرفیت های استان به خصوص عناب دانست 
و با اعالم حمایت از برگزاری این همایش، یادآور شد: 
امیدواریم این اقدام موجب اشتغال زایی و بهره وری 
مناسب از عناب شود.محسن پویان، دبیر همایش ملی 
عناب نیز در این دیدار گفت: خراسان جنوبی تولیدکننده 

انحصاری عناب در ایران است. 

مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان جنوبی گفت: ساز و کار 
کنترلی این صندوق برای جلوگیری از انحراف در تسهیالت 
ارائه  شده با استفاده از سامانه GPS )موقعیت یاب جهانی( 
 موقعیت طرح در سامانه ثبت و کنترل می  شود. زنگنه در

 گفتگو با ایرنا افزود: دریافت  کننده تسهیالت در صورتی می 
 تواند اطالعات طرح خود را در سامانه کارا به روز کند که 

موقعیت مکانی او با جی. پی. اس تایید شود.
 وی اظهارکرد: حمایت  های ما باید معطوف به هدف ایجاد 
حوزه  در  امید  کارآفرینی  وظیفه صندوق  و  باشد  اشتغال 
کسب و کار تعریف شده است. مدیر صندوق کارآفرینی 
امید گفت: نظارت  هایی که اعمال می  کنیم از بانک  های 
عامل دیگر شدیدتر است چرا که نگاه ما به رونق کسب و 

کار و ایجاد اشتغال است.
اعتبار  ریال  میلیارد   267 مرحله  سه  در  کرد:  اضافه  وی 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری به صندوق استان ابالغ 
شد که تاکنون 115 درصد آن محقق شده است.زنگنه گفت: 
پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری با چهار 
ماه تاخیر نسبت به سه بانک عامل دیگر )بانک کشاورزی، 
توسعه تعاون و پست بانک( از خرداد در استان آغاز شد که 

تا پایان آذر 512 طرح اشتغال به مبلغ 3۰7 میلیارد ریال 
پایان  تا  ابتدای طرح  از  داد:   ادامه  پرداخت شده است.وی 
آذر  934 طرح اشتغال توسط صندوق کارآفرینی امید مورد 
بررسی قرار گرفت که از این تعداد 515 طرح به مبلغ 332 

میلیارد ریال تصویب و انعقاد قرارداد شد.
مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان جنوبی افزود: طرح  های 
مصوب در شرف ارائه ضمانت است که بعد از تکمیل ضمانت 
 و سهم آورده، قرارداد منعقد و تسهیالت متقاضیان پرداخت
 می شود.وی بیان کرد: از مجموع تسهیالتی که پرداخت 
شده 294 طرح با مبلغ 192 میلیارد ریال در بخش کشاورزی 
و عشایری و زیربخش  های مرتبط با آن از جمله دام اصالح 
نژاد، فرآوری و بسته  بندی محصوالت کشاورزی بوده است.

زنگنه گفت: همچنین 32 طرح به مبلغ 45 میلیارد ریال 
در بخش صنایع و معادن کوچک، 25 طرح به مبلغ 15 
میلیارد ریال در فعالیت  های مربوط به خدمات و فناوری 

حوزه  در  ریال  میلیارد   34 مبلغ  به  طرح   72 اطالعات، 
گردشگری، بومگردی، صنایع دستی و فرش و ۸9 طرح به 
مبلغ 22 میلیارد ریال به صندوق های خرد محلی بانوان 

روستایی پرداخت شده است.
وی تصریح کرد:  برای ساده  سازی فرآیند پرداخت تسهیالت 
جمله  از  راهکارهایی  عشایری  و  روستایی  پایدار  اشتغال 
طراحی شیوه اخذ ضمانت در بخش کشاورزی انجام دادیم 
به این معنا که روستاییان هر آنچه ممکن است بتوانند به 
عنوان ضمانت قرار دهند.مدیر صندوق کارآفرینی امید افزود: 
همچنین آورده نقدی متقاضیان را به پنج تا 1۰ درصد کاهش 
دادیم این در حالیست که در دستورالعمل اجرایی این قانون، 
اشتغال  نرخ  گفت:  باشد.وی  درصد   2۰ باید  نقدی  آورده 
 پذیری برای 512 طرح یادشده به مبلغ 3۰7 میلیارد ریال، 
یکهزار و 2۰۰ فرصت شغلی است که نشان از متوسط 25۰ 

میلیون ریال میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی دارد.

ارائه تسهیالت با استفاده از سامانه موقعیت یاب رصد می شود

خراسان جنوبی، امن ترین در سرمایه گذاری 
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پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند:
رَّ َمْطبوٌع َعلَیِْه االِنْساُن ُفوا فِْعَل الَْخیِْر َو جاِهدوا نُفوَسُكْم َعلَیِْه، فَاِنَّ الشَّ تَـَكـلَـّ

 در کار خیر، خود را به زحمت اندازید و در این راه با هوا و هوس خود مبارزه کنید، 
زیرا طبیعت انسان به بدی تمایل دارد. )تنبیه الخواطر : ج 2 ، ص 120 (

محسنی اژه ای 
رئیس قوه قضاییه می شود؟

محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به 
خود  که  هست  احتمالش  اینکه  بر  مبنی  سوالی 
قوه  ریاست  خیر.  گفت:  شوید،  قوه  رئیس  شما 
را  کارها  با حفظ سمت  و  گرفتند  ابالغ جدیدی 
با قوت انجام می دهند و خللی در کارشان ایجاد 
نشده است. وی درباره اینکه چه کسی را احتمال 
می دهید رئیس قوه شود، گفت: احتمال می شود 
داد ولی قطعی نه. به موقع و هر زمان مقام معظم 

رهبری اعالم کردند همه مطلع می شویم .

هیچ استیضاحی در دستور
 کار مجلس قرار ندارد

علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس 
در حاشیه جلسه علنی مجلس با اشاره به آخرین 
در  استیضاحی  هیچ  گفت:  ها  استیضاح  وضعیت 
دستور کار قرار ندارد و همه استیضاح ها از دستور 
کار خارج شده است. وی در پاسخ به سوالی مبنی 
استیضاح وزرا صحبت  با طراحان  آیا  این که  بر 
شده یا خیر، عنوان کرد: همه طراحان اسیتضاح 
در  نژاد  یوسف  اند.  گرفته  پس  را  امضایشان 
حدود  گفت:  نیز  کشور  وزیر  استیضاح  خصوص 
بود که  استیضاح جمع شده  این  برای  امضا   20

همگی امضای خود را پس گرفتند.

اگر مشکالت را با برجام حل 
نکردید، نمک به زخم مردم نپاشید

محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در 
پایان نشست دبیران حزب گفت: این سوال کلیدی 
مطرح است که در مقوله برجام قبال چه وعده های 
در چه حدی  ها  وعده  اکنون همان  و  دادند  می 
تحقق یافته است. آیا در مورد تحریم ها گشایشی 
حاصل شده است؟ وضع معیشتی مردم بهتر شده 
یا بدتر، مسائل تورم و گرانی و بیکاری حتی در حد 
معمول حل شده است؟ وی اظهار کرد: اگر کسانی 
با  را  مردم  مشکالت  نتوانسته اند  یا  اند  نخواسته 
برجام حل کنند، الاقل نمک به زخم مردم نپاشند.

به زیباکالم گفتم طرفداری
 تو از رضاشاه الکی است

خسرو معتضد مجری برنامه تاریخ معاصر در تعریض 
به زیباکالم که قهرمان خود را رضاشاه می داند، اظهار 
کرد: من چند هفته پیش با زیباکالم در حوزه هنری 
مناظره داشتم و طرفداری وی از رضاخان الکی است. 
آنجا زیباکالم گفت که من یک کتاب درباره رضاشاه 
نوشتم که اجازه چاپ ندادند. گفتم کتابت را بخوان. 
چند صفحه که خواند گفتم همه اش تکراری است و 
حرف تازه ای برای گفتن نداشت. چند منبع از دیپلمات 
گفت  کردم  معرفی  سوئدی  و  روس  ژاپنی،  های 
هیچکدام را ندیده ام. گفتم تو با این ضعف اطالعاتی 

چطور جرات می کنی درباره رضاشاه کتاب بنویسی.

هیچ وزیر اصالح طلبی
 در دولت وجود ندارد!

سید رحیم ابوالحسنی، فعال سیاسی با بیان اینکه در 
حال حاضر هیچ وزیر اصالح طلبی در کابینه دوازدهم 
حضور ندارد، گفت: وقتی ما وزیر اصالح طلبی را در 
کابینه دوازدهم نداشته ایم، چگونه می توانیم در مورد 

عملکرد آنها اظهار نظر کنیم.

حمایت همه جانبه اصالح طلبان 
روحانی را پیروز انتخابات کرد

به  واکنش  در  آزادی  اصالح طلب  حزب  دبیرکل 
اظهارات اخیر واعظی که گفته بود »اینکه ما در سال 
96 با گروهی نشسته باشیم و با هم چیزی را به عنوان 
ائتالف امضا کرده باشیم خیر، نه در سال 92 این کار را 
کرده ایم و نه در سال 96«، گفت: در ارتباط با انتخابات 
96 حتی آحاد مردم اذعان می کنند که آقای روحانی 
کاندیدای اصالح طلبان بوده است؛ بنابراین افرادی که 
در عرصه سیاسی تازه کار هستند، نمی توانند ارزیابی 
درستی از واقعیت ها داشته باشند.محتشمی افزود: رمز 
موفقیت آقای روحانی در هر دو انتخابات 92 و 96، 
انجام اقداماتی بود که منجر به حمایت همه جانبه 

اصالح طلبان از او شد.

حمله ناصری به روحانی و نوبخت

عبدا... ناصری فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه 
شاید در میان استعفاها، استعفای وزیر بهداشت و وزیر 
راه و شهرسازی با توجه به اظهارنظرها و انتشار متن 
استعفاها مهم تر از بقیه شد، اظهار کرد: اگر چه بیشتر 
کنشگران، فعاالن و نخبگان حوزه اقتصادی از آغاز 
سال 92 با انتصاب آقای نوبخت به عنوان یک نیروی 
ناآشنا با بحث برنامه ریزی و توسعه و بودجه  و اساسا 
امور مالی مخالف بودند ولی به هر صورت اصرار آقای 
روحانی مبنی بر اینکه »هر چه را بگویم اجرا می کنم«  
کرد. واگذار  نوبخت  عهده  به  را  مهم  سکان  این 

توطئه جدید آمریکا 
علیه ایران در عراق

 »محمد البلداوی« می گوید: نیرو های آمریکایی قصد 
دارند که عناصر گروهک منافقین را همزمان با خروج 

سربازان این کشور از سوریه به عراق بازگردانند.
وی اظهار کرد: پایگاه های آمریکا در شمال عراق ده ها 
نفر از عناصر منافقین را پذیرفته و آن ها را مسلح و 
آموزش داده است. این نماینده عراقی با بیان اینکه 
آمریکا در پی خروج از سوریه به دنبال شعله ور کردن 
اوضاع منطقه است، از سیاستمداران کشورش خواست 
تا مانع برهم خوردن ثبات کشور های همجوار عراق 

که بغداد را در مبارزه با تروریسم یاری داده اند، شوند.

مخالفت ترامپ با طرح
 ضدایرانی پمپئو و بولتون

مقام های آگاه دولتی آمریکا به روزنامه واشنگتن پست 
گفته اند که مشاوران ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور 
این کشور، پیش تر طرحی با محوریتی ضدایرانی برای 
توسعه فعالیت نظامیان آمریکایی در سوریه داشتند 
 که مورد موافقت قرار نگرفت. این طرح در توسط 
امور  به ترتیب مشاور  بولتون و مایک پمپئو  جان 
امنیت ملی ترامپ و وزیر امور خارجه آمریکا ارائه شده 
بود. با این حال سیاست های ضدایرانی کاخ سفید 
همچنان ادامه دارد و در همین راستا قرار است وزیر 
خارجه این کشور با محوریت ایران، به هشت کشور 

منطقه سفر کند.

مشکل حلقه چند نفره دور روحانی است!

که  حاال  گفت:  مهاجری،  مسیح  االسالم  حجت 
مشخص شده مشکل اصلی در سازمان برنامه و بودجه 
است، این آقای رئیس جمهور است که باید برای این 
اطالعات  به  توجه  با  بیندیشد.  چاره ای  سازمان 
موجود، ماجرا بسیار فراتر از اختالف نظر میان رئیس 
سازمان برنامه و بودجه و وزیر بهداشت است. مشکل اصلی در حلقه تنگ 
و محدود چهار پنج نفره ای  است که رئیس جمهور در آن محصور است. 

برخی کم آوردند، دارند فرار می کنند

 جعفرزاده ایمن آبادی گفت: قبول ندارم که دولت دارد 
 بی ژنرال می شود. اگر احزاب قوی داشتیم این طور
ربیعی  آقای  ببرند.  راه  کسانی وسط  که  نمی شد   
استیضاح شد ولی بقیه خیر، همین االن چند نفر دیگر 
هم از اعضای کابینه می گویند ما استعفا دادیم، این 
استعفا را قبول کنند تا ما برویم. دولت در وضعیت سخت اقتصادی به سر می برد. 
باید همه پای این دولت بیایستند. اینکه کم بیاورند و فرار کنند، کار درستی نیست. 

هشدار خرازی به اروپا، صبر ایران اندازه ای دارد

پاریس گفت:  ایران در  اسبق   صادق خرازی سفیر 
اروپایی ها سعی کردند به ترامپ تفهیم کنند که بودن 
آمریکا در این توافقنامه به نفع آنهاست. تالش زیادی 
در این رابطه صورت گرفت، اما این تالش ها به نتیجه 
نرسید.اگر اروپا بخواهد مشکل تکنیکی و فنی کانال ویژه 
مالی را دستاویزی برای کم تحرکی خود قرار دهد، تهران هم دلیلی نمی بیند که 

دست بسته کناری نشسته و نگاه کند. صبر و مدارای ایران هم اندازه ای دارد.

انتقاد رحمانی فضلی از ولنگاری در فضای مجازی

عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به مباحث مطرح شده 
درباره خالهای قانونی در فضای مجازی اظهار کرد: در 
حال حاضر موارد سوء استفاده های اعتقادی، اخالقی، 
جنسی، فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی وجود 
دارد و با نوعی ولنگاری در این فضا مواجهیم و هیچ 
نظارتی روی آن نمی شود. والدین در این زمینه نگران هستند و مرتب تکرار می کنند  
دولت نیز باید قوانینی ارائه کند تا ما به سالمت فضای مجازی اعتماد کنیم. 

برای وزیر امورخارجه انگلیس متاسفم!

بهرام قاسمی در واکنش به برخی اظهارات مداخله جویانه 
وزیر امور خارجه انگلیس و بیان ادعاها و به کارگیری 
واژگان نابجا و غلط نسبت به ایران، گفت: از به کارگیری 
چنین عبارات و اصطالحاتی توسط ایشان علیه ایران ابراز 
تاسف می کنم. نگاهی به وضعیت اسفبار مردم یمن، 
سوریه، فلسطین و ... اعم از ویرانی های گسترده، بیماری، آوارگی، بی خانمانی و ...که 

به خصوص امروز در یمن  نشان از نتایج عملکرد کشورهای متجاوز است.

آمریکایی ها معیشت مردم ایران را نشانه گرفتند

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه 
تحریم  و  شناسایی  ما،  دشمنان  و  آمریکا  برنامه 
گلوگاه های اصلی اقتصاد کشور و در تنگنا قرار 
دادن مردم است،گفت: خوشبختانه تا کنون توانسته 
ایم به میزان مورد نیاز نفت بفروشیم و به منابع 
مالی آن دست پیدا کنیم ضمن آنکه میزان صادرات غیرنفتی کشور نیز به 
اندازه ای است که با درآمدهای حاصل از آن می توان کشور را اداره کرد.

نتانیاهو خطاب به پوتین: مقابل ایران می ایستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آی، بنیامین نتانیاهو نخست 
وزیر اسرائیل، در گفتگوی تلفنی با والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، عنوان 
کرد که تل آویو به اقدامات خود علیه ایران در سوریه ادامه می دهد. نتانیاهو 
و پوتین در مورد همکاری های دوجانبه در سوریه نیز گفتگو کردند. وی در 
روزهای گذشته نیز گفتگوی مشابهی را با ترامپ انجام داده بود.تصمیم دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا، برای خارج کردن نظامیان آمریکایی از سوریه به 
شدت موجب نگرانی رژیم صهیونیستی شده و تل آویو معتقد است که با خروج 

آمریکا از سوریه، جریان مقاومت در این کشور قدرت بیشتری می گیرد.

طالبان: کانال سیاسی با ایران را حفظ می کنیم

سخنگوی طالبان افغانستان گفت: ارتباط ما با ایران منحصر به تماس ها و 
گفتگوهای سیاسی است. مسئوالن سیاسی طالبان تماس هایی با ایران داشته اند 
و دلیل آن هم مشخص است؛بنابراین تماس طالبان با ایران برای برقراری و 
حفظ کانال ارتباط سیاسی با همسایه افغانستان بوده است. ذبیح ا... مجاهد افزود: 
در بسیاری از سال هایی که در افغانستان جنگ در جریان بود مردم کشورمان 
به آنجا پناه بردند و جمهوری اسالمی ایران هم با آغوش باز از آنها پذیرایی 
کرد. افغان ها ایران را خانه دوم خود می دانند. لذا تماس میان ایران و طالبان 
را باید در قالب تبادل نظر برای برقراری صلح و ثبات در منطقه قلمداد کرد.

ایران به بیخ گوش آمریکا رسید

 به نقل از اسپوتنیک ، اعالم تصمیم ارتش ایران برای اعزام ناوگروه خود به اقیانوس 
اطلس سر و صدای زیادی به پا کرده و دشمنان ایران خشم خود از این تصمیم 
را به اشکال مختلف نشان داده اند.برخی اخبار نشان می دهد آمریکایی ها نقشه 
هایی برای ایجاد مزاحمت و یا جلوگیری از تردد کشتی های تجاری ایران در آب 
های بین المللی دارند و به این دلیل وقت آن رسیده تا نیروی دریایی ایران نیز وارد 
عمل شود و نشان دهد که کشتی های تجاری ایران بی پشت و پناه نیستند. این 
اقدامات نشان می دهد همان گونه که آمریکایی ها می توانند مرزهای آبی ایران 
را تهدید کنند، ایرانی ها هم می توانند مرزهای آبی ایاالت متحده را تهدید کنند.

مصباحي  غالمرضا  االسالم  حجت 
مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام درباره مباحثي که پیرامون احتمال 
توسط  پولشویي  الیحه  تایید  عدم 
FATF به دلیل اعمال اصالحاتي 
در آن توسط مجمع مطرح شده، گفت: 
اول اینکه الیحه پولشویي یک الیحه 
داخلي است. FATF مي خواهد آن 
را قبول بکند یا نکند. مورد دوم اینکه 
آنچه را که مجلس تصویب کرده بود 
و هیئت عالي نظارت ایراد گرفته بود، 
به طور عمده نسبت به اضافه هایي 
دولت  الیحه  روي  مجلس  که  بود 
اضافه کرده بود. او ادامه داد: دولت هم 
کامال هوشیار و مقید بوده و خواسته 
که الیحه از کارآمدي الزم برخوردار 
باشد و اگر دیگران هم مي خواهند 
به آن استناد کنند، بکنند. وی تصریح 

کرد: اصالحاتي که صورت گرفت را 
غالبا رئیس مجلس و نماینده دولت 
پذیرفتند. بنابراین چه جاي بهانه گیري 
 FATF :و ایرادگیري است؟وی گفت

 CFT روي دو کنوانسیون پالرمو و
مجمع  به  آنها  هنوز  که  دارد  تکیه 
نیامده اند. اما الیحه پولشویي اصالح 
یک قانون داخلي است که براي کارآمد 

کردن آن انجام گرفته است. مجمع هم 
تماما توجه داشته است که کارآمدي این 
قانون را باال ببرد. وی درباره زمان طرح 
دو الیحه پالرمو و CFT در مجمع نیز 

گفت: اگر مجلس آن را اصالح کند به 
مجمع نمي آید ولي اگر اصرار کرده 
باشد، به مجمع مي آید. حاال چه زماني 
نیست. انجام مي شود، معلوم  اینها 

مصباحی مقدم: دولت در تهیه الیحه 
»مبارزه با پولشویی« کامال هوشیار بود

حجت االسالم نصرا... پژمانفر نماینده 
کرد:  اظهار  کالت  و  مشهد  مردم 
به یک  پدیده  سوءمدیریت در مورد 
زخم چرکین و کهنه که موجب از بین 

رفتن تن و بدن سالم این پروژه که از 
سرمایه های مردم ساخته شده، تبدیل 
شده است و چه کسی باید جوابگوی 
مردم باشد!؟وی با بیان اینکه متأسفانه 

رفتار دولت نشان می دهد که نمی 
کاالهای  رساندن  و  بازار  بر  خواهد 
داشته  نظارت  حتی  مردم  نیاز  مورد 
انگاری  این سهل  شاید  باشد،گفت: 

بخشی از پروژه عصبانی کردن مردم 
برای زمینه سازی برجام 2و۳ باشد اما 
بدانید مردم اگرچه از ضعف عملکرد 
دولت به شدت ناراحت هستند اما تا 

پای جان برای نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایستادگی خواهند کرد. عضو 
کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان 
از  حمایت  جهت  در  متأسفانه  کرد: 
کاالی ایرانی اقدامات مناسبی صورت 
این  در  نیز  و مجلس  است  نگرفته 
و شاهد سوء  است  موضوع شریک 
استفاده وارد کنندگان در این شرایط 
هستیم. پژمانفر در مورد بودجه سال 
آینده نیز اظهار کرد: مالیات و جریمه در 
تمام دنیا برای کسب درآمد نیست بلکه 
ابزار هدایت رفتار است اما امروز پیش 
بینی رشد بی حساب جرائم حتی جرائم 
راهنمایی و رانندگی در اعتبارات بودجه 
سال 9۸ موجب نگرانی های شدیدی 
را  هایی  دستگاه  گویا  است،   شده 
راه اندازی کرده ایم تا جریمه کنند تا ما 

حیات داشته باشیم.

 پروژه عصبانی کردن مردم
 برای زمینه سازی برجام ۲ و ۳ است!

مجتمع اره تیزکنی و  ابزار برش مهدی نیا
) CNC)  UPVC- MDFمجهز به دستگاه تیزکن 

همراه:۰۹۱۵۳۶۳۶۵۴۲  ۰۹۱۵۵۶۱۲۵۸۰ 
۰۵۶۳۲۳۱7۱۱۰ 

شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد: نگهداری،بهره برداری وتعمیرات شبکه توزیع آب شهر بیرجند به مدت 2 سال را به پیمان واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت 
های واجد شرایط که دارای گواهی تایید صالحیت بهره برداری از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)رتبه آب یا تاسیسات(  و یا 

اداره کل  کار،تعاون و رفاه اجتماعی و داشتن گواهی صالحیت ایمنی پیمانکار )الزامی( بوده، دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطالع از سایر شرایط مناقصه از تاریخ 
درج آگهی به مدت4 روز به سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی و همچنین دفتر قراردادها شرکت واقع در بیرجند:بلوارشهدای عبادی- 

روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره:32234013-32234014-056 تماس حاصل فرمایید.
توضیحات ضروری:

1- زمان و محل دریافت اسناد: سایت ملی مناقصات،سایت شرکت آب و فاضالب استان و4روز پس از درج آگهی مناقصه
2- زمان و محل تحویل اسناد: شنبه تاریخ 97/11/06 - دبیرخانه شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی به صورت الک و مهر شده تا ساعت 11ظهر تحویل نمایید.

3- زمان و محل بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت: روز شنبه تاریخ 97/11/06 ساعت 12 ظهر - اتاق جلسات خواهد بود.
4- میزان تضمین شرکت درمناقصه: مبلغ685.888.000 ریال که می بایست صرفاً به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه به حساب 

10/2717511/1بانک رسالت در وجه شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی براساس فرمت جدید ضمانت فرآیند ارجاع کار صادر و در پاکت الف تحویل شود.
5- برآورد اولیه مناقصه: 22.862.934.678 ریال که ازمحل اعتبارات جاری - سرمایه ای شرکت آب وفاضالب خراسان جنوبی برای 2 سال تامین شده است.

6- اسناد مناقصه از طریق سایت آب و فاضالب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهد بود.         
     WWW.abfa-khj.ir                   http://iets.mporg.ir     

دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

تاریخ: 97/10/17 » آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای«              
شماره: 11۳61

فرصـت طالئـی بـرای کارجویـان
آموزش کافه و فست فود       استخدام موقت       استخدام دائم

با بیمه و ...         تلفن تماس: ۰۹۱۵۱۱۰۴۹۹۷

  

تلفن:۰۵۶۳۲۴۲۵۴۰۲            
همراه:۰۹۱۹۰۲۲۶۳۲۲    
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به اطالع همشهریان عزیز
 می رساند:

ختم کالم ا... مجید به یاد 
اموات توسط قاریان قرآن 

انجام می گردد 
و عواید آن صرف بیماران 

سرطانی صعب العالج می شود.

0915561848۲-۳۲۲۲7177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی


