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سرمقاله

از ماست که بر ماست
* سیدمحمدامین حسینی

به دو جمله زیر درباره ی استان مان توجه کنیم:
- خراسان جنوبی دو برابر فقیر تر از کشور

بیشترین  مساحت  نسبت  به  جنوبی  خراسان   -
تعداد شعب بانکی را دارد.

در نگاه اول گویا این دو جمله با یکدیگر تناقض 
اقتصادی  تلخ  از حقیقت  این دو جمله  اما  دارند 
جنوبی  خراسان  استان  در  دهد.  می  خبر  استان 
سرمایه ها غالبا راکد است و در چرخه ی تولید 
اعم از صنعت یا کشاورزی صنعتی وارد نمیشود.
 این حجم زیاد سرمایه های راکد کامال مساله ی
 زیاد بودن شعب بانکی در استان را توجیه می کند.
اما این سوال پیش می آید که با توجه به سودی 
فقیر  هم  باز  استان  چرا  دهند  می  ها  بانک  که 
باید روشن شود که بانک  نکته  این  اوال  است؟ 
گذاشتن  و  نمیدهد  مشتری  به  ای  واقعی  سود 
فرض  هست؛  هم  ضرر  دارای  سپرده  در  پول 
کنید نرخ تورم ساالنه... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ ( 

خیران استان 
در گود ورزش

پیش بینی هواشناسی از کاهش کیفیت هوا و دید افقی و جاری شدن روان آب در خراسان جنوبی / حضور حداکثری مردم در انتخابات بیانگر مشروعیت سیاسی نظام است / همایش رسم هجرت در خراسان جنوبی برگزار می شود /  تولید 15 هزار قلم  کاالی جاجیم بافی در قاین/ راهپیمایی بزرگ منتظران ظهور در بیرجند برگزار می شود  / ایجاد هر فرصت شغلی نیازمند ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری است   /صفحه 7

میر سلیم: 

دولت نتوانست با مفاسد برخورد کند 
چون هیچ کاردی دسته خود را نمی برد

جهانگیری: 

تالش کردیم ماشین
 اقتصاد ایران را از دره خارج کنیم

وزیر ارتباطات: 

برای تخریب دولت
 از هیچ بداخالقی ابا ندارند

رئیسی: 

دولت باید بیش از همه اهل کار باشد، 
نه اینکه خودش تاجر باشد

قالیباف:

 مصمم هستیم خدمات ویژه ای
 به بازنشستگان ارائه دهیم

هاشمی طبا: 

دولت روحانی را تأیید می کنم 
ولی آمده ام جوانمردانه بازی کنم

صفحه 7

کاربر تخلف کند
 مدیر باید پاسخگو باشد

صفحه 7

 رونمایی از کتاب » از سالله ی 
کوثر« خاطرات و زندگینامه آیت ا... حائری  

صفحه 7

امکان توسعه فیزیکی کشاوزری
 در استان وجود ندارد

صفحه 7

اسپانسر فوتبال استان
 در راه است

صفحه 7

 پیش بینی تولید 1۰ تن خاویار 
تا پایان برنامه ششم در ایران

صفحه 3

روابط عمومی ها به دنبال امید آفرینی 
در جامعه باشند

صفحه 4

استفاده از ظرفیت های نخبگان / پژوهش ها به سمت نیازهای کشور سوق داده شود تا ثروت آفرین باشد / توسعه 
تک بعدی نیست / سرمایه گذاری ، اولویت اول استان/ بستر بهره مندی از نخبگان فراهم شود / آغاز اجرای برنامه 
شهاب  / دانشگاه های نسل سوم یعنی ثروت آفرینی / قانع بودن مردم و مسئوالن مانع توسعه استان / ویژگی های 
صنایع دستی نیاز به سرمایه اندک  دارد و ارزش افزوده باالیی دارند/ ایجاد یک شغل به ازای ورود هر 10 گردشگر 
)مشروح  در صفحه ۸ ( 

تشکیل اتاق فکر نخبگان در بنیاد نخبگان خراسان جنوبی 

گی
 گر

بی
جت

س : م
عک

4 میلیارد تومان تعهد برای مساعدت به ورزش خراسان جنوبی ؛

صفحه ۷

برگزار نخستین جشنواره بازی های بومی و محلی دانش آموزان عشایر استان / 7

پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

3۲4۲4841  
۰9151639۲6۲ - فرجامی

اندیشه و تالش خدمتگزاران صدیق عمران و آبادی ایران اسالمی، هیچگاه از یادها نخواهد رفت

جناب آقای مدیح   شهردار محبوب بیرجند 
جناب آقای مهندس جعفری

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان 

آقایان حامد کریم پور و ساجد
مهندسین سخت کوش 

مؤسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( در نهایت امتنان ضمن تایید خدمات شما عالی جنابان 
جهت اجرای پروژه آسفالت خانه امید سالمندان این مجموعه از شما تقدیر

 و از خداوند سبحان موفقیت و استمرار خدمتگزاری به مردم شریف بیرجند را مسئلت دارد.

هیئت مدیره ،مدیرعامل و پرسنل مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

سی و یکمین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان

شادروان شیرعلی جعفرپور مقدم
را با ذکر صلواتی گرامی می داریم.

خـانواده

البراتوار و مرکز تخصصي عکس حباب فعالیت خود را با متمرکز کردن محیطي امن و مورد 
 اطمینان براي چاپ عکس همکاران و مشتریان و ادارات با مجهزترین و مدرن ترین دستگاه هاي 
 چاپ عکس شروع به کار و محصول نهایي را قابل رقابت با بهترین البراتوارهاي سطح کشور مي داند.
* چاپ پروژه هاي بزرگ عکاسي براي نمایشگاه ها)چاپ عکس سایز بزرگ با کیفیت عالی در 5 دقیقه(

* با چاپ عکس هاي آرشیو شده موبایل و دوربین هاي خانگي خود در البراتوار حباب 
خاطرات خود را ماندگار کنید؛ از منزل و محل کارتان سفارش دهید و در همان مکان 

در کوتاه ترین  زمان تحویل بگیرید.
* خدمات چاپ با کیفیت و عکاسی پرتره از کاندیداهای محترم شورای شهر

* عکاسی صنعتی   * عکاسی کودک در طبیعت... 
 *** کیفیت و حساسیت در چاپ را از ما بخواهید ***   

قابل توجه هم استاني هاي عزیز، ادارات و سازمان ها ، همکاران محترم 

آدرس: بیرجند، خیابان معلم، روبروی دانشگاه علوم پزشکی
        https://telegram.me/Bubblelab ۰56 - 3۲  45  1۰6۰  

اصالحیــه
اداره کل بهزیستی استان که در  بدینوسیله آگهی مناقصه عمومی 
گردید  چاپ  روزنامه  همین  در  جاری  سال  اردیبهشت   11  تاریخ 

به شرح ذیل اصالح می گردد:  مبلغ برآورد: 4،983،۰56،138 ریال    مبلغ تضمین: 
    اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی۲5۰،۰۰۰،۰۰۰ریال  مدت پیمان: دو ماه                                              

سرکارخانم الهام پدید همکار ورزشکار و توانای عزیز
شمایی که تفاوت های نظام آفرینش را فرصتی مغتنم

 برای احیای توانایی های خود دانسته و برای دیگر افراد جامعه الگو هستید!
شمایی که با سعی و تالش بی وقفه موفق به کسب رتبه اول چهارمین دور مسابقات قهرمانی 
 F56 سنگ نوردی جانبازان و معلولین کشور و همچنین رتبه سوم پرتاب وزنه کالس
در رشته دو و میدانی معلوالن و جانبازان کشورشده اید!  نه تنها  برای مجموعه بهزیستی 
بلکه برای جامعه ورزشی وتمامی اهالی استان خراسان جنوبی مایه افتخار و سربلندی هستید. 
 اینجانب به سهم خویش این موفقیت های بزرگ را خدمت سرکارعالی تبریک عرض می نمایم.

                         علی عرب نژاد - مدیرکل بهزیستی استان خراسان جنوبی
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سامانه شناسایی خانه های خالی از سکنه می آید

و  خالی  خانه های  از  مالیات  اخذ  مورد  در  و شهرسازی  راه  وزارت  و ساختمان  معاون مسکن  مظاهریان  حامد  فارس- 
راه اندازی سامانه آن نیز گفت: سامانه شناسایی خانه های خالی از خردادماه که فصل مالیاتی است راه اندازی خواهد شد. اما 

اجرای مالیات بر خانه های خالی اشکاالتی نیز دارد که باید بررسی شود که چقدر می تواند موثر عمل کند.

سرمقاله

ستاد  گزارش  تبلیغی-به  رسانی  اطالع 
خبری دکتر رئیسی، اجتماع سراسری علمای 
اهل سنت حامی حجت االسالم و المسلمین 
ریاست  دوره  دوازدهمین  کاندیدای  رئیسی 
جمهوری روز گذشته در تهران برگزار شد، در 
این دیدار حجت االسالم رئیسی ضمن تبریک 
به مناسبت ایام اعیاد شعبانیه گفت: بنده از اظهار 
لطف علمای اهل سنت به بنده به عنوان یک 
طلبه که دغدغه خدمت به مردم را دارد تشکر 
را  توفیق  این  امیدوارم  داد:  ادامه  می کنم.وی 
کنم.کاندیدای  خدمت  کشور  به  تا  کنم  پیدا 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، با 
بیان اینکه امروز در این کشور افتخارات زیادی 
وجود دارد تصریح کرد: یکی از افتخارات بزرگ 
انسجام و وحدت ملی مثال زدنی در جامعه است 
که این وحدت به برکت قرآن، انقالب اسالمی، 

هدایت علما و در صحنه بودن مردم است.

* وضعیت بیکاری و بی شغلی 
برای تحصیل کردگان ما زیبنده نیست

رئیسی با تاکید بر اینکه امنیت در کشور امروز 
اهل  فرهیختگان  و  علما  هوشیاری  مرهون 
نماز  همه  در  افزود:   است،  شیعیان  و  سنت 
جمعه ها علمای اهل سنت فریاد زدند و گفته اند 
که مردم باید هوشیار باشند تا دشمنان که این 
امنیت ملی را نمی پسندند به آن رخنه نکنند.وی 
عنوان کرد: علما همواره از مرزهای جغرافیایی و 
مرزهای فکری حراست کرده اند تا دچار افراط 
و تفریط و انحراف نشوند.کاندیدای دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری در ادامه افزود: 
امنیت در کشورمان مرهون هوشیاری علما و 
مردم است که اگر نباشد با رخنه کردن دشمنان 
از بین می رود اما شما علما از تریبون های خود 
هشدار می دهید تاکسی در صفوف مردم نفوذ 
نکند، این مرزبانی شما چه در مرز جغرافیایی و چه 
در مرز اندیشه ای بسیار ارزشمند است.وی یادآور 
شد: بعد از 38 سال از انقالب شرایط اقتصادی و 
معیشتی محروم به ویژه محرومین و فقرا زیبنده 
نظام جمهوری اسالمی نیست و وضعیت بیکاری 
و بی شغلی برای تحصیل کردگان ما زیبنده نیست، 
و سازمان ها  ادارات  در  فسادزا  باید ساختارهای 

اصالح شود.
* نباید شاهد مدارس کپری

 در برخی مناطق باشیم
حجت االسالم رئیسی با بیان اینکه ما دیگر نباید 

شاهد مدارس کپری در برخی مناطق باشیم، 
گفت: ما نباید شاهد اشک چشم مادران برای 
بیکاری فرزندش باشیم، در کشور ما منابع کم 
کردستان،  داریم،  ثروتمندی  ما کشور  نیست، 
همه  و  بندرعباس  و  بلوچستان  و  سیستان 
استان های ما از ظرفیت خوبی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه برخی کشورهای غربی 
سهمشان از دریا 50 درصد تولید ناخالص ملی 
است، اظهارداشت: درحالی که سهم بهره وری ما 

از دریا 2 درصد است، اگر بخشی از نقدینگی 
به اشتغال اختصاص پیدا می کرد، بسیاری از 
باید منابع  لذا  کارگاه های ما تعطیل نمی شد 
دوره  دوازدهمین  کرد.کاندیدای  مدیرت  را 
انتخابات ریاست جمهوری  با بیان این مطلب 
بیان داشت: ما منابع در کشور کم نداریم و 
این حرف انتخاباتی نیست، در دل من واقعًا 
هوی و هوس ریاست جمهوری نیست، بنده 
علیه السالم  رضا  ملکوتی حضرت  آستان  در 
قابل  دنیا  در  چیزی  با  که  هستم  خدمتگزار 
شرایط  معتقدم  من  اما  نیست  کردن  عوض 
و  کارآمد  انقالبی،  مدیریت  با  کشور  فعلی 

متدین تغییر کند.
* هر جا مدیریت جهادی بوده حرکت 

افتخارآفرین شکل گرفته است
وی تأکید کرد: بدون خط کشی سنی و شیعه 
به عنوان  باید  گرایش های مختلف سیاسی  و 
شهروندان این کشور آماده خدمت باشیم، در 

جنگ تحمیلی از همه اقوام و مذاهب شهید 
است،  همه  افتخار  کشور  افتخار  و  دادیم 
کشور  مختلف  قله های  می تواند  کشورمان 
را داشته باشد و هر جا مدیریت جهادی بوده 
است.این  شکل گرفته  افتخارآفرین  حرکت 
ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  کاندیدای 
با  ارتباط  ما  اولویت  کرد:  اذعان  جمهوری 
همسایگانمان است، 15 همسایه داریم و باید 
اولویت اول ارتباطمان با آن ها باشد، 2300 هزار 

میلیارد دالر در منطقه تجارت است، سهم ما در 
آنجا و در بازار ترانزیت چقدر است، باید در آن 
نقش ایفا کنیم و خط کشی ها به نفع هیچ کس 
نیست، هرکس کارت ملی داشته باشد نماد ما 

همین کارت ملی است.
* من آمده ام فقر مطلق نباشد

حجت االسالم رئیسی تصریح کرد: می شود 
به  با کمک  را  مطلق  فقر  و  بیکاری  بحران 
این ها  کرد،  حل  سریع  را  پایین  دهک های 
کنند،  زندگی  تومان  هزار   45 با  نمی توانند 
و  مندان  دغدغه  و  دلسوزان  همه  کمک  با 
خدا  به  توکل  با  و  خط کشی ها  برداشتن  با 
امر شدنی است.وی خاطرنشان ساخت:  این 
کسانی که امروز مؤثر در جامعه هستند و برای 
کشور دغدغه دارند، می توانیم باهم کار کشور 
را پیش ببریم، ما با هیچ کس رقابت نداریم و 
من آمده ام فقر مطلق نباشد و دغدغه علمای 
و  بیکاری  و  برطرف  را  شیعه  و  تسنن  اهل 

فساد را از بین ببریم.
* رئیسی با درد مردم آشنا است

آقای  همایش  این  ابتدای  در  است،  گفتنی 
مردم  نماینده  سالمی  احمد  نظیر  مولوی 
خبرگان  مجلس  در  بلوچستان  و  سیستان 
می آیند  که  دولت هایی  همه  گفت:  رهبری 
بیان  با  است.وی  وظایف شان  جزو  خدمت 
اینکه 9 سال است آقای سید ابراهیم رئیسی 
را می شناسم، ادامه داد: همه کاندیداهایی که 
تایید صالحیت شده اند آدم های خوبی هستند 
خدمتشان  در  سال   4 نیز  روحانی  آقای  و 
بودیم.نماینده مردم سیستان و بلوچستان در 
مجلس خبرگان با تاکید بر اینکه اولویت رفتن 
به پای صندوق رای است، افزود: جدا از اینکه 
به پای  به چه کسی رای خواهیم داد رفتن 
صندوق رای از متون اسالمی و فقه اسالمی 

نشات گرفته است.
* این امانت باید به اصلح سپرده 
شود وگرنه خیانت در امانت است

سالمی با بیان اینکه حضور در پای صندوق 
امانتی  یک  صندوق  به  آن  انداختن  و  رای 
است،  شده  داده  قرار  ما  اختیار  در  که  است 
در  که  نیست  کاال  تنها  امانت  کرد:  تصریح 
می تواند  امانت  این  بگیرد  قرار  کسی  اختیار 
است.  فردی  اختیار  در  که  باشد  رای  یک 
وگرنه  شود  سپرده  اصلح  به  باید  امانت  این 
خیانت در امانت است.نماینده مردم سیستان 
و بلوچستان در مجلس خبرگان با بیان اینکه 
حضور در پای صندوق رای شفاعت و سفارش 
است، عنوان کرد: وقتی در پای صندوق رای 
حاضر می شویم یعنی اینکه می گوییم این فرد 
شرایط سپردن یک مسئولیت به وی را دارد 
و هر کس سفارش بی جا کند قطعا گناهکار 
در  حضور  اینکه  بر  تاکید  با  است.سالمی 
هست،  هم  شهادت  رای  صندوق های  پای 
یعنی  می دهیم  رای  فردی  به  وقتی  گفت: 
در باره او گواهی می دهیم و شهادت کاذب 
گناه کبیره است.وی با تاکید بر اینکه آقای 
دارد،  را  ویژگی ها  این  رئیسی  سیدابراهیم 
گفت: در انتخابات کسی نباید فکر کند که 
باید رای خود را در  رای او بی تاثیر است و 
بیندازد. صندوق  به  مملکت  صالح  جهت 
در  بلوچستان  و  سیستان  مردم  نماینده 
اینکه  بر  تاکید  با  رهبری  خبرگان  مجلس 
دشمنان به انتخابات چشم دوخته اند، اظهار 

داشت: باال رفتن مشارکت موضع نظام در 
آنها  و  می کند  مستحکم  را  دشمنان  برابر 
صورت  این  غیر  در  که  می کند  مایوس  را 

دشمنان خوشحال می شوند.
* آقای رئیسی خود از متن

 متوسط جامعه هستند
سالمی با بیان اینکه علما مشکالت استانی 
کردند  بیان  اجتماع  این  در  را  خود  ملی  و 
متوسط  متن  از  خود  رئیسی  آقای  گفت: 
هستند  آشنا  مردم  درد  به  و  هستند  جامعه 
شود. گفته  مشکالت  که  نیست  نیاز  و 
حوزه  در  موجود  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
آزاد  منطقه  باید  داد:  ادامه  خود  انتخابیه 
چابهار گسترش یابد و خام فروشی از معادن 
و  شود  رفع  بلوچستان  و  سیستان  استان 
بیشتر  بهره وری  برای  صنعتی  کارخانه های 
اینکه  بر  تاکید  با  شود.وی  ایجاد  معادن  از 
مناطق  در  خصوصا  باید  کپری  مدارس 
گرمسیری برچیده شود عنوان کرد: باید در 
تخفیف هایی  غیرانتفاعی  ومراکز  دانشگاه ها 
برای شهریه دانشجویان در نظر گرفته شود. 
باید به استان سیستان و بلوچستان سهمیه 
اختصاصی برای دانشجویان پزشکی در نظر 
توسط  اشتغال  ایجاد  افزود:  شود.وی  گرفته 
کارخانه های کوچک که برنامه آقای روحانی 
استان  این  در  باید  نیز  نشد  محقق  که  بود 

مورد توجه قرار گیرد.
 *اخبار

نامزد  رئیسی  ابراهیم  سید  حجت االسالم   -
سفر  جریان  در  ریاست جمهوری  انتخابات 
با  قم  استان  به  خود  گذشته  روز  تبلیغاتی 
جمعی از علما و فضالی حوزه علمیه قم دیدار 

و گفت وگو کرد. 
- حجت االسالم رئیسی 25 اردیبهشت ماه به 
استان فارس سفر و برنامه های خود را برای 
مردم تشریح می کند. - همایش »دولت پیر 
دگر باره جوان خواهد شد« با حضور اساتید و 
دانشجویان و با دعوت از حجت االسالم سید 
ابراهیم رئیسی، روز سه شنبه ساعت 10 صبح 

در دانشگاه تهران برگزار می شود. 
اخبار  آخرین  دریافت  *برای 
االسالم  حجت  انتخاباتی  ستادهای 
و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در 
تلگرامی  کانال  به  جنوبی  خراسان 

raisi_sk@ مراجعه نمایید.

حجت االسالم رئیسی در اجتماع سراسری علمای اهل سنت: 

امنیت کشور مرهون هوشیاری علمای اهل سنت و شیعیان است

از ماست که بر ماست
* سید محمدامین حسینی

) ادامه سرمقاله از صفحه  اول (  20% باشد در حالی که 

بانک 15% درصد سود دهد این بدین معناست 
می  فقیرتر   %5 سال  این  در  گذار  سپرده  که 
خود  خرید  قدرت   %5 دیگر  عبارت  به  یا  شود 
در  را  نکته  این  باید  دهد.البته  می  دست  از  را 
نرخ اسمی است  بانک ها  نظر داشت که %15 
طرفی  از  و  یابد  می  کاهش  مالیات  کسر  با  و 
و  واقعی  نرخ  از  کمتر  شده  اعالم  تورم  نرخ 
تر  بزرگ  ی  فاجعه  است.اما  تورم  بازاری  کف 
بانک ها همین  است که  این  استان  اقتصاد  در 
مثال  باالتر  های  سود  با  را  مردم  های  سپرده 
دهند.این  می  مردم  و  تولیدکنندگان  به   %28
مساله به خوبی نشان می دهد هم سپرده گذار 
ضرر میکند و هم وام گیرنده؛فلذا این بانک ها 
هستند که سود خوبی می برند و در نهایت چنان 
که مشاهده میکنیم تمام شهر را بانک ها گرفته 
تر می  باشکوه  به روز ساختمان هایشان  و روز 
از  را  تولید کننده سرمایه ی خود  شود.اگر یک 
کند،  تامین   %24 مثال  باال  نرخ  با  وام  طریق 
فعلی %24  بازار  این  در  اقتصادی  فعالیت  کدام 
صنعت  از  اعم  تولیدی  فعالیت  دارد؟هیچ  سود 
طرفی  ندارد.از  سود   %14 باالی  کشاورزی  و 
سود وام ثابت است ولی سود حاصل از تولید با 

کاهش و افزایش هایی روبرو خواهد بود.
اما راه حل چیست؟

به  اقتصادی  مشکالت  از  رفت  بیرون  راه 
کارگیری این سرمایه ها در بخش تولید، صنعت 
و گردشگردی است.در واقع قلب اقتصاد استان 
حکم  سرمایه  و  است  آن  صنعتی  های  شهرک 
ثروت  استان  و  دارد  را  قلب  این  برای  خون 
سود  با  خون)سرمایه(  این  اگر  شد  خواهد  مند 
جاری  صعنتی  های  شهرک  های  رگ  در  کم 
است.بخشی  مریض  سخت  استان  شود.اقتصاد 
ای  مساله  همین  به  اقتصادی  مریضی  این  از 
سرمایه  تامین  سپردن  یعنی  دادم  شرح  که 
شود. می  مربوط  ها  بانک  به  تولیدکننده  ی 

شود  نمی  محدود  مورد  این  به  صرفا   البته 
و دالیل دیگری مانند خام فروشی سنگ های 
محصوالت  برای  قوی  برند  عدم  و  معدنی 
منجر  استان  اقتصاد  ضعف  به  نیز  کشاورزی 
این  به  بعدی  های  یادداشت  در  که  است  شده 

موارد نیز خواهم پرداخت.

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به ایدی )smaho@( ارسال فرمایید(

خط کشی های مذهبی و سیاسی به نفع هیچ کس نیست

قیمت آب باال می رود یا نمی رود؟

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور با تاکید بر 
اینکه افزایش قیمت آب به هیچ وجه در دستور کار 
نیست، گفت: متوسط مصرف آب در حال حاضر 
به زیر 200 لیتر در روز کاهش یافته اما با توجه به 
اقلیم ایران و افزایش استفاده از آب های زیرزمینی 
جانباز   حمیدرضا  است.  بزرگ  عدد  این  همچنان 
افزود:با توجه به اختالف زیاد قیمت تمام شده آب و 
تعرفه فعلی الزم است روش های تعرفه ای جدیدی 
در حوزه آب به وجود آید، چرا که پایین بودن قیمت 

آب در کشور موجب افزایش مصرف شده است.

سود سهام عدالت متوفیان چه می شود؟

در میان مشمولین سهام عدالت تعدادی از افراد در 
این  یازده سال فوت شده اند که خانواده  این  طی 
افراد می توانند سود سهام مربوط به این اشخاص را 
نیز همانند افراد زنده دریافت کنند.در حالی که بعد از 
گذشت حدود 3 ماه از بازگشایی سامانه سهام عدالت 
می گذرد که از میان 49 میلیون و 226 هزار و 193 
نفر مشمول دریافت سهام، حدود دو میلیون نفر فوت 
شده اند که با این وجود وضعیت ثبت نام این افراد 
همانند افراد زنده خواهد بود. شایان ذکر است سود 
سهام عدالت افراد متوفی نیز همانند مشمولین زنده 
خواهد بود و خانواده متوفی باید برای این افراد در 

زمانی که در آینده نه چندان دور اعالم خواهد شد.

مرحله دوم بخشودگی سود و جرایم 
تسهیالت به زودی ابالغ می شود

مهر- رئیس کل بانک مرکزی گفت: مرحله دوم 
بخشودگی سود و جرایم تسهیالت به زودی ابالغ 
ولی اله سیف  مرکزی،  بانک  گزارش  به  می شود. 
گفت: در تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 پیش 
بینی کرده بودیم که از ظرفیت بانک مرکزی برای 
اصالح ساختار نظام بانکی، کمبود کفایت سرمایه 
بانک ها و جبران بدهی های دولت به نظام بانکی 
 2 مبلغ  اول  اولویت  در  افزود:  کنیم.وی  استفاده 
هزار و 250 میلیارد تومان برای بخشودگی سود 
از  دیده  خسارت  کشاورزان  تسهیالت  جرایم  و 
عملکرد  که  یافت  تخصیص  غیرمترقبه  حوادث 
بانک کشاورزی بسیار مطلوب بود و خوشبختانه 
این مکانیزم برای سال 1396 نیز تمدید و مقرر 
شد سود و جرایم تسهیالت کمتر از 25 میلیون 
تومان طبق دستورالعملی که بزودی ابالغ خواهد 

شد، مورد بخشودگی قرار گیرند.

درب اتوماتیــک سیـــد
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات(    

09155614880 -09303107002

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960035 محکوم علیه مرتضی دستی گردی فرزند محمد رضا محکوم است به پرداخت مبلغ 403.650.000 ریال بابت باقیمانده محکوم به در حق 
محکوم له سعید نیک پویان و پرداخت مبلغ 35.000.000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 323 فرعی از 1832 اصلی بخش 2 بیرجند به مساحت 10404 مترمربع 
واقع در بیرجند اراضی شمال امیر آباد که حدود سه کیلومتر با منازل مسکونی فاصله دارد و به شکل بند می باشد شیب اراضی به سمت جنوب و کمتر از سه درصد است و با توجه به فاصله نسبتا زیاد از منطقه 
مسکونی و کاربری اراضی کشاورزی که قیمت هر مترمربع از اراضی مذکور یک هزار تومان و در نتیجه قیمت 10404 متر مربع از اراضی پالک فوق 10.404.000 تومان کارشناسی شده است که از طریق 
مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 1396/02/27 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به 
نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

خراسان  کویر  پروفیل  و  لوله  کارخانجات  شرکت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  دعوت  آگهی 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 1204 و شناسه ملی 10360029387 بدین وسیله از کلیه 
سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت 16 مورخ 
 1396/02/30 در محل شرکت به آدرس: بیرجند - کیلومتر 12 جاده کرمان جنب کویرتایر

کدپستی 9719137917 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: کاهش سرمایه شرکت 

هیئت مدیره شرکت 

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

مبلغ )ریال(نوع غذا 
100.000چلو کباب کوبیده مخصوص1
100.000چلو مرغ سرخ شده مخصوص2
120.000چلو جوجه کباب مخصوص3
150.000چلو جوجه میکس مخصوص4
230.000چلو گوشت سرخ شده مخصوص 5
300.000چلو ماهیچه سرخ شده مخصوص6
120.000چلو جوجه کباب با استخوان )پاچین(7
150.000چلو ماهی قزل آال مخصوص8

قابل توجه مشتریان محترم 

خدمتی دیگر از  رستـوران درویـش
 برای رفاه حال مشتریان منوی جدید غذاهای روزانه بیرون بر

 را با تخفیف ویژه عرضه می دارد.

کلیه غذاهای فوق با برنج ممتاز ایرانی  و گوشت تازه گوسفندی نرینه 
پخت می گردد.

تلفن سفارشات: 32324444 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل، اول سپیده 

 )دو کشت علیزاده بابل(

 عرضه سرویس عروس، بلور جات، ظروف )نیکل، مس، تفلون، چدن و سرامیکی(
 انواع چینی، لوازم برقی آشپزخانه

* سرویس عروس تخصص ماست *
سجادشهر، امامت 43     09336732837

پالستیـک و کادویـی شمـس

خرید و  فروش
 انواع قالب بتن

آدرس: بلوار فرودگاه  
  سه راه صیاد شیرازی

    32313600
09151615069  جلیلی

بنگاه قالب بتن

 تـوکــل

   "ارزیابي کیفيبا  مرحله اییک  مناقصه عمومي آگهي"          
 11035شماره
 

سا تاا   بیرجنال   30شبکه جمع آوری فاضالب  ااگگالا     اجرائي عملیات فاضالب استاى خشاساى جٌَتی دس ًظشداسد ششکت آب ٍ  
کیفای هٌالصاِ   ی هٌالصااتااسصیاتی  لااًَى تشزاضاس   12هاادُ  "ج"تشاساس آئیي ًاهاِ اجشائای تٌاذ   هشخصات صیش اص طشیك هٌالصِ 

 ٍاززاس ًوایذ.زشاى(
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ٍ تَاى کیفی تی یاکسة اطالعات تیشتش ٍ دسیافت اسٌاد اسصشَد جْت اعالم آهادزی ٍدعَت هی اص کلیِ پیواًکاساى ٍاجذ ششایط   
ششکت تِ ًشاًی: ی لشاسدادّادس ساعات اداسی تِ دفتشًَتت دٍم  تاسیخ اًتشاس آزْیسٍص پس اص 4اکثش تِ هذت اجشای کاس حذ
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 شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ 
و پاسداران، جنب پالک 8  تلفن :  31052 - 056 

09353694511 - 09353315656
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طبخ با روغن کنجد
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سالم آوا می خواستم به عنوان یه شهروند بگم 
مسئوالن و هیات امنای مسجد ... من به عنوان 
کنم  می  زندگی  منطقه  آن  در  که  جوان  یک 
با خودشان و  افراد  این  تعامالت  نحوه  از  اصال 
امورات  پیگیر  و  دارند  مسجد  به  که  رویکردی 
مسجد هستند راضی نیستم لذا که نه پیشرفت 
با سرعت کمی  بسیار  و  اند  داشته  چشم گیری 
کار را جلو می برند.در خواست من اینه که خود 
بانی و مسئوالن مربوطه در در این حوزه بازدید 
محلی و نظر سنجی از سایر محله انجام بدهند
903...085

بین  اتحاد  درخصوص  که  دوستی  به  احسنت 
بزرگان و ریش سفیدان شهر اشاره کرده بود واقعا 
نیاز امروز شهر همین اتفاق است چرا که مثال در 
انتخابات شوراها اگه مردم از دیدگاه های بزرگان 
و صاحب نظران خود شهر با خبر باشند می توانند 
انتخاب بهتری داشته باشند و باعث نشود افرادی با 
عملکرد ضعیف دوباره شورا را بازیچه سیاست کنند
901 ... ۷۲۴
شب جمعه ساعت 1۲ شب حال مادرم خوب نبود 
رحیمی  شهید  بیمارستان  به  سرم  تزریق  جهت 
خیابان پاسداران مراجعه کردیم.پرستاری که سرم 
رو تزریق کرد رفتار مناسبی نداشت . واقعا در شان 
یک پرستار نیست که اینقدر بی ادبانه با مریض 
حرف بزند و برخورد دور از شخصیت داشته باشد. 
ارسالی به تلگرام آوا
نتوانسته  شورایی که طی دو دوره ،یعنی 8 سال 
حتی یک دستگاه اتوبوس خریداری کند با توجه به 
اینکه حمل و نقل عمومی جز اصلی وظایف شورا 
است، به نظرشما  آیا به این بزرگواران می شود 

دوباره رأی اعتماد داد ؟
910...۲50

اگر  را  خور  تا  آباد  عرب  راهی  دو  جاده  سالم 
همشهریان گرامی بک بار در شب رانندگی کرده 
حس  وجود  تمام  با  را  خطر  جاده  معنی  باشند 
خواهند کرد. عدم وجود خط کشی حاشیه و حتی 
گاهی وسط جاده ، باریک و پر پیچ و خم بودن 
کل مسیر، چاله های متعدد که برخی با یک بیل 

آسفالت سرد پر شده اند و آسفالت بسیار بد ...
915...135

سالم جای   بسی   تاسف   است. عوض   اینکه   انتخابیون   
برنامه  های   خود   صحبت  کنن  از   ریاست   جمهوری   

همش   از دولت    یازدهم انتقاد     می کنند.
915...915

باسالم به آوای عزیز به گوش مسئوالن شهرداری 
به  رو  آبان   13 خیابان  ابتدای  بوستان  برسونید 
روی دشت بهشت دوماه پیش االکلنگ و سرسره 
موجود راجهت تعویض یا تعمیر بازکردند متاسفانه 

هنوز نصب نشده 
915...918

ازمسوالن اداره کل راه بپرسید درجایکه راههای 
بی  این وضع  تو  اند  بانده نشده  استان دو  اصلی 
اعتباری چرا دارند مسیر روم- سرایان رو دوبانده 
می کنند که از جاده های روستایی اطراف بیرجند 
قاین- مسیر  است..درحالیکه   ترددتر  کم  هم 
مسیر  یک  اینکه  بر  عالوه   سربیشه  بیرجند- 
مطرح  آن  بودن  کشوری  بحث  استانی  خطر  پر 
است که مسیر اصلی شرق کشور است تازه توی 
مسیرهای فرعی هم مسیر پر تردد تر  از آن داریم
915...00۲

باسالم ،،چرا همش منتخبین ریاست جمهوری و 
مسئوالن فقط از مشکالت معلمان حرف میزنن 
که  پزشکی  علوم  بهداشتی  کارمندان  ما  پس 
توی استرس وتمام طول سال نه عید داریم و نه 
اعزامی  بیماران  با  و  استرس  در  مدام  و  تابستان 
هستیم چی ؟ یعنی مارا نمی بینن؟ یعنی یکبار به 
مناطق دوردست نیومدن مارو ببینن؟ یا سوادشون 
ماماها  و  پزشکها  از  اسمی  یک  همینقدر،لطفا 
مناطق  در  که  بهداشتیی  نیروهای  و  بهورزها  و 

دوردست زحمت می کشند هم ببرید 
915...501
 سالم.با تشکر از شهرداری بیرجند برای سازماندهی
 میدان ورودی مهرشهر،لطفا به فکر سایر میدان های
خیابان  انتهای  میدانهای  ویژه  به  داخل مهرشهر 

ولیعصر نیز  باشید.
915...۴56

افزایش  ای  سابقه  بی  بطور  ازمنازل  آمارسرقت 
یافته است این عمل قبیح به حالت شغل درآمده  
صادر  حکم  طوری  داریم  تقاضا   قضاییه  قوه  از 
کنندکه درس عبرتی برای همه  شود در غیر این 
صورت هرروز شاهد غارت اموال مردم خواهیم بود 
915....011
تشکر بایستی  باقران  پاسگاه  انتظامی  نیروی   از 
کرد که محیطی امن برای تفریح خانواده ها در 
شوکت آباد با وجود اراذل و اوباش که مزاحمت 
 ایجاد می کنند فراهم کرده و اگر برخوردی قاطع تر

داشته باشند موثرتر خواهد بود
915...۲1۲

سالم.متاسفانه با وجود فضاهای مناسب در بلوار 
شهید همت مهرشهر،محلی که برای احداث پارک 
درنظر گرفته شد بسیار خطرناک و پرتردد وسایل 
نقلیه است چرا باید کودکان این منطقه در زمینهای 

خاکی و خیابان بازی کنند!
915...۴56

باسالم به ریاست شرکت آب و فاضالب روستایی 
بیرجند  !باتوجه به رشد زیاد روستای دستگرد منبع 
پیش  خانوار  پانصد  برای  قبأل  روستا  آب  ذخیره 
بینی شده اکنون جمعیت چهار هزار شده و مردم 
با قطعی آب و کمبود فشار آب مواجه هستیم لطفأ 
اقدامات الزم جهت احداث منبع جدید را مبذول 
فرمایید. با تشکر جمعی از اهالی روستای دستگرد
915...۴۴5

۸۰ طرح عمرانی برای آبادانی دهستان های محروم خراسان جنوبی اجرا می شود  

تسنیم- رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: 80 طرح عمرانی در راستای اجرای طرح پیشرفت و آبادانی در دهستان های محروم در دست اجراست. 
زهرایی در بازدید از طرح های محرومیت زدایی اظهار کرد: این طرح ها شامل احیاء و مرمت قنوات، احداث استخر ذخیره آب، کانال کشی مزارع، ساخت خانه 
عالم و مسجد است. این طرح ها در 5 دهستان شامل میغان و شوسف نهبندان، درح سربیشه، قهستان درمیان و پترگان زیرکوه  تا مرداد به بهره برداری می رسد.

نت
نتر

س: ای
عک

پیگیری آوا از وضع کال بنیاد)مسیرسیالب و شاهرود بیرجند(

معاون وزارت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران گفت:

تخلیه نخاله ها

 پیش بینی تولید 10 تن خاویار تا پایان برنامه ششم در ایران

در  بار  نخستین  برای   91 سال  مالیی-  مصطفی 
شهرداری بیرجند ستاد ساماندهی و جمع آوری نخاله های 
ساختمانی از طریق بخش خصوصی تشکیل شد و وظیفه 
و  پیاده روها  شهری،  باز  فضاهای  پاکسازی  ستاد  این 
و  خاک  حمل  و  بارگیری   ، نخاله   ، خاک  از  خیابان ها 
نخاله همشهریان است.همچنین شهرداری از شهروندان 
و  خاک  نریختن  تعهد  ساخت  پروانه  صدور  هنگام  در 

نخاله های ساختمانی را در شهر اخذ می کند.

کانون حاشیه نشینی غرب شهر
 محل تخلیه نخاله های ساختمانی تبدیل شده

در چند سال اخیر حاشیه نشینی به اوج رسیده و به بحران 
نخاله  تبدیل شده است.همزمان  جمعیتی در مرکزاستان 
جمعیتی  های  کانون  این  نزدیکی  در  ساختمانی  های 
ریخته شده و می شود که غرب شهر بیرجند یکی از این 
مکان هاست. در گذری به نقطه از شهر کامیونی در مسیر 
 سیالب شهر که نخاله های ساختمانی را تخلیه می کرد

نظرمان را جلب کرد به سراغ راننده کامیون رفتیم که از 
او پرسیدیم چرا در این مکان تخلیه می کنید مگر مکان 
تخلیه جاده شوشود نیست؟ پاسخ داد مسئوالن شهرداری 

گفته اند نخاله ها را به کال بنیاد بریزید.

وجود گرد و خاک و گردباد ها 
به ویژه در فصل بهار و تابستان

گرد  وجود  از  شهر  غربی  حاشیه  کسبه  از  یکی  امینی 
تابستان  و  بهار  فصل  در  ویژه  به  ها  گردباد  و  خاک  و 
ویژه  به  و  استان  در  افزود:  و  کرد  گالیه  نقطه  این  در 
به  را  ها  خاک  همه  و  است  شدید  باد  وزرش  بیرجند 
کند  می  ایجاد  گردباد  نوعی  به  و  آورد  می  شهر  داخل 
نخاله های  و  نرم  فعلی که خاک  در وضع  و مخصوصا 

ساحتمانی در این نقطه تخلیه می شوند و انواع بیماری 
ها ازاین طریق به شهروندان منتقل می شود. نمی دانم 
چرا اوقاف کاری نمی کند چون بیشتر این اراضی متعلق 

به این اداره است.

نخاله های ساختمانی باعث آلوده شدن
 میوه های حاشیه جاده می شود

خانمی که در حال خرید از میوه فروشی کنار جاده بود که 
بیان کرد: از شهرداری برای استقرار میوه فروشان دراین 
مکان تشکر می کنم اما از تخلیه نخاله های ساختمانی 
باعث آلوده شدن میوه ها و سبزیجات می شود نگرانم و 

باید شهرداری جلو این کار را بگیرد.

ورودی شهر تبدیل به زباله دانی شده
حسین زاده یکی دیگر از شهروندان که در حاشیه شهر 
این منظره  در  زباله هایی که  از وجود  زندگی می کند 
ساختمانی  های  افزود:نخاله  و  کرد  گالیه  شده  ریخته 
وجود  و  کردند  تبدیل  ای  خرابه  به  را   شهر  ورودی 
خاک های ریزی که در نخاله ها وجود دارد امان ما را 
که  شده  ای  بهانه  ها  نخاله  این  است.متاسفانه  بریده 
انواع  و  بریزند  اینجا  هم  را  خود  های  زباله  ها  خیلی 

حشرات موذی در آن پیداشود.

جاده شوشود با سه کاربری متنوع اما مضر !
در ادامه راهی محل اصلی تخلیه نخاله های ساحتمانی 
مواجه  ای  صحنه  با  شوشود  جاده  از  بازدید  در  شدیم  
شدیم که تاسف بار بود از وجود تخلیه زباله های خانگی 
تا نخاله های ساختمانی دیده می شد.در چند ماه پیش 
خبری مبنی بر تاسیس پناهگاه حیوانات در همین اراضی 

منتشر کردیم که این هم مزید برعلت بود.

در  زنی  نخاله ممنوع«  و گشت  تابلو »ریختن 
مناطق مختلف شهری داریم

های  نخاله  تخلیه  بر  مبنی  مردمی  اعتراضات  پیرو 
ساختمانی در حاشیه غرب بیرجند و کانال بنیاد که یکی 

از مسیرهای اصلی شاهرودبیرجند است. در همین باره با 
»حسن خانزاد معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند« 
گفتگو کردیم وی محل رسمی و تعیین شده دفن نخاله 
های ساختمانی را قسمت شرقی سایت دفن زباله در ۴ 
تمهیداتی  افزود:  و  کرد  عنوان  جاده شوشود  کیلومتری 
زنی  و گشت  ممنوع«   نخاله  تابلو »ریختن  مثل نصب 
در مناطق مختلف شهری داریم. وی تصریح کرد:مردم 
ما  به  را  موضوع  خاص  از شخصی  شکایت  صورت  در 
گزارش دهند و ماهم به مراجع قضایی اطالع می دهیم. 
توانند می  مردم  کرد:  بیان  بیرجند  شهرداری   معاون 

 شکایات خود را به انتهای خیابان زاگرس حوزه خدمات 
شهری اعالم کنند.

اخطار آب منطقه ای به شهرداری بیرجند
در  است  از مسیرهای سیالب شاهرود  یکی  بنیاد  کال   
به سراغ رضایی مدیر رودخانه ها و سواحل  باره  همین 
بازدید  در  وی  که  رفتیم  استان  ای  منطقه  آب  شرکت 
مسیر  سمت  از  کال  کرد:  عنوان  بنیاد  کال  از  میدانی 
هنوز هم  است  واقع  باال دست  در  که  رودخانه شاهرود 
کانال مسیر  این  این که  به  اشاره  با  دارد.وی  کمی آب 
کامیون  افزود:  رود  می  شمار  به  بیرجند  شهر  سیالبی 
هایی که  نخاله  های ساختمانی را در کال بنیاد تخلیه 
اند  دانستند ومدعی شده  را مقصر  می کردند شهرداری 
شهرداری به آنان گفته می توانند آنجا بارشان را تخلیه 
کنند رضایی ادامه داد: ما به شهرداری اخطار داده ایم و 

پیگیر ماجرا هستیم.

تخلیه نخاله ساختمانی
 حاشیه شهر جریمه نقدی دارد

دفن نادرست نخاله های ساختمانی و زباله ها عوارض 
زیست محیطی را به همراه دارد. محیط زیست شریان 
زندگی همه ماست و اگر نظم آن به هم بخورد زندگی 
انسانها دچار آسیب های جبران ناپذیری خواهد شد در 
اداره  آزمایشگاهی  اله.. پور مدیر فنی و  با  همین راستا 
کرد:طبق  عنوان  وی  کردیم  گفتگو  هم  زیست  محیط 
انجام شد نخاله  با شهرداری بیرجند  آخرین مکاتبه که 
در  شوشود  جاده  حاشیه  در  باید  فقط  ساختمانی  های 
براینکه  تاکید  با  شوند.وی  تخلیه  شده  تعیین  محل 
شهرداری  بر این موضوع نظارت دارد افزود: در صورت 
مشاهده کامیونی یا فردی تخلیه نخاله های ساختمانی 
شود. می  نقدی  جریمه  قانون  طبق   شهر  حاشیه  در 
نخاله  یا  زباله  از  توان  می  کرد:  خاطرنشان  پور  اله... 
ساختمانی تولید ثروت کرد اما اکنون شهرداری بیرجند 

هیچ برنامه ای برای بازیافت و استفاده آنها ندارد. 

نبود مدیریت بحران قبل از بحران !
معضالت  از  یکی  به  حاال  ساختمانی  های  نخاله  تخلیه 
شهرنشینی تبدیل شده است خراسان جنوبی و مرکز استان 
که روز به روز شاهد رشد جمعیت می باشد.که اگر هر چه 
سریعتر جلو این گونه تخلفات عینی گرفته نشود سنگ روی 
سنگ بند نمی شود.اگر سیلی در شهر راه بیفتد بخصوص 
در وضع فعلی که مسیرغرب شهر با نخاله ها پرشده چه 
اتفاقی خواهد افتاد و چه کسی پاسخگو است؟آیا پیشگیری 
بحران  مدیریت  راستای  در  کاری  ها  نخاله  این  تخلیه  از 
نیست؟!آیا ظرفیت محل تخلیه نخاله های ساختمانی در 

جاده شوشود تکمیل شده است؟  

 معاون وزارت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت 
ایران گفت: این سازمان تالش دارد تا پایان برنامه ششم 
گوشت  تن  هزار   10 و  خاویار  تن   10 ساالنه   ، توسعه 

در  صالحی  شود.حسن  تولید  کشور  در  خاویاری  ماهیان 
در  کپور  ماهی  بچه  قطعه  30هزار  توزیع  مراسم  حاشیه 
بیش   9۴ سال  در  افزود:  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  بیرجند 
خاویار  تن  سه  و  خاویاری  ماهیان  گوشت  تن  هزار  از 
آمار گفت:  به  اشاره  بدون  است.وی  تولید شده  پرورشی 
خاویار  دهه،  یک  از  بعد  بار  نخستین  برای  گذشته  سال 
پرورشی ایران به آمریکای شمالی صادر شد.صالحی بیان 

کرد: با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته است پیش 
پرورشی  خاویار  تن  چهار  از  بیش  امسال  شود  می  بینی 
توزیع 30 هزار  بازار مصر شود.با  تولید و روانه  ایران  در 

قطعه بچه ماهی کپور در سال آبی 96- 95 در مجموع 
۲50هزار بچه ماهی در خراسان جنوبی برای پرورش در 

استخر در اختیار عالقه مندان به این حرفه گذاشته شد.

تولید بیش از یک میلیون تن انواع آبزی
 صالحی اظهار کرد: سال 1395 یک میلیون و ۷0 هزار 
تن  هزار   ۴۷0 که  شد  تولید  کشور  در  آبزیان  انواع  تن 

خلیح  خزر،  دریای  در  از صید  مابقی  و  پروری  آبزی  آن 
استحصال  المللی  بین  های  آب  و  عمان  دریای  فارس، 
سه  دو،  در  آبزیان  سرانه  مصرف  اینکه  بیان  با  شد.وی 
دهه گذشته روند صعودی در کشور پیدا کرد، یادآور شد: 

پارسال مصرف سرانه آبزیان به 10.6 کیلوگرم رسید.

صادرات 412 میلیون دالری
 آبزیان خوراکی از ایران

صالحی در ادامه به صادرات ۴1۲ میلیون دالری آبزیان 
مدت  این  در  گفت:  و  کرد  اشاره  گذشته  سال  خوراکی 
امید  شد،  صادر  خارج  به  آبزیان  تن  هزار   103 از  بیش 
یابد.معاون وزارت جهاد کشاورزی  ادامه  این روند  است 
اخیر  های  سال  که  هایی  ریزی  برنامه  با  داد:  ادامه 
تولید  تا سال 1۴00  بینی می شود  صورت گرفت پیش 
آبزیان به بیش از 1.6 میلیون تن، مصرف سرانه به 1۴ 
افزایش  دالر  میلیارد  یک  تا  صادرات  میزان  و  کیلوگرم 
آبزی  بخش  در  کرد:  اظهار  شیالت  سازمان  یابد.رئیس 
 ۲۲0 با  کپور  ماهی  ترتیب  به  گرمابی،  ماهیان  پروری 
هزار تن و قزل آال با 160 هزار تن بیشترین میزان تولید 
در  دیگر  های  گونه  و  است  داده  اختصاص  خود  به  را 
رتبه های بعدی قرار دارند.صالحی افزود: توسعه شیالت 
روند  گذشته  سال  چهار  استان   31 در  پروری  آبزی  و 
صعودی خیلی خوبی تجربه کرد و توانستیم هر کجا آبی 

وجود دارد آبزی پروری هم در کنار آن توسعه دهیم.

 افزایش پنج درصدی پرورش آبزیان
 در خراسان جنوبی

جهاد  سازمان  که  گزارشی  اساس  بر  وی  گفته  به 

کشاورزی خراسان جنوبی ارایه کرد بودجه های عمرانی 
نسبت به سال 91 بیش از چهار تا پنج برابر افزایش یافت 
و تولید استان به هزار تن می رسد.وی ادامه داد: با توجه 
است  فقیر  آبی  منابع  لحاظ  از  جنوبی  خراسان  اینکه  به 
لذا میزان تولید آبزیان در چند سال اخیر نشان از توسعه 
مهم این صنعت در استان دارد.صالحی بیان کرد: امروز 
 50 در  پرورش  برای  کپور  ماهی  بچه  قطعه  هزار   30

با توسعه بودجه  امید است  مزرعه در بیرجند توزیع شد، 
کشاورزی  جهاد  که  ترویجی  های  حمایت  و  عمرانی 
آب  ذخیره  استخرهای  تمام  بتوان  کرد  خواهد  استان 

مزارع  و  باغ  خاک  کردن  غنی  برای  هم  را  کشاورزی 
داشته باشیم.معاون وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد در 
تولید  برای  از آب  بهره وری  افزایش  این صورت شاهد 
سرانه  شد:  یادآور  باشیم.وی  استان  روستاهای  در  غذا 
کیلوگرم  چهار  حدود  جنوبی  خراسان  در  آبزیان  مصرف 
و متوسط کشوری 10.6 کیلوگرم است، تالش داریم به 

زودی سرانه مصرف استان به متوسط کشوری برسد.

عکس:اینترنت
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مهلت انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد تمدید شد
 
مهر- مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری سال ۹۶ و ثبت نام بدون آزمون این مقطع در دانشگاه آزاد اسالمی تا ۲۰ اردیبهشت ماه تمدید شد. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته براساس کارنامه صادره 
از سوی سازمان سنجش آموزش کشور می توانند متناسب با کد رشته امتحانی خود حداکثر ۴۰ رشته محل را در دانشگاه آزاد اسالمی انتخاب کنند. داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز 
سنجش و پذیرش به نشانی www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنما را از سامانه مذکور دریافت کرده و بعد از مشاهده و مطالعه دقیق اقدام به خرید کارت اعتباری و انتخاب رشته کنند. یکشنبه *17 اردیبهشت 1396 * شماره 3776

روابط عمومی ها به دنبال امید آفرینی در جامعه باشند
در سمینار ارتباطات مردمی تاکید شد:

نهار و شام همه روز      11 ظهر تا 11 شب
 ظرفیت 800 نفر

آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما 
بدون ورودی و هزینه پذیرایی می باشیم.

معلم 36/1 - جنب باشگاه ورزشی مالک اشتر
تلفن رزرو: 32444048 - 09158609661

رستوران و تاالر سیمرغ

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی

شروع 
سانس

14:3018:1520:1516:1522

سه بیگانـــهگشـــت 2خوب، بد، جلف

با  تبریک اعیاد شعبانیه به استحضار 
عزیزان می رساند: ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات )در ایام برات( انجام 
می شود و عواید آن صرف بیماران 

سرطانی و صعب العالج می گردد.

 32227177 - 09155618482

برزجی- ستاره علمی روابط عمومی ایران در سمینار ارتباطات مردمی که به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی برگزار شده بود  گفت: روابط عمومی 
یک سازمان باید به دنبال امیدآفرینی در جامعه باشد. دکتر یحیایی ایله ای  گفتگو کردن را بهترین روش اغنای دیگران دانست و افزود: روابط عمومی باید از شنیدن انتقادات لذت 

ببرد. وی انتشار اخبار توسعه بخش را از کارکردهای روابط عمومی در جهت گره گشایی از کار مردم عنوان کرد. 
این استاد علوم ارتباطات  با تاکید بر اینکه جامعه به اخبار امید بخش نیاز دارد تصریح کرد: سازمان ها باید به وسیله  اهرم روابط عمومی شادی را با نشر و توسعه اخبار امید بخش 
در جامعه گسترش دهند. الزم به ذکر است سمینار آموزشی، در محورهای ارباب رجوع، اخالق اداری، سیستم ارتباطی و اطالع رسانی، مهارت های ارتباطی و مدیریت شکایات ارباب 
رجوع ویژه کارکنان دولت و بخش خصوصی به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی  برگزار  و در پایان نیز به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر ارایه گردید.
گفتنی است روز چهارشنبه 13 اردیبهشت سمینار آموزشی اصول و آداب تشریفات اداری و همایش بزرگ ارتباطات مثبت خانوادگی نیز به همت اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد. در 
سمینار آموزشی اصول و آداب تشریفات اداری مواردی از قبیل انواع ارتباطات انسانی )کالمی و غیر کالمی(، اشتباهات کالمی در تشریفات، آداب مهمانی های رسمی، آداب لباس 

پوشیدن در جلسات رسمی و تست تشریفات مطرح شد. همچنین در همایش بزرگ ارتباطات مثبت خانوادگی به موضوعاتی مانند مثبت اندیشی ، چگونه مثبت ببینیم و بگوییم؟
، خانواده مثبت، ارتباطات مثبت در خانواده پرداخته شد.
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  باورهای ما

اهداف  شدن  برآورده  در  اساسی  بسیار  نقش  ما  باور 
و آرزوهایمان دارد. باورهای ما در طول زمان ساخته 
اطرافیانمان  توسط  و  کودکی  از  آنها   بیشتر  شده اند 
اند  کردنده  رشد  ما  با  و  اند  بسته  نقش  ذهنمان  در 
چون  باورهایی  هستند  نادرست  اکثرا  که  باورهایی 
شانس داشتن، پول کم است، برای موفق شدن حتما 
دیگران  و  توانیم  نمی  ما  شد،  مهندس  یا  دکتر  باید 
ما  زندگی  روی  که  دیگر  باور  هزاران  و  توانند  می 
تاثیر عمیق دارد. شما چه چیز را باور می کنید؟ اینکه 
را  سرنوشتتان  اینکه  یا  هستید  سرنوشت  به  محکوم 
خودتان  می سازید؟ باور می کنید که قادر به انجام 
هر کاری هستید یا اینکه شما از پسش برنمی آیید. 
یا  هستید  داشتنی  دوست  و  زیبا  که  کنید  می  باور 
خودتان را قبول ندارید. شما پولی را به دوستتان قرض 
خود  با  شما  و  گرداند  نمی  بر  را  آن  او  و  دهید   می 
می گویید که همه مردم بدقول هستند و نباید به کسی 
پول داد و این می شود باور شما وچون ذهنتان این را 
بدهید آن  پول  به کسی  نیز  بعد  اگر دفعه  باور کرده 
شخص نیز بدهیش را پس نمی دهد چرا که باور شما 
نمی گذارد واین بار باورتان از همیشه قویتر میشود. و 

از این موضوع گریزان می شوید.
و در آن کار  را شروع می کنید  شما کسب و کاری 
شکست می خورید و یاد زمان بچگیتان می افتید که 
پدرتان مدام به شما می گفت که عرضه هیچ کاری را 
ندارید و این می شود باور شما که در هر کاری شکست 
را  با اصرار عزیزتان کار دیگری  می خورید و دوباره 
شروع می کنید و چون در ته ذهنتان  شکست در هر 
می  دوباره شکست  باورتان شده  وناشایستگی  کاری 
خورید و مایوس تر  از همیشه می شوید اینگونه است 

که باورها زندگی ما را می سازند.

گیتس  بیل  به  مشهور  سوم  گیتس  هنري  ویلیام 
 رئیس و موسس شرکت مایکروسافت است و اکنون
بیل گیتس با بیش از 50 میلیارد دالر, ثروتمندترین 

مرد دنیا شناخته شده است.
کسی  هر  که  دارد  قدرت  و  ثروت  قدری  به  گیتس 
تواند  نمی  او  اما  کند  مالقات  تواند  می  بخواهد  را 
نورمن بورالگ را ببیند. زیست شناس و بشردوستی 

که »انقالب سبز« را پایه گذاشت.
گیتس در مورد وی می گوید: »اگرچه شاید بسیاری از 
شما نامی از بورالگ نشنیده باشید اما او احتماال از هر 
فرد دیگری در طول تاریخ افراد بیشتری را نجات داده. 
تخمین زده شده که روش جدید تولید و کشاورزی او، 
بیش از یک میلیارد نفر را در سراسر جهان از گرسنگی 
نجات داده.«بورالگ جایزه صلح نوبل، مدال آزادی از 
ریاست جمهوری و مدال طالی کنگره آمریکا را به 
نفر  فقط هفت  کرد.  آن خود  از  هایش  خاطر تالش 
اند.بورالگ  به چنین موفقیتی تا به حال دست یافته 
دنیا  در  مهم  کارهای  انجام  ی  نمونه  گیتس  برای 
مساوی  میزان  به  است.  نمونه  یک  »بورالگ  است: 
و  جوان  دانشمندان  تربیت  آزمایشگاهی،  کارهای  در 

کارهای اداری و دولتی توانا بود.«
از ِهِسر، به  کتاب »مردی که جهان را تغذیه کرد« 
شما در مورد شخصی می گوید که جان یک میلیارد 

انسان را نجات داد.

 یادگیری مداوم حداقل شرط الزم برای موفقیت
 در هر زمینه ای است که در آن فعالیت می کنید؛

 هر روز چیز جدیدی بیاموزید. برایان تریسی

اگر آن قدر ضعیف و ناتوان نبودم که برای زنده ماندن 
خود ناگزیر به کوشیدن باشم، هرگز نمی توانستم به 

چنین کارهایی دست بزنم و به موفقیت برسم. 

ای کرده قدوم تو سرافراز مرا
وز یک جهتان ساخته ممتاز مرا
از خاک مذلتم چو برداشته ای
یک باره نگهدار و مینداز مرا

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید 
زیرا در عمل خواهید دید که همیشه 

وقت کم و کوتاه است. )فرانکلین(

خداوند هرگز مشکلي را سر راهمان نمي گذارد، مگر 
آنکه بداند، شایستگي و گنجایش رویارویي

 با آن و توانایي از بین بردن آن را نیز داریم.

طبیعی  همسران   بین  عاطفی  رابطه  در  نظر  اختالف 
شود  مشکل  دچار  است  ممکن  ای  رابطه  هر  و  است 
اما آنچه اهمیت دارد، طریقه حل کردن آن است. شما 
را حل می کنید؟  رابطه عاطفی خود  چگونه مشکالت 
اگر دوست دارید که ترفندهای بهبود یک رابطه عاشقانه 

را بدانید، با ما همراه باشید.
 در مکان های عمومی با هم صحبت کنید

طول  در  است  ممکن  که  کنید  می  احساس  اگر    
مکالمه هایتان عصبانی شوید و فریاد بکشید، بهتر است که 
مکانی عمومی مانند پارک، رستوران یا کافی شاپ را برای 
صحبت کردن انتخاب کنید. در این شرایط آرامش تان را 

بهتر حفظ خواهید کرد.
شنونده خوبی باشید

 اگر یکی از طرفین رابطه احساس کند که حرف هایش 
شنیده نمی شود، مشکلی بر مشکالت شما اضافه خواهد 
شد. برای جلوگیری از این مسئله، بهتر است که شنیدن 
به  کردن،  صحبت  هنگام  عالوه  به  کنید.  تمرین   را 
چشم های طرف مقابل تان خیره شوید. از نگاه کردن  به 
اطراف، گوشی موبایل یا هر چیز دیگر، زمانی که شریک 
زندگی تان در حال صحبت کردن است، خودداری کنید.

با جمالتی مانند »بله«،  را   حرف های طرف مقابل تان 
»می دانم« یا »خوبه، ادامه بده« تاکید کنید. این کار به او 

انگیزه الزم را برای ادامه مکالمه می دهد.

عشق تان را نشان دهید
 اگر شریک زندگی تان احساس کند که شما او و کارهایش 
همین  و  شود  می  دلسرد  شما  از  کنید،  نمی  ستایش  را 
موضوع مشکالت بیشتری را به همراه خواهد داشت. به 
همین دلیل بیان جمله های تشکرآمیز مانند »متشکرم« یا 
»من به تو افتخار می کنم« در هر رابطه ای واجب است. 
به عنوان مثال اگر همسرتان پس از صرف غذا، ظرف ها 
را شست و آشپزخانه را تمییز کرد، از او تشکر کنید تا بدانید 
که قدردان محبت هایش هستید. با این کار، او نیز رفتاری 

متقابل نشان خواهد داد.
قبل از صحبت کردن، فکر کنید

آمده،  وجود  به  مشکالت  دلیل  به  گاهی  است  ممکن   
زود از کوره در روید و جمالتی را به زبان آورید که بعدها 
برایتان پشیمانی به همراه آورد یا این که احساس بدی را 
به همسرتان منتقل کند که غیرقابل جبران باشد، در این 
شرایط بهتر است قبل از این که کالمی را به زبان آورید، 

خوب به عواقبش فکر کنید.
قبل تمام شدن صحبت های

 شریک زندگی تان، حرف نزنید
 قطع کردن صحبت های طرف مقابل و توضیح دادن در 
جواب حرف های او خود یکی از دالیل بروز مشکالت 
همسرتان  های  حرف  وسط  که  دارید  عادت  اگر  است. 
بپرید، بهتر است که همین حاال این عادت را رها کنید و 

به اجازه دهید که تمام حرف هایش را قبل از پاسخ شما، 
تمام کند. این کار نه تنها به او این احساس را منتقل می 
کند که حرف هایش اهمیت دارد بلکه شما نیز منظور او 

را به خوبی درک خواهید کرد.
اگر مقصر شمایید، معذرت خواهی کنید

رود،  پیش  رابطه  یک  که  این  برای  اوقات،  گاهی   
که  کنید  سعی  بنابراین  است.  الزم  خواهی  معذرت 
با طرف مقابل تان صادق باشید و در جایی که الزم 

است پشیمانی خود را نشان دهید.
 پس از معذرت خواهی نیز به فکر جبران کاری که کرده 
اید باشید. به عنوان مثال بگویید: »من واقعا از تو به علت 
این که دیر به خانه آمدم، معذرت می خواهم. از این پس 

حتما تو را در جریان قرار می دهم.«
به دنبال راه حل باشید

 اولین قدم برای حل کردن مشکالت، شناسایی آنهاست. 
و  شما  اگر  مثال  عنوان  به  کجاست؟  شما  مشکل  واقعا 
اید، به  همسرتان اخیرا بگومگوهای زیادی با هم داشته 
دنبال دلیل آن باشید. شاید مشکلی که شما با آن دست 
و پنجه نرم می کنید با مشکل شریک زندگی تان تفاوت 
داشته باشد. شاید شما از این که همسرتان در کارهای خانه 
به شما کمک نمی کند ناراحت و دلگیرید، در حالی که 
همسرتان شما را فردی پرتوقع می داند. پس زمانی را به 

بررسی مشکالت و علت وقوع آنها اختصاص دهید.

 از نیازهایتان بگویید
 پس از این که علت مشکل را شناسایی کردید، باید به 
دنبال راهی برای ابراز احساسات تان باشید. برای این منظور 
بهتر است که از »من« به جای »تو« استفاده کنید. هر 
چه در دلتان است را به زبان بیاورید تا شریک زندگی تان 
نیازها و کمبودهایی را که شما احساس می کنید، بشناسد. 
به عنوان مثال بگویید: »کارهای خانه آنقدر زیاد است که 
روی سرم تلنبار شده است، من دوست دارم که گاهی از 

تو کمک بگیرم.«
به قول تان وفادار باشید

  بعد از این که مکالمه با شریک زندگی تان را به نتیجه 
رساندید و برای بهبود آن تصمیماتی گرفتید، مهم است که 
به تمام آنها پایبند باشید، در غیر این صورت همان مشکالت 
قبل، حتی به شکل بدتر، تکرار خواهند شد. به عنوان مثال 
اگر به همسرتان قول داده اید که زباله ها را هر شب به 
بیرون از خانه ببرید، در انجام این کار کوتاهی نکنید. با زیر 
قول زدن تان تمام اعتماد و ارزش حرف هایتان را به زیر 

سوال خواهید برد.
با هم خوش بگذرانید

تان،  زندگی  شریک  با  خوش  لحظات  کردن  تقسیم   
صمیمیت شما را بیشتر خواهد کرد. به همین دلیل سعی 
کنید که گاهی از روزمرگی به دور و اوقات فراغت خود را با 

شریک زندگی تان به اشتراک بگذارید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

آیا برای ایشان بس نیست که این کتاب را که بر آنان خوانده می  شود بر تو فرو فرستادیم 
در حقیقت در این برای مردمی که ایمان دارند رحمت است. سوره العنکبوت، آیه 51

حدیث روز  

هرگاه خداوند به ما اجازه دهد که سخن گوییم، حّق ظاهر خواهد شد و باطل از میان خواهد رفت و خفقان از ]سِر[ شما برطرف 
خواهد شد. حضرت مهدی )عجل ا... تعالی فرجه الشریف(

سبک زندگی

برای بهبود رابطه تان، این کارها را بکنید

طراح: نسرین کاری                        

 – خواستن  برائت   -1 افقي: 
توبه-  گل بتونه 2- الهه ازدواج 
-نزد یونانیان-  پیشه ور - صباغ 
آب  بي  دشت   - ظهر  غذاي   -3
آذربایجان  پایتخت   - علف   و 
غوزه    - چهارپایان  زنگ   -4
تکرار  فتنه - مالمت 5-  پنبه - 
درنگ  ماهي-   سفره  حرفي-  
6 - مرکز ویتنام – داالنه-  آب 
پاک 7- چوپان - اصطالحي در 
ورزش بسکتبال  - اسب عرب 8- 
نوعي   - رنگ طالیي  خارشتر-  
سنگ قیمتي 9 - نقاش دانمارکي 
قرن بیستم - حامله - بدل وضو 
10- صفت عدد - ستون فقرات 
 -11 چرکتاب  نخي-  پارچه   -
گلوله خمیر - حیوان  مرطوب 12 
– معلق- حلقه نوراني- گرداگرد 
پختن   - بیماري  عالمت   - ماه 
13- نوعي چرم نرم - واحد پول 
خوزستان  استان  مرکز  قطر-  
محل   - کردن   رسم    -14
 -15 بال  پهن  ماهي   - پیدایش 
طاقچه قدیمي - مربوط به دنیاي 

دیگر  - از چهارپایان

معروف  اثرهاي  از  عمودي:1- 
از   -2 بوزینه   - طالقاني  شهید 
پاییز  در   - ندارد  خبر  پیاده  حال 
هستیم  منتظرشان  زمستان  و 
آسیاب   - همدم  و  یار  بي   -3
زهره  براي  نامي   - آشپزخانه 
4 –ماري عظیم الجثه - مسبب 
جمع-   شخص  ول  ضمیرا   -
مرزبان 5- روح و جان  -طالي 
و  آسیب   -  6 سر  مغز   - کثیف 
صدمه-  بدکار - شکوفه ها 7- 
از مرکبات  حرف تنفر - رسوا - 
برنامه  اروپایي-   نژاد   -8
المللي  بین   - فوتبالي  پربیننده 

آلباني-   پایتخت  قبرکن-    -9
اولیه  ماده  بیکار10-  و  تنبل 
وا  سیاسي  ویژه  حق   - سیگار 
زبان  در  مرغ  تخم   - قتصادي  
پایتخت   - میوه    -11 بیگانه 
ساده  آش   - مرکزي  آفریقاي 
بزرگ  و  کوچک  جزایر    -12
 - خاکستر   - فارس  خلیج 
شاخه  بریدن   - باستاني  آتش 
برنج  ساقه   -  13 درخت  هاي 
 – گردیدن 14  دور   - تهیدست   -

دواگلي-  ضد هم بودن
نامي  سردار   - ضرورت    -  15
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انربهاوخدوخوید1
وخاتکخیمیلام2
اراکسپشافاکسا3
یشمهدسلارواس4
زتنیرازیلانان5
مکالزامگبوج6
یتاسکمربیدنر7
نعلدناافرهنب8
زاملنکدکهاگا9

بیغادبرهددد10
رهمراسدونرفنی11
ویماساکوسواگ12
مولعممهشیازفا13
ندوسروکدنویر14
داشرالاراداراد15

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
 09155642959
09159634038
32414702
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ص
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د 
ص

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

را تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

فروش مقداری پیاز زعفران
 درجه یک 2 تا 4 ساله  ساعت تماس:
 6 تا 9:30 شب    09157202061
فروش یا معاوضه 3 قطعه زمین 

حدود 100 متر به باال در
 معصومیه پایین  09155625297

آهن آالت ذوبی و دست دوم شما 
را با نازل ترین قیمت خریداریم.

09155616412 - امیری

فروش و معاوضه ملک تجاری با 
موقعیت عالی  با پنج سند ششدانگ 

) سه طبقه ، همکف و زیرزمین( 
بلوار معلم ، حاشیه خیابان فردوسی

09151613680

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه

کار خوب اتفاقی نیست

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

یک عدد گردنبند طال در بیرجند 
حد فاصل معلم 7 تا 21 مفقود 
گردیده از یابنده تقاضا می شود 

با شماره 09155614514 
تماس و مژدگانی دریافت نماید. 

کارت دانشجویی اینجانب
  آزاده زمانی فر فرزند محمد علی

 به شماره دانشجویی 
9113812507 دانشگاه صنعتی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری با باالترین 
قیمت  09380160779 - علی آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل 
داخل و خارج استان  
همراه با کارگر ماهر 

  09105451077
 اقدامی

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

*  افزودنی های بتن، ضد یخ و زودگیر کننده بتن و مالت در هوای سرد، 
اسپیسر های پالستیکی ، چسب بتن، ترمیم کننده بتن و ... 

 *  گروت،چسب کاشی، سرامیک و سنگ،  نوارهای واتر استاپ ، ورق های ژئو ممبران، روغن قالب  و ...
  * مشاوره جهت بازسازی و آب بندی مخازن آب، کانال های انتقال آب و استخرهای ذخیره آب ، 
 آب بند کننده های بتن، بتن های الیافی و پر مقاومت، ژل میکرو سیلیس، هواسازهای بتن و ...

* گل میخ گام جهت سقف عرشه فوالد ی )با کیفیت ترین گل میخ در ایران(
* انواع قالب های فلزی و متعلقات ، پله های 
ایمنی کارگاهی جهت جلوگیری از حوادث و 

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

بیرجند، صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف 09151613670- 09034090411

نقد  - اقساط 
مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

کلیه محصوالت دارای نشان استاندارد بوده
 و در پروژه های عمرانی استان مورد آزمایش 

و تایید قرار گرفته است



نارس محسوب  و  کال  میوه های  بادام جزو  چغاله 
دلیل  به همین  است،  آن سخت  و هضم  می شود 
باید از آن به مقدار کم استفاده کرد. مرتضی صفوی 
گوجه سبز  و  بادام  چغاله  گفت:   ، تغذیه  متخصص 
 A سرشار از آنتی اکسیدان و ویتامین هایی همچون
اینکه، عرضه چغاله  از لحاظ  اما  C هستند.  و   ,E

فروشان  دست  توسط  بیشتر  گوجه سبز  و  بادام 
مسائل  معمواًل  می شود،  انجام  راه  مسیر  در  و 
بهداشتی رعایت نمی شود. چغاله بادام و گوجه سبز 
می شوند،  داده  چاه شستشو  آب  وسیله  به   معمواًل 
خرید،  از  بعد  می شود  توصیه  ابتدا  دلیل  همین  به 
دیگر،  مهم  مسئله  شوند.  شسته  کامل  به صورت 

آن ها  مصرف  همراه  به  که  است  هاضمه ای  سوء 
میان  یک  عنوان  به  می توان  اما  می آید.  وجود  به 
وعده بدون ضرر از آن ها به مقدار کم استفاده کرد. 
بادام رسیده خشکباری است که خواصی همچون 
روغن، کلسیم و آهن را دارد. اما چغاله بادام یک 
میوه نارس است و جایگزین خواص بادام نمی شود.

چغاله بادام می خورید، مراقب باشید!
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قهرمان دهمین رنکینگ اسنوکر بانوان مشخص شد

استان  میزبانی  به  بانوان  اسنوکر  کشوری  رنکینگ  دهمین  ایرنا- 
البرز برگزار شد و اکرم محمدی امینی به مقام قهرمانی این دوره 
پایانی  دیدار  در  امینی«  محمدی  »اکرم  یافت.  دست  ها  رقابت  از 
سه  بر  چهار  نتیجه  با  بانوان  اسنوکر  کشوری  رنکینگ  دهمین 
مقابل »مریم ابراهیمی« به پیروزی رسید و قهرمان شد. در دیدار 
بهاروندی«  برابر»سارا  برتری  با  حسنی«  »ارمغان  نیز  بندی  رده 
بانوان  اسنوکر  کشوری  رنکینگ  دهمین  ایستاد.  سوم  جایگاه  در 
انجام  البرز  استان  میزبانی  به  ماه  اردیبهشت  شانزدهم  تا  سیزدهم 
فارس،  های  استان  از  بازیکن   18 ها  رقابت  از  دوره  این  در  شد. 
اصفهان، البرز، قزوین، تهران، منطقه آزاد ارس و لرستان حضور داشتند.

اعالم برنامه رقابت های کشتی قهرمانی آسیا

ایرنا- رقابت های کشتی 
قهرمانی   2017 سال 
شنبه  سه  روز  از  آسیا 
شهر  در  جاری  هفته 
هند  پایتخت  نو  دهلی 
فرنگی  و  شود  می  آغاز 

کاران کشورمان امروز یکشنبه راهی این کشور خواهند شد. برنامه این 
مسابقات به شرح زیر است: سه شنبه 19 اردیبهشت: ساعت 18:30 تا 

19 وزن کشی 66، 75، 80، 98 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
 21:30 تا   19:30 و   13 تا   10 ساعت  اردیبهشت:   20 چهارشنبه 
رقابت های مقدماتی، رده بندی و فینال وزن های 66، 75، 80، 98 
19 وزن کشی  تا   18:30 فرنگی و ساعت  کیلوگرم کشتی  و 130 

59، 71 و 85 کیلوگرم کشتی فرنگی.
پنج شنبه 21 اردیبهشت: ساعت 10 تا 13 و 18 تا 20 رقابت های 
مقدماتی، رده بندی و فینال وزن های 59، 71 و 85 کیلو کشتی فرنگی.

جمعه 22 اردیبهشت ماه: ساعت 17:15 تا 17:45 وزن کشی 57، 
65، 74 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد.

شنبه 23 اردیبهشت: ساعت 10 تا 13 و 18 تا 20 رقابت های مقدماتی، 
رده بندی و فینال وزن های 57، 65، 74 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد و 

ساعت 17:15 تا 17:45 وزن کشی 61، 70، 86 و 125 کشتی آزاد.
یکشنبه 24 اردیبهشت: ساعت 10 تا 13 و 18 تا 20 مقدماتی، رده 

بندی و فینال وزن های 61، 70، 86 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد.

اسامی محرومان فینال جام  حذفی؛ دایی غایب بزرگ

افکار نیوز- کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی محرومان 
فینال جام حذفی را  اعالم کرد. اسامی محرومان فینال جام  حذفی که 
روز پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه  بین دو تیم نفت تهران و  تراکتورسازی 
برگزار می شود به شرح زیر است:  تراکتورسازی: جاسم کرار - نفت 
تهران: علی دایی) سرمربی(، احمد آل نعمه، عباس بوعذار و توحید غالمی.

بوی بد دهان و چند راه حل ساده

بوی بد دهان از بقایای غذا در میان دندان  ها، 
التهاب دهان یا از بیماری  های معده و روده ناشی 
می شود. با استفاده از گیاهان و روش  های ساده 
می توان از بوی بد دهان جلوگیری کرد که برخی 
از این روش  ها و مواد مفید به شرح زیر هستند: 
1. چای سیاه 2. جعفری 3. نخ دندان 4. استفاده 

از زنجبیل 5. مصرف لیموی تازه 6. جلوگیری 
از خشکی دهان 7. جویدن هل 8. آدامس 9. 
از آووکادو 10. ماست )مصرف ماست  استفاده 
طبیعی سبب کاهش باکتری  هایی که عامل 
بوی بد در دهان هستند می شود( 11. مراجعه 
به دندانپزشک )تمیز کردن روزانه دهان و دندان 
و مراجعه سالی دوبار به دندانپزشک، می تواند 
کمک موثری به از بین بردن بوی بد دهان کند(

چرا دست در بینی کردن 
برای سالمتی کودکان مفید است؟ 

قطعاً شما هم شگفت زده و متعجب خواهید 
بینی کردن و حتی  بدانید دست در  اگر  شد، 
ایمنی  تواند سیستم  بینی می  خوردن مخاط 
که  درست  کند.  تقویت  را  کودکان  بدن 
قبیح  میان جمع عملی  ویژه  به  چنین کاری 

همین  ولی  شود؛  می  محسوب  آزاردهنده  و 
کودکان  جسمانی  سالمت  ناخوشایند  عادت 
را بهبود می بخشد. متخصصان بر این عقیده 
هستند که خارج کردن مخاط خشک شده بینی 
و خوردن آنها، یکی از طبیعی ترین و در عین 
حال مؤثرترین شیوه های قوی ساختن سیستم 
ایمنی بدن است. در واقع بدن به واسطه آنچه 
درون خودش ساخته می شود تقویت می شود.

فلفل و سالمت قلب

برای  تند  غذاهای  دانید  می  که  همانطور 
غذاهای  و  فلفل  که  آنجا  از  مفیدند.  قلب 
تند توانایی بدن را برای از بین بردن لخته 
سالمت  به  می  دهند،  افزایش  خونی  های 
قلب کمک زیادی می  کنند. تحقیقات نشان 
کلسترول  تند،  فلفل  مصرف  با  می  دهند 

اکسیده  کمتر  خون(  بد  )کلسترول   LDL
شده و در نتیجه احتمال سکته قلبی کاهش 
فلفل  در  موجود  کاپسایسین  می  کند.  پیدا 
همچنین با ورم، یکی از عوامل حمله قلبی 
نشان می  دهد  آمار  مبارزه می  کند.  بدن،  در 
در  سکته  جمله  از  قلبی،  مشکالت  میزان 
فرهنگ هایی که در آنها غذاهای تند بیشتر 
مصرف می  شود به میزان قابل توجهی کمتر است.

فواید جالب گریه کردن !

می تواند  کردن  گریه  که  دریافته اند  محققان 
این  و  باشد  داشته  فایده  روان  و  جسم  برای 
فوائد با اولین گریه نوزاد در زمان تولد شروع 
می شود. در ادامه با فواید گریه کردن با ما همراه 
باشید: 1. خاصیت سم زدایی از بدن 2. خاصیت 
)گریه  درد  تسکین   .3 دهندگی  خودتسکین 

کردن برای مدت طوالنی به تولید اکسی توسین 
این  می شود.  منجر  درون زا  مخدرهای  و 
ماده های شیمیایی کمک می کند درد جسمی 
و روحی فرد تسکین پیدا کند( 4. جلب حمایت 
5. کمک به رهایی از غم و اندوه 6. حفظ تعادل 
احساسی 7. کمک به تنفس نوزاد و خواب نوزاد. 
اما افراط در گریه از وجود مشکلی جدی حکایت 
دارد که مراجعه به متخصص ضروری است.

شکالت تلخ و آرامش!

دکتر متیو پاز، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
سوئین برن استرالیا، می گوید: »مصرف شکالت 
معمواًل با بهبود حاالت خلق و خو مرتبط است.« 
مطالعات نشان می دهد پلی فنول های موجود 
در شکالت تلخ می تواند موجب افزایش حس 
آرامش و رضایتمندی در افراد شود. پاز نیز عنوان 

می کند: »مطالعه بالینی ما برای اولین بار به لحاظ 
علمی تاثیرات مثبت پلی فنول های کاکائو را بر 
روی خلق و خو ثابت کرد.« در این مطالعه 72 زن 
و مرد سالم در رده سنی 40 تا 65 سال شرکت 
داشتند بعد از 30 روز مشخص شد افرادی که 
نوشیدنی با دوز باالتر پلی فنول کاکائو خورده 
آرامش  احساس  با سایرین،  مقایسه  بودند در 
و رضایتمندی بیشتری را گزارش کرده بودند.

یک کشته در پی واژگونی وانت تویوتا 
در محور نهبندان - زاهدان

محور  در  تویوتا  وانت  خودروی  دستگاه  یک  واژگونی 
نهبندان - زاهدان یک کشته و مجروح برجای گذاشت. 
سرهنگ رضایی، رئیس پلیس راه استان  خراسان جنوبی 
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: ساعت 7 
صبح روز گذشته در کیلومتر 40 محور نهبندان - زاهدان 
یک دستگاه خودروی وانت تویوتا به دلیل ناتوانی راننده 
اثر تخطی از سرعت مطمئنه،  در کنترل وسیله نقلیه در 
حادثه  این  در  افزود:  رضایی  سرهنگ  شد.  واژگون 
راننده  و  داد  دست  از  را  خود  جان  ساله   43 سرنشین 
27 ساله خودرو مجروح شده و به بیمارستان منتقل شد.

63 درصد افراد زخمی حوادث رانندگی هفته قبل، رانندگان موتورسیکلت هستند

ایرنا- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی)راهور( خراسان جنوبی گفت: هفته گذشته 46 تن در اثر 39 فقره حادثه 
رانندگی در جاده های استان زخمی شدند که بیشترین آمار زخمی ها با 63درصد مربوط به رانندگان و ترک 
نشین موتورسیکلت است. روابط عمومی راهور خراسان جنوبی سرهنگ علیرضا رضایی افزود: در مجموع 
آمارها زخمی ها نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد کاهش دارد. وی علت 33درصد تصادف را 
مربوط به بی توجهی به جلو، 28درصد را ناشی از بی توجهی به رعایت حق تقدم ، 14درصد تجاوز از سرعت 
مقرر در قانون و بقیه را سایر علت ها عنوان کرد. به گفته وی بیشترین علت وقوع تصادف بی توجهی رانندگان 
به جلوست ، افراد زمانی که در حال رانندگی هستند، باید حواس خود را متوجه راه و سایر استفاده کنندگان 
از راه بکنند و برای مقابله با هرگونه خطر و حادثه احتمالی آمادگی داشته باشند. وی تاکید کرد: آمادگی برای 
مقابله با خطر می تواند کمک موثری در تصمیم گیری به موقع برای تصادف داشته باشد از طرفی توجه 
کافی به جلو و رعایت فاصله طولی مناسب و ایمنی با خودروی جلویی نقش بسزایی در کاهش تصادف دارد. 

وی تصریح کرد: بیشترین ساعت وقوع تصادف هفته قبل در ساعت های 20 الی 22 شب ثبت شده است.

تلف شدن 42 راس گوسفند در اثر اصابت رعد و برق در دیهوک

تصادف تویوتا کمری و پژو پارس - ظهر روز گذشته ، تقاطع صیاد شیرازی بیرجند

31104

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
با 10 سال سابقه کاری*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

 سالم ربتو ای یادگار ماندگار خداوند رد زمینش

 کوهچ خالیست 

 ولی عطر تو باقیست 

 کی می آیی هک دلم بارانیست....

 مکتب نرجس )س(برگزار می کند:

 ارـــق انتظـــمش
 (گفتمان معرفتی جوان و انتظار )

 69اردیبهشت 81دوشنبه زمان: 

 71ساعت 

 نرجس)س(مکتب  -8طالقانی  مکان:                

 همراه با قرعه کشی و اهدای جوایز
 

 کانون تخصصی مهدویت مکتب نرجس                                                                         
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دولت نتوانست با مفاسد برخورد کند 

چون هیچ کاردی دسته خود را نمی برد

ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  کاندیدای 
کنند  برخورد  مفاسد  با  نتوانستند  گفت:  جمهوری 
چون هیچ کاردی دسته خود را نمی برد.سیدمصطفی 
میرسلیم اظهار کرد: با دولت یازدهم مکاتبه کردم 
که به مفاسد برسید ولی نتیجه اش این می شود که 
در مطبوعات نوشته می شود فالن اختالس انجام 
شد.وی عنوان کرد: برخی کارخانه ها چنان تعطیل 

هستند که دم درشان علف سبز شده است.

رئیسی: دولت باید بیش از همه اهل 
کار باشد، نه اینکه خودش تاجر باشد

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: دولت باید 
بیش از همه اهل کار باشد، نه اینکه خودش تاجر 
باشد و در بخش خصوصی فعالیت کند.سید ابراهیم 
رئیسی با بیان اینکه درصد قابل توجهی از جوانان 
تحصیل کرده بیکار هستند و روز به روز کارخانه ها 
و کارگاه های تولیدی در حال تعطیلی است، تاکید 
کرد: آقایان به اقتصاد مقاومتی عمل نکردند تا اینکه 
رهبری اقدام و عمل را طرح فرمودند؛ امروز در هر 
کوی و برزنی شاهد فقر نسبی و فقر مطلق هستیم.

جهانگیری: تالش کردیم ماشین
 اقتصاد ایران را از دره خارج کنیم

اسحاق جهانگیری نامزد دوازدهمین دوره انتخابات 
دوران  آن  در  اینکه  بیان  با  جمهوری  ریاست 
آسیب  و  شد  دره  یک  وارد  ایران  اقتصاد  ماشین 
جدی دید، خاطرنشان کرد: ما در این چهار سال 
تالش کردیم این ماشین را از دره خارج کرده و 
در مسیر صحیح اش قرار دهیم. در حال حاضر با 
قاطعیت می توان گفت که ماشین اقتصاد ایران در 
مسیر اصلی خود قرار گرفته و تورم کاهش یافته و 

اشتغال افزایش یافته است.

قالیباف: مصمم هستیم خدمات ویژه ای 
به بازنشستگان ارائه دهیم

ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  کاندیدای 
مردم  دولت  در  هستیم  مصمم  گفت:  جمهوری 
خدمات ویژه ای را از نظر حقوقی به بازنشستگان 
به  کرد:  عنوان  قالیباف  دهیم.محمدباقر  ارائه 
رهبری،  معظم  مقام  فرمایش  طبق  هرصورت 
بازنشستگان آینده تمام نمای کسانی هستند که 
بازنشستگان  تمام  لذا  خدمت اند،  حال  در  امروز 
عزیزمان در سراسر کشور مطمئن باشند این غم 

را از دلشان با کمک خودشان برخواهیم داشت.

دولت روحانی را تأیید می کنم ولی 
آمده ام جوانمردانه بازی کنم

مصطفی هاشمی طبا در پاسخ به این سوال که به 
نفع روحانی کنار می روید یا خیر، گفت: تداوم دولت 
روحانی را تأیید می کنم ولی آمده ام جوانمردانه بازی 
کنم.وی اظهار کرد: جدی ترین رقیب خود را قالیباف 
می دانم.چون کامال متفاوت حرف می زند. او می 
گوید یارانه را سه برابر می کند و به بیکاران کارانه 
می دهد. تکه کالمش هم همین است. البته موافق 
هیچ  کرد:  عنوان  هستم.وی  او  سخنان  از  برخی 
تقسیم کاری با روحانی و جهانگیری ندارم بلکه هر 
آنچه را درست باشد، تأییدکرده و مقابل وعده های 

پوپولیستی نیز واکنش نشان می دهم.

وزیر ارتباطات: برای تخریب دولت
 از هیچ بداخالقی ابا ندارند

واعظی در پاسخ به سوالی درباره افزایش تخریب ها 
علیه دولت گفت: این رفتارها طبیعی است و مال 
امروز و دیروز نیست. سه سال است که این افراد 
دست به تخریب دولت می زنند.وزیر ارتباطات تاکید 
خودشان  تفکر  از  عمال  دارند  انتظار  عده ای  کرد: 
فردی رئیس جمهور شود و برای این کار از هر نوع 
بداخالقی پرهیز ندارند.وی در ادامه خاطرنشان کرد: 
مردم ما همه این گونه رفتارها را مشاهده می کنند و 
به امور آگاهی کامل دارند آنان خدمتگزاران خودشان 
را می شناسند و می دانند که این رسانه ها با چه نیت 
و هدفی این گونه اقدامات را انجام می دهند. مردم ما 

آگاهند که به چه کسی رای می دهند.

مقام روس: قانون جدید آمریکا
 اعالم جنگ علیه کره شمالی است

به گزارش الجزیره،کنستانین کاساچیف قانون جدید 
آمریکا درباره کره شمالی را به منزله اعالن جنگ با 
پیونگ یانگ دانست.قانون جدید آمریکا به نظارت 
واشنگتن بر بنادر روسی )بنادری که با کره شمالی در 
تعامل هستند(، افزایش تحریم ها علیه پیونگ یانگ، 
بازرسی اجباری بنادر و تمامی کشتی های روسی که 

با پیونگ یانک در تعاملند، اشاره دارد.

هاشمی: نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری اموالشان را به مردم اعالم کنند

محمد هاشمی عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: اگر کاندیدا اموالشان را به مردم اعالم کنند 
در واقع سبک زندگی شان را در معرض دید مردم قرار 

می دهند و صادقانه با مردم برخورد می کنند.

حسینی :  احتمال اینکه قالیباف
 معاون  اول رئیسی شود زیاد است

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد: اصل 
بر این است که اگر این دولت استمرار پیدا کند آسیب 
جدی به کشور خواهد زد، ببینید چه شده که غربی ها 
بهتر نیست  آیا  نگران شده اند، برخی ها می پرسند 
قالیباف معاون اول رئیسی شود؟ احتمال این موضوع 

زیاد است و قالیباف یک مدیر توانمند است.

پیش بینی هواشناسی از کاهش کیفیت هوا و دید افقی و جاری شدن روان آب در خراسان جنوبی
ایرنا- رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان گفت: ناپایدارهای جوی سبب کاهش کیفیت هوا، کاهش دید افقی و احتماال جاری شدن روان آب در نواحی 
مستعد استان خواهد شد. رضا برهانی افزود: بر اساس الگوی خروجی مدل های پیش یابی هواشناسی، تا هفته جاری به تناوب ناپایداری های شدید جوی به شکل وزش بادهای شدید 
همراه با گرد و خاک در استان خواهد بود.وی اضافه کرد: همچنین بارش های رگباری همراه با رعد و برق در استان رخ می دهد که  احتمال ایجاد خسارت ناشی از وزش باد وجود دارد. 

حضور حداکثری مردم در انتخابات
 بیانگر مشروعیت سیاسی نظام است

ارتش  سیاسی  عقیدتی  سازمان  جانشین  ایرنا- 
شرکت  اینکه  بیان  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
است،  ملی  و  دینی  تکلیف  یک  انتخابات  در 
بیانگر  انتخابات  گفت: حضور حداکثری مردم در 
االسالم  است.حجت  نظام  سیاسی  مشروعیت 
ویژه  سیاسی  همایش  در  حسنی  محمد  عباس 
اسالمی  جمهوری  ارتش  های  یگان  فرماندهان 
به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  در  مستقر  ایران 
انتخابات 29 اردیبهشت امسال، افزود: اگر امروز ما 
برای سرنوشت خود تصمیم نگیریم، غریبه ها برای 
ما تصمیم می گیرند. وی با بیان اینکه مشروعیت 
سیاسی به معنای مقبولیت نظام، نزد مردم و وجود 
حمایت و پشتیبانی مردمی از آن است، افزود: اگر 
در انتخابات شرکت نکنیم، نظام سیاسی کشور با 

بحران مشروعیت روبه رو می شود.

همایش رسم هجرت
 در خراسان جنوبی برگزار می شود

بیان  با  استان  سازندگی  بسیج  تسنیم-رئیس 
اینکه کارگاه آموزش پرورش زالو در استان افتتاح 
ماه همایش  اردیبهشت  امروز ۱۷  می شود گفت: 
رسم هجرت با حضور بیش از ۴۵۰ جهادگر برتر 
خراسان جنوبی در بیرجند برگزار می شود. زهرایی 
اظهار کرد: سال گذشته 22 گروه جهادی داشتیم 
خراسان  وارد  مهمان  نفر   2۰۰ و  هزار  یک  که 
جنوبی شدند.وی گفت: امروز از ویژه نامه »منهای 
نفت 2« که در آن 2۷ سوژه اقتصاد مقاومتی تهیه 
یا از خبرگزاری ها جمع آوری شده و در تیراژ ۵ هزار 
نسخه به چاپ رسیده است رونمایی شده و در بین 

مردم توزیع می شود. 

تولید 15 هزار قلم
 کاالی جاجیم بافی در قاین

صدا و سیما-مدیر واحد صنعتی جاجیم بافی روستای 
روم شهرستان قاین گفت: در نخستین ماه امسال 
۱2 هزار مترمربع جاجیم در این شهرستان تولید و به 
۱۵ هزار قلم کاال تبدیل شد.رضاپور فروش جاجیم 
تولید شده در این مدت را ۱۵۰ میلیون تومان عنوان 
کرد و افزود: از این مقدار ۵۰ میلیون تومان مربوط 

به فروش بازارچه های نوروزی بوده است. 

احیای نهج البالغه در 110مسجد  استان

گفتمان  و  مساجد  امور  سیما-کارشناس  و  صدا 
های دینی سازمان تبلیغات اسالمی استان گفت: 
این طرح با هدف تداوم و توسعه فرهنگ عترت 
و نهج البالغه و انس بیشتر مردم با خطبه ها و 
ارزشمند،  کتاب  این  در  متقیان  مولی  حکمتهای 
از  خواه  صادقی  االسالم  شود.حجت  می  اجرا 
طرح  این  در  مساجد  جماعت  امام   ۱۱۰ فعالیت 
البالغه،  نهج  احیای  طرح  در  افزود:  و  داد  خبر 
هفته ای یک شب یک حکمت از امیرالمؤمنین 

حضرت علی)ع( برای مردم تدریس می شود.

راهپیمایی بزرگ منتظران ظهور
 در بیرجند برگزار می شود

شبستان-قائم مقام بنیاد مهدویت استان از برگزاری 
راهپیمایی و اجتماع بزرگ منتظران ظهور خبر داد 
و گفت: این مراسم صبح 22 اردیبهشت از میدان 

آزادی آغاز و تا بقعه شهدای باقریه ادامه می یابد.

برگزاری نخستین جشنواره بازی های 
بومی و محلی دانش آموزان عشایر استان

اینکه  بیان  با  وپرورش  آموزش  تسنیم-مدیرکل 
امسال بیش از ۳۵۰ میلیون تومان برای تجهیز لوازم 
ورزشی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی هزینه شد 

گفت: امروز افتتاحیه نخستین جشنواره بازی های 
بومی و محلی دانش آموزان عشایر استان برگزار 
شد. المعی در نخستین جشنواره بازی های بومی و 
محلی دانش آموزان عشایر استان اظهار کرد: برای 
نخستین بار به میزبانی بیرجند جشنواره بازی های 

بومی و محلی دانش آموزان عشایر برگزار می شود.

ایجاد هر فرصت شغلی نیازمند ۲00 
میلیون تومان سرمایه گذاری است

اجتماعی گفت:  رفاه  و  کار  تعاون،  مهر-مدیرکل 
ایجاد  شغلی  فرصت  هزار  هشت  باید  استان  در 
شود که با محاسبه کارشناسی برای ایجاد هرشغل 
نیازمند 2۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری هستیم.
سنجری در جشنواره تجلیل از کار و مقام کارگر در 
جمع کارگران بشرویه درگذشت جمعی از کارگران 
معدن آزادشهر را تسلیت گفت. سنجری بیان کرد: 
سربازانی  امروزه  کارفرمایان  و  کارگری  جامعه 
هستند که در جنگ اقتصادی و تحریم ها فعالیت 
می کنند و ما نیز باید این نیروها را تقویت کرده تا 

کارخانه های تولیدی رو به تعطیلی نروند.
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4 میلیارد تومان تعهد برای مساعدت به ورزش خراسان جنوبی:

هشدار معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به مدیران کانال های فضای مجازی :

خیران در» گود« ورزش استان
کاری- صبح روز گذشته اولین همایش خیرین 
ورزش یار خراسان جنوبی در مجتمع فرهنگی 
پور مدیر کل  برگزار شد.افضل  بیرجند  غدیر 
ورزش و جوانان در این مراسم گفت: فعالیت 
مجمع خیرین ورزش یار حدود یکسال است 
کار خود را شروع کرده است و هدف آن توسعه 
فضای ورزشی  در استان و توجه به سالمت 
اقشار جامعه است. وی ادامه داد: توجه و توسعه 
ورزش همچنین باعث ایجاد اشتغال و رونق 
اقصادی و توسعه می شود . مدیر کل ورزش 
و جوانان استان با بیان اینکه ۸۵ پروژه نیمه 
دارد،افزود:برای  استان وجود  تمام ورزشی در 
اتمام این پروژه ها 6۵ تا ۷۰  میلیارد تومان 
نیاز است و از آنجایی که تکیه بر منابع دولتی 
زمان بر است به قابلیت خیرانی که در حوزه 
ورزش حمایت می کنند تکیه می کنیم. وی 
از وجود ۱6 پروژه خیر ساز در استان خبر داد 
 ۴ بر  بالغ  تاکنون  راستا  این  کرد:در  اظهار  و 
میلیارد تومان برای این پروژه ها توسط خیران 
هزینه شده است و همچنین بیش از ۸۰ درصد 
این پروژه ها گودهای باستانی هستند که در 
حال ساخت است.افضل پور گفت:یک میلیارد 

تملک  از محل  اعتبار  تومان  میلیون  و ۵۰۰ 
بود که در سال 9۵ جذب  مانده  از سال 9۴ 
و برای ساخت پروژه ها هزینه شد.مدیر کل 
ورزش و جوانان استان کل اعتبارات تصویب 
شده برای استان را ۱9 میلیارد تومان عنوان 
میلیارد   ۱۳ حدود  میزان  این  افزود:از  و  کرد 
سال  در  را  افزوده  ارزش  بر  مالیات  محل  از 
و جوانان  ورزش  داشت.مدیرکل  96 خواهیم 
خراسان جنوبی با بیان اینکه پروژه های نیمه 
تمام استان به خیران معرفی می شوند تا آنان 
در اتمام این پروژه ها ما را یاری کنند بیان کرد: 
هستیم.افضل  بیشتری  خیران  جذب  درصدد 
پور با اشاره به  اینکه خیرین استان همیشه در 
امر کمک رسانی پیش قدم بوده اند افزود: از 
۱۱ شهرستان استان ۸ شهر جذب هیر داشته 
ایم افزود: بیشترین خیر از شهر قاین و بعد از 
آن سرایان بوده است.وی عنوان کرد: ۳6 خیر 
نیک اندیش برای ایجاد فضاهای ورزشی در 
خراسان جنوبی ۴ میلیارد تومان تعهد کردند 
که این کمکها برای ساخت ۱6 طرح شامل 9 
گود باستانی، ۴ سالن ورزشی و ۳ زمین چمن 
مصنوعی هزینه می شود که عملیات ساخت 

این طرحها آغاز شده است.افضل پور افزود: با 
بهره برداری از این طرحها ۱2 هزار متر مربع 
خراسان  ورزشی  فضاهای  به  ورزشی  فضای 
و  ورزش  شود.مدیرکل  می  افزوده  جنوبی 
اینکه  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  جوانان 
نیست،  مطلوب  استان  ورزشی  فضای  سرانه 
گفت: سرانه فضای ورزشی در بخش ورزش و 

جوانان تنها ۳2 صدم متر مربع است. 

24 زورخانه فعال 
در خراسان جنوبی وجود دارد

های  ورزش  فدرراسیون  رئیس  جوهری 
اولین  در  کشورهم  ای  زورخانه  و  پهلوانی 

با  جنوبی  خراسان  استان  یار  ورزش  مجمع 
ورزشی  پروژه  هزار  چهار  حدود  اینکه  بیان 
در کشور وجود دارد، اظهار کرد: باید نهضتی 
خیرین  وسیله  به  کشور  ورزش  توسعه  برای 
همایش  اولین  کرد  عنوان  شود.وی   ایجاد 
زمینه  تواند  می  استان  در  یار  ورزش  خیرین 
استان  توسعه ورزش  در  بزرگی  ساز کارهای 

باشد افزود: خوشبختانه تعداد زیادی از پروژه 
هایی که توسط خیرین استان آغاز شده است 
در حوزه ورزش های زورخانه ای است.رئیس 
زورخانه  و  پهلوانی  های  ورزش  فدراسیون 
اینکه توسعه همگانی ورزش  با اشاره به  ای 
زورخانه ای در شهر و روستا، محالت و استان 

هایی که از نظر داوری محرومند از برنامه های 
است، گفت:  پهلوانی  ورزش های  فدراسیون 
و  بسیار خوب  استان خراسان جنوبی شرایط 
غنی در رشته ورزش های پهلوانی و زورخانه 
ای دارد.وی  با اشاره به اینکه در حال حاضر 
9۰۰ پروژه فعال و نیمه فعال زورخانه ای در 
 ۷۷۰ تعداد   این  از  افزود:  دارد،  وجود  کشور 
زورخانه فعال و ۱۱۵ زورخانه در حال ساخت 
است.رئیس فدراسیون ورزش های پهلوانی و 
 2۴ اکنون  اینکه  بیان  با  کشور  ای  زورخانه 
زورخانه فعال در استان خراسان جنوبی وجود 
دارد، افزود: خوشبختانه استان خراسان جنوبی 
می تواند در حوزه ورزش پهلوانی و زورخانه ای 
در کشور مدعی باشد.جوهری با اشاره به اینکه 
تیم ملی زورخانه ای کشور اواخر اردیبهشت 
باکو  به  اسالمی  کشورهای  مسابقات  برای 
سفر خواهد کرد، گفت: یکی از ورزشکاران و 
مرشد این تیم از خراسان جنوبی اعزام خواهند 
شد.شایان ذکر است این مراسم با یک ساعت 
تاخیر شروع شد و در پایان  از 2۱ خیر ورزش 

یار خراسان جنوبی قدردانی شد.
)Ava.news14@gmail.com(

رونمایی از کتاب » از سالله ی کوثر« کتاب خاطرات و زندگینامه آیت ا... حائری 

کاربر تخلف کند مدیر باید پاسخگو باشد

پوراسد- صبح دیروز نشست خبری  با حضور 
حسینی قائم مقام » بنیاد مهدویت« و مجید 
کریمیان سرپرست حوزه هنری در محل حوزه 
هنری استان برگزار شد.حسینی ایده ایجاد این 
بنیاد را مالقات دیانی مدیر گروه صنعتی اسنوا 
با قرائتی در مدینه منوره عنوان کرد و افزود : 
دیانی با پرسش این سوال از آقای قرائتی که 

برای مهدویت چه کاری انجام داده اید؟ جرقه 
ایجاد این بنیاد را زدند و به تایید مقام معظم 
رهبری هم رساندند. ریاست این بنیاد با مهندس 
»خوش خو «می باشد.به گفته حسینی استاندار 
وقت ، مدیرکل اوقاف ،صداوسیما ، امام جمعه 
همچنین مدیرکل آموزش و پرورش ، فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و نماینده ولی فقیه جزو هیئت 

مدیره این بنیاد تحت عنوان« شورای راهبردی 
و برنامه ریزی« می باشند.

 فعالیت  بنیاد مهدویت  مداخله
 در حرکت خود جوش مردم نیست

حسینی قائم مقام بنیاد مهدویت با بیان این 
نوعی  و  محتوایی  حمایت  بنیاد  فعالیت  که 

نظارت است تا از انحرافات عقیدتی و فکری 
جلوگیری شود اضافه کرد: در همین باره 9۰ 
درصد تمرکز بنیاد که مدیر فعلی کشوی آن 
دکتر متوسل هستند ، آموزشی است و در طول 
سال انجام می شود و ۱۰ درصد باقیمانده آن 
مربوط به جشن های نیمه شعبان می باشد. 
کریمیان برنامه حوزه هنری در هفته مهدویت 

را شامل: افتتاح نمایشگاه کاریکاتور با موضوع 
عدالت ، شب شعر مهدویت همچنین خوانش 
کتاب رویای نیمه شب و اکران فیلم انیمیشن 
نبرد خلیج فارس عنوان کرد و افزود: رابطی 
بین شهرستان ها و بنیاد قرار خواهد گرفت که 
در زمان حاظر ۳ شهرستان فردوس ، بشرویه 

و درمیان رابط خود را معرفی کرده اند.

خطاب  نیا  وحدانی  اسالم  حجت  مالیی- 
به کاربران  و به ویژه مدیران کانال و گروه 
های فضای مجازی مخصوصا تلگرام هشدار 
فضای  در  کاربری  اگر  کرد:  تاکید  و  داد 
مجازی و در گروهی مرتکب تخلف یا جرمی 
مرجع  در  باید  هم  گروه  یا  کانال  مدیر  شود 
قضایی پاسخگو باشد.کارگاه آموزشی جرایم و 
تخلفات انتخاباتی در رسانه ها با حضور حجت 
وقوع  از  پیشگیری  معاون  نیا  وحدانی  اسالم 
جرم دادگستری و نماینده رسانه های استان 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  جلسات  سالن  در 
با  جلسه  این  در  نیز  نیا  وحدانی  شد.  برگزار 
گوش  و  بینا  چشم  ها  رسانه  براینکه  تاکید 
شنوای جامعه هستند عنوان کرد: ایجاد روحیه 

نظام  به  پایبندی  و  صداقت   ، گری  مطالبه 
باید  در رسانه ها وجود داشته باشد.  معاون 
بیشترین تخلفات  از  از وقوع جرم  پیشگیری 
و جرایم انتخاباتی در فضای مجازی ، ذهنیت 
های  دستگاه  مدیران  از  برخی  تبلیغات  بر 
اجرایی در جلسات و سوء استفاده از بیت المال 
کرد:  عنوان  و  خبرداد  خاص  نامزدی  نفع  به 
است  موضوع  سه  براین  گزارشات  بیشترین 
اما صحت این گزارشات باید درمراجع قضایی 
بررسی شود.وی با اشاره به اینکه در انتخابات 
دشمنان با افکار شوم هدف با تخریب نظام و 
افکار عمومی را دارند خاطرنشان کرد: بیشتر 
فضای  در  جرم  یا  تخلف  بر  مبنی  گزارشات 
از  پیشگیری  شود.معاون  می  انجام  مجازی 

کاربران فضای  افزود:  دادگستری  وقوع جرم 
مجازی بدون این که از محتوای پیام اطالع 
داشته باشند آن را کپی و به گروه های دیگر 
ارسال می کنند غافل از اینکه آن پیام شاید 
جنجالی به پا کند و حتی جرم باشد. حجت 
اسالم وحدانی نیا بیان کرد: در کمیته پایش و 
رسیدگی به جرایم انتخاباتی موضوعات مطرح 
مرجع  گیرد  صورت  تخلفی  اگر  و  شود  می 
با  کند.وی  می  رسیدگی  فورا  آن  به  قضایی 
اشاره به اینکه تاکنون گزارشی از تخلف رسانه 
های استان نداشته ایم عنوان کرد: برخی از 
کاندید های شوراهای اسالمی شهر و روستا 
در فضای مجازی شروع به تبلیغات کرده اند 

که به آنها تذکرات الزم داده شده است. 

در استان 429 گروه و کانال تلگرامی 
دارد  وجود  عضو  هزار   5 باالی 
؛»شفاهی« معاون فرهنگی، اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان هم در این جلسه عنوان 
کرد که گروه ها و کانال های فضای مجازی 
که بیش از ۵ هزار عضو دارند باید در سایت 
ساماندهی ثبت نام کنند.به گفتۀ وی تا کنون 
در استان ۴29 گروه و کانال در این سامانه 
ثبت نام کرده اند. وی تاکید کرد: مطبوعات 
هرگونه  انتشار  در  هستند  مکلف  نشریات  و 
به  انتخاباتی  نامزدهای  خصوص  در  مطلب 
پاسخگویی  فرصت  که  کنند  اقدام  نحوی 
آنان  تبلیغاتی  مجاز  مهلت  در  نامزد  برای 

وجود داشته باشد.

های  رسانه  در  شوراها  تبلیغات 
دولتی مجازشد

»نخعی پور« کارشناس امور مطبوعات و رسانه 
هم اظهار کرد: اعالم نظر شخصیت ها در تأیید 
کاندیداها در صورتی مجاز است که مدرک کتبی 
آن تأییدیه را داشته باشند.وی افزود: گروه ها و 
فضاهایی که از شخص خاصی حمایت می کنند 
باید درخواست خود را کتبا برای آن فرد بفرستند و 
آن نامزد استفاده کند، نه خود فرد این کار را انجام 
دهد.به گفتۀ وی نشریاتی که دولتی هستند مجاز 
به تبلیغات انتخاب ریاست جمهوری نیستند ولی 
برای شوراها براساس تبصره 2، ماده 62  شوراها 
می توانند تبلیغات انجام دهند و در تبلیغات تا 
جایی که امکان دارد از آیات قرآن استفاده نشود. 

اسپانسر فوتبال استان در راه است
قاسمی- چند روز پیش در مجمع عمومی انتخابات 
رئیس هیئت فوتبال استان »قهوه چی« به عنوان 
جانشین »برات زاده« انتخاب شد. در همین راستا 
با قهوه چی در مورد برنامه های وی در زمینه 
فوتبال سؤال پرسیدیم.رئیس جدید هیئت فوتبال 
در گفت وگو با آوا از حضور سرمایه گذاری در حوزۀ 
فوتبال استان خبر داد و عنوان کرد که از معرفی  
این اسپانسر به دلیل قطعی نشدن سرمایه گذاری 
اینکه  بیان  با  هستیم.»قهوه چی«  معذور  وی 
اسپانسری  با  »برات زاده«  قبل  روز   2۰ حدود 
کرد  اظهار  است،  داشته  مالقات  فوتبال  برای 

که این اسپانسر برای فوتبال لیگ 2 قرار است 
سرمایه گذاری کند.وی تصریح کرد: این حامی 
با استاندار مالقات داشته و قول هایی استاندار به 
وی داده است، همچنین در بازدید »تاج« رئیس 
فدراسیون فوتبال کشور هم قول داد که حتما به 
استان ما لیگ 2 را بدهند به شرطی که اسپانسر 
را داشته باشیم.رئیس جدید هیئت فوتبال دلیل 
قطعی نشدن سرمایه گذاری وی را یک سری از 
قول هایی دانست که هنوز قطعی نشده و منتظر 
خبری از ما هستند ولی داریم پیگیری می کنیم 

که هر چه سریعتر این اتفاق رخ بدهد.

چشم انداز 4 ساله: برتری دوباره در 
فوتبال ساحلی و فوتسال

برتری  را  خود  ساله  »قهوه چی« چشم انداز ۴ 
فوتسال  و  ساحلی  فوتبال  حوزۀ  در  دوباره 
عنوان کرد و افزود: استان حدود ۵ سال پیش 
کشوری  مقام ۴  ساحلی  فوتبال  مسابقات  در 
را کسب نمود ولی به دلیل نداشتن بودجه و 
گرنه  و  سوخت  ما  سهمیه  مالی  مشکالت 
داریم. را  ساحلی  فوتبال  برای  زمین  بهترین 

بیان کرد  استان هم  فوتبال  درباره وضع  وی 
برتر  کشورهای  و  ها  استان  با  ما  فوتبال  که 

خیلی فاصله دارد و مسلما زمان زیادی خواهد 
برد تا بتواند در آن حوزه پیشرفت کند.به گفتۀ 
وی پیشرفت در این زمینه نیازمند همکاری و 
همفکری تمام ورزشکاران این حوزه، مسئوالن 
و پیشکسوتان است تا بتواند با به کارگیری تمام 
تجربه ها و ظرفیت ها به سطح مطلوبی برسد.

و  مدت  کوتاه  مدت،  بلند  برنامه   31
میان مدت رئیس جدید

برنامه ها  در مورد  استان  فوتبال  رئیس هیئت 
گفت: در مجموع ۳۱ برنامه دارم و از آنان ۱۳ 

و 6  میان مدت  مورد  کوتاه مدت، ۱2  برنامه 
برنامه بلند مدت می باشد.»قهوه چی« مهمترین 
با  روابط  تقویت  و  ترمیم  را  خود  برنامه های 
فوتبال،  فدراسیون  و  کشور  ورزش  کل  اداره 
توسعه همه جانبۀ فوتبال ساحلی، بهره گیری از 
ظرفیت های فوتبال استان، ایجاد فدراسیون های 
کوچک محلی شهرستانی حمایت از تیم های 
و  فوتبال  برای  فکر  اتاق  ایجاد  فوتبال،  فعال 
برگزاری مستمر آن و تقویت تجارت در فوتبال 

و یافتن اسپانسرهای پایدار، دانست.
)Ava.news18@gmail.com(

امکان توسعه فیزیکی کشاوزری در استان وجود ندارد 
غالمی- استاندارخراسان جنوبی در دیدار معاون 
وزیر جهاد کشاورزي و رئیس سازمان شیالت 
کشور با بیان این مطلب، افزود: مصرف آبزیان 
در استان و کشور نسبت به میانگین مصرف در 
دنیا پایین است؛ از این رو زمینه هاي مصرف 
آبزیان در جامعه باید بیش از پیش فراهم شود.
در  ربط  ذي  هاي  دستگاه  نقش  به  پرویزي، 
این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: دستگاه هاي 
اجرایي مرتبط در کنار صداوسیما و رسانه ها مي 
توانند با آگاه سازي خانواده ها و اطالع رساني 
مناسب ، فرهنگ استفاده از آبزیان در خانواده 
ها را نهادینه کنند.وی با بیان اینکه آماده کمک 

به فعاالن و کشاورزان در زمینه پرورش آبزیان 
هاي  خشکسالي  به  توجه  با  افزود:  هستیم 
توسعه  امکان  عماًل  استان  در  ساله  چندین 
فیزیکي کشاوزري وسطح زیرکشت در استان 
استان، توجه  ندارد.مقام عالی دولت در  وجود 
به پرورش گونه های مختلف آبزی را مقرون 
و تصریح کرد:  دانست  اقتصادي  و  به صرفه 
عالوه بر این امر پرورش آبزیان مي تواند به 
کمک  نیز  استان  آبي  منابع  در  جویي  صرفه 
محدودیت  بر  نماید.پرویزی،  توجهي  شایان 
منابع آبي استان را تاکید کرد و افزود: با توجه 
محصوالت  کیفیت  افزایش  موضوع  این  به 

افزایش تولیدات در واحد سطح و  کشاورزي، 
نیز توجه به کیفي سازي محصوالت در بخش 

کشاورزي باید بیش از پیش مورد توجه قرار 
این  در  نیز  وزیر جهاد کشاورزی  گیرد.معاون 

دیدار با بیان اینکه در سال هاي اخیر وزارت 
جهاد کشاورزي با حمایت هاي دولت تدبیر و 

امید کارهای بسیار مناسبي در حوزه تولیدات 
غذایي به انجام داده است افزود: واردات مواد 

غذایي در سال 92 بالغ بر 9 میلیارد دالر بود 
در حالیکه این میزان در سال 9۵ به ۳ میلیارد 
دالر کاهش یافته است.حسن صالحی ، ادامه 
داد: با برنامه ریزی هایي که صورت گرفته قبل 
از اتمام برنامه ششم توسعه کشور، تراز تجاري 
وزارت جهادکشاورزي مثبت خواهد شد.رئیس 
سازمان شیالت کشور، با بیان اینکه در سال 
هاي اخیر در حوزه پرورش آبزیان و افزایش 
کارهای  کشور  در  آبزیان  مصرف  میانگین 
افزود: درسال  انجام رسیده است،  به  مناسبي 
گذشته نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دالر محصوالت 

شیالت به سایر کشورها صادر شده است.

عکس:گرگی

عکس:گرگی
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امام علی )علیه السالم( :
أَعَظُم الَخَطاَیا اقتَِطاُع َماِل امِریٍء ُمسلٍِم بَِغیِر َحقٍّ

از گناهان بزرگ این است كه مال دیگری را بدون حق تصرف كنند
)وسائل الشیعه، ج 16، ص 46(

تشکیل اتاق فکر نخبگان در بنیاد نخبگان خراسان جنوبی 
رئیس بنیاد نخبگان در نشست هم اندیشی با نخبگان و سرامدان با موضوع نقش نخبگان در تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه استان خبرداد:

سرآمدان  و  منتخبان  نخبگان،  اندیشی  هم  نشست  مالیی- 
با  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  در  نخبگان  نقش  موضوع  با  استان 
»علی  سید  حضور  با  جنوبی  خراسان  استان  توسعه  رویکرد 
امور  هماهنگی  معاون  سرفرازی  خانم  استاندار،  پرویزی«  اکبر 
و  نخبگان  از  جمعی  و  استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  
سرآمدان و مدیران دستگاه های اجرایی، رؤسا، معاونین و اعضای 
هیات علمی دانشگاه های بیرجند، فرهنگیان، صنعتی بیرجند، 
فعاالن   کارآفرینی،  و  اقتصادی  فعاالن   ، هرمزان  و  آزاد  دانشگاه 
گردشگری، سازمان های مردم نهاد و شرکت های دانش بنیان 
 13 اردیبهشت در سالن جلسات بنیاد نخبگان استان برگزار شد.

استفاده از ظرفیت های نخبگان
رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی در این نشست ضمن تبریک 
هفته معلم و تبریک اعیاد شعبانیه گفت: شهدای مدافع حرم سرآمدان 
و نخبگان واقعی کشور هستند که جان ارزشمند خود را در راه دفاع 
از ارزش های اسالمی و حریم اهل امت فدا کردند.»هاشمی« افزود: 
هدف از برگزاری نشست تبین مفهوم اقتصاد مقاومتی و چگونگی 
نقش آفرینی نخبگان و سرآمدان استان در تحقق اقتصاد مقاومتی 
است.وی عنوان کرد: بنیاد ملی نخبگان نهادی است برآمده از منویات 
مقام معظم رهبری که اولویت اصلی آن سیاست گزاری امور اجتماع 
نخبگان با هدف شناسایی و پشتیبانی از نخبگان برای  ارتقای تولید 
علم و پیشبرد توسعه علمی و فرهنگی است. به گفته وی مطابق 
با سند راهبردی کشور در امور نخبگان ،  استفاده از همه ظرفیت 
ها و توانمندی های نخبگان باید به گونه ای باشد که مدیریت 
تحوالت کشور در اختیار نخبگان باشد. با تقویت جایگاه معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهوری در دولت یازدهم و توجه جدی 
به امور نخبگان با تاسیس و تقویت دفاتر استانی بنیادهای نخبگانی 
کشور زمینه و بستر الزم برای  شناسایی ، حمایت و پشتیبانی 
از سرآمدان، مستعدان و نخبگان در راستای نخبه پروری، نخبه 

 شناسی، نخبه گزینی و نخبه گماری فراهم شد . »هاشمی« گفت : 
بنیاد نخبگان خراسان جنوبی هفتمین بنیاد استانی در کشور است و 
 یکی از قطب های الگوی تکریم ساز مشاهیر و پدران علم به شمار می آید . 
پژوهش ها به سمت نیازهای کشور سوق داده شود تا ثروت 

آفرین باشد
رئیس بنیاد نخبگان استان با بیان این که خراسان جنوبی به عنوان 
یکی از پایلوت های مهم و پیشگام در اجرای برنامه ملی شهاب 
)شناسایی و هدایت استعداد های برتر( در کشور محسوب می شود 
خاطرنشان کرد: این طرح با همکاری آموزش و پرورش در استان 
اجرا می شود. وی افزود: یکی از عرصه های مهم در اقتصاد مقاومتی 
و دانش بنیان تقویت بنیه علمی کشور است. نخبگان دانشگاهی 
می توانند با سوق دادن پژوهش های خود به سمت نیازهای کشور 
و با کمک سیاست گزاران و صنعتگران در تبدیل ایده به ثروت 
پیش رو باشند. به گفته وی  نخبگان و گروه های نخبگانی در 
کشور می توانند از طریق فعالیت های ترویجی مانند فعالیت های 
رسانه ای یا تشکیل گروه های جهادی در گسترش فرهنگ مقاوم 
سازی اقتصاد در بین مردم و مسئولین نقش ایفا کنند. اقتصاد 
مقاومتی شعار نیست بلکه اقتصادی مقاوم و مردم محور است و 
تکیه آن بر روی منابع انسانی است که بهترین این افراد نخبگان 
هستند کهخوشبختانه استان خراسان جنوبی از ظرفیت مناسبی از 
سرآمدان و نخبگان برخوردار است.در پایان رئیس بنیاد نخبگان با 
توجه به تاکید مهندس پرویزی به حضور فعال نخبگان و سرآمدان 
استان در حل مشکالت استان پیشنهاد کرد اتاق فکر نخبگان در 
بنیاد نخبگان تشکیل شود تا بستر الزم برای نقش آفرینی بیشتر 
نخبگان فراهم شود.در استان خراسان جنوبی در کنار قابلیت ها و 
پتانسیل های آن محرومیت هایی هست که باید نخبگان کمک 
کنند و راه حل هایی برای این رفع این محرومیت ها و توسعه 

ظرفیت ها دست پیدا کنیم.

توسعه تک بعدی نیست
استاندارخراسان جنوبی هم در نشست هم اندیشی سرآمدان استان 
ضمن تبریک هفته کار و کارگر با بیان این که امروزه با توجه به 
تنوع محصوالت و نیز تغییر ذائقه مصرف کنندگان، صاحبان صنایع 
تولیدي باید در راستاي ارتقاي کیفیت محصوالت و نیز توسعه 
صادرات تالش کنند در غیر این صورت در آینده با مشکل مواجه 
خواهند شد گفت: توسعه ، موضوعي چند بعدي و داراي جنبه 
هاي مختلفي است که نمي توان به صورت یک جانبه آن را مورد 
توجه قرار داد.  »پرویزی« موضوع پژوهش را بسیار مهم و حائز 
اهمیت دانست و تصریح کرد: اگر پژوهش ها به صورت واقعي و با در 
نظرگرفتن نیازهاي واقعي جامعه و صنایع به انجام برسد مي توانند 
بسیاري از نیازها را پاسخ گفته و گره هاي بسیاري را در حوزه صنایع 
و صاحبان تولید رفع کنند. وی ادامه داد: بنیاد نخبگان و دانشگاه 
بیرجند مي توانند با انجام یک کار مطالعاتي دقیق و همه جانبه 
دالیل عدم ارتباط صنایع و پژوهشگران را مورد مطالعه قرار دهند 
و در صورت امکان نسبت به برطرف کردن آنها اقدام نمایند. مقام 
عالی دولت در استان ، خراسان جنوبی را استانی دانشگاهي دانست 
و ضمن تاکید براستفاده از ظرفیت هاي علمي و دانشگاهي این 
استان گفت: پایان نامه هاي دانشجویان باید به سمت نیازهاي واقعي 
استان در حوزه توسعه سوق داده شود. پرویزی، تشکیل اتاق فکر 
توسعه استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: با توجه به خشکسالي 
هاي متوالي در استان یکي از مشکالت استان ،تامین آب شرب ، 
کشاورزي و صنعت است که در این زمینه تاکنون اقدامات بسیار 
مناسبي از سوي دولت انجام شده است  که امیدواریم در سال جاري 

این اقدامات وارد فاز اجرایي شوند. 
سرمایه گذاری ، اولویت اول استان

استاندارخراسان جنوبی، موضوع سرمایه گذاری را مورد تاکید ویژه 
قرار داد و افزود: اهلیت سرمایه گذاران بر اساس توان کاري ، اداري و 

مالي بسیار مهم است چرا که در غیر این صورت نمي توان به اهداف 
پیش بیني شده دست یافت و جز هدر رفت منابع و امکانات چیز 
دیگري عاید استان نخواهد شد. وی مرز مشترک با کشور افغانستان 
را از دیگر مزیتهاي اقتصادي استان دانست و تصریح کرد: سال 
گذشته بالغ بر یک میلیارد دالر صادرات از استان انجام شده است  
این در حالیست که روزانه بیش از 700 دستگاه کامیون محصوالت 
صادراتي را از مرز استان به کشور افغانستان صادر مي کنند. مقام 
عالی دولت در استان، خراسان جنوبی را دارای معادن بسیار غني 
دانست و تصریح کرد: یکي از مهمترین اقداماتي که در این زمینه 
صورت گرفت تهیه اطلس معدني استان بود که در صورت تکمیل  
اطلس معدني استان بزرگ ترین خدمت به توسعه سرمایه گذاري 

در حوزه معدن و صنایع معدني استان خواهد بود. 
 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان 
جنوبی نیز در این نشست گفت: باید بستر بهره مندی از طرح های 
نخبگان در استان فراهم شود. خانم »سرفرازی« با بیان این که 
نخبگان می توانند نقش راهبردی را برای جامعه ایفا کنند. افزود: 
استفاده از افراد متخصص می تواند راهی نو برای جامعه رقم بزند، 
چرا که منابع انسانی پویا می توانند سرمایه هایی را برای استان ایجاد 

کرده و ابزارهای تازه ای را نیز برای پیشرفت فراهم کند.
آغاز اجرای برنامه شهاب  

»حسینی« رئیس کارگروه تخصصی طرح شهاب بنیاد نخبگان 
استان نیز در این جلسه از اجرایی شدن برنامه شهاب در 6شهرستان 
خبرداد و عنوان کرد:19 هزار و 195 دانش آموز در 667 آموزشگاه 
تحت پوشش این برنامه قرار داده ایم.  وی با اشاره به این که سال 
آینده تمام استان تحت پوشش این برنامه قرار خواهد گرفت افزود: در 
 زمینه توانمندسازی مدرسان 20مدرس به تهران و یزد اعزام شده اند. 

دانشگاه های نسل سوم یعنی ثروت آفرینی
های  برنامه  کرد:  بیان  نیز  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  خاشعی 

مشترکی با صدا و سیما در راستای آشنایی مردم با فرهنگ اقتصاد 
مقاومتی داشتیم. امسال نیز قرار است اولین کنفرانس ملی توسعه 
کشاورزی در تولید و اشتغال را برگزار نماییم.  الزم است دانشگاه 
ها را متحول نماییم و به سمت دانشگاه های نسل سوم یعنی ثروت 
آفرین برویم. در کشورهای توسعه یافته یک صنعت ماه ها در صف 

می ماند تا یک دانشگاه برایش کار تحقیقاتی انجام دهد.
قانع بودن مردم و مسئوالن مانع توسعه استان

»آیتی« استاد دانشگاه با انتقاد از این که چرا مردم خراسان جنوبی 
مطاله گر نیستند عنوان کرد: تنها درخواست مردم و جوانان استان 
فقط داشتن یک شغل و یا معلم شدن است و هیچ آرزوی دیگری 
ندارند.وی با تاکید براین که باید روحیه مطالبه گری و فرهنگ 
توسعه ای را در استان راه بیندازیم خاطرنشان کرد:نبود فرهنگ 

توسعه ای در استان مانع پیشرفت خواهد شد.  
 دکتر بیدختی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده هنر دانشگاه 
بیرجند نیز بیان کرد: باید به جنیه های اقتصادی فرهنگ و همچنین 
جنبه های فرهنگی اقتصاد توجه شود. بسیاری از محصوالت هنری 
می تواند تولید ثروت کند. یکی از ویژگی های صنایع دستی اینست 
که سرمایه کمی می خواهند ولی ارزش افزوده باالیی دارند و الزم 
است به آن توجه شود تا به انتقال فرهنگ جذب توریست، صادرات 

بیانجامد.
ایجاد یک شغل به ازای ورود هر 10 گردشگر 

کاشانی نماینده گردشگری نیز بیان داشت: صنعت گردشگری در 
سال 2015 بیش از 7 میلیون شغل در دنیا ایجاد کرد و %10 
از تولید ناخالص دنیا مربوط به این صنعت است. به ازای هر 10 
نفر گردشگر در استان می توان یک شغل ایجاد نمود. در استان 
3 اثر ثبت یونکو وجود دارد که باغ اکبریه، کویر لوت و روستای 
قصبه می باشد. اثرهای ثبت شده در یونسکو بهترین معرف هستند 
 برای خراسان جنوبی که گردشگران بین المللی را جذب نمایند.  

 نام ردیف
 شماره پالک ثبتی نشاني نام شهر نام ملک استان

 نوع مساحت  )متر مربع (
 نوع کاربري نوع ملک مالکیت

 قیمت پایه نوع سند

 متصرف
 نوع بهره
 برداري
 فعلي

 توضیحات
 اعیان عرصه

 ملکي ،
 تملیکي ،
 سرقفلي ،

 اوقافي / غیر
 اوقافي

 ساختمان ،
 آپارتمان ،

 مغازه ، زمین ،
 سایر

  بانک ، تجاري ، اداري
   مسکوني ، صنعتي
 رفاهي ،آموزشي ،

 ورزشي ، انبار ، مزروعي
 کارگاه ، سایر

 ندارد /دارد
 ) بانکي /

غیر بانکي (

 تخلیه ،
 اشغال ،

 بالاستفاده

 خراسان1
 جنوبی

 ساختمان تجاري
 )اداره مرکزی
 سابق بانک
صادرات (

 بیرجند

  بیرجند- خیابان
 مدرس - بیست متري

 اول غربي - اداره
 مرکزي سابق بانک

 صادرات

اشغال ندارد29,464,440,000ششدانگ تجاري ساختمان ملکي17/955/77/1263/915595/801417/76

 اسکلت فلز - در چهار طبقه - با
 قدمت حدود 9 سال -  داراي

 آسانسور - طبقه چهارم دکوراتیو
 چوبي - مجهز به موتور خانه و
 شوفاژ - امتیازات شامل آب ،
برق ، گاز ) به شکل موجود (

 خراسان2
 جنوبی

 کارگاه آجر نماي
 پرسي ) کارگاه
 و ماشین آالت (

بیرجند
  بیرجند -شهرک بیرجند

اشغال ندارد1,490,000,000 جانشیني صنعتي سایر تملیکي36212925610صنعتي - قطعه3621
 سالن تولید - ساختمان اداری و
 سرایداری - ماشین آالت : پرس
 ضربه ای مکانیکی - آسیاب تیغه

 ای  بدون آب و برق

 خراسان3
 جنوبی

 مرغداري به
 ظرفیت 30 هزار

 قطعه
آرین شهر

 آرین شهر - ابتداي
 جاده چاهک موسویه ،

 سمت چپ
 کشاورزي سایر تملیکي89 16532557841 /128

 مشاعی
 ) سهم بانک

 2/66 دانگ از
ششدانگ
 می باشد (

2,215,000,000
 دارد
 ) غیر

بانکي (
اشغال

 )به شکل موجود( سهم بانک
 2/66 دانگ از ششدانگ می باشد
 )قیمت پایه مربوط به سهم بانک

می باشد(

 خراسان4
 جنوبی

 زمین شن شویی
 آفریز و ماشین

 آالت
) به شکل موجود(بالاستفاده ندارد995,000,000قرارداد اجارهکارگاه زمین تملیکی69 1/1468200001قاین - روستای آفریزقاین

 خراسان5
 جنوبی

 زمین کشاورزی
 قاین- روستایقاینو دامداری

) به شکل موجود(اشغال ندارد1,647,000,000ششدانگ کشاورزی زمین تملیکی1680/2872173.5883محمدآبادعلم

 خراسان6
 بیرجند ساختمان ملکی جنوبی

 بیرجند - خیابان
 توحید - نبوت 7 -

پالک 28
 زمین و تملیکی315/245360212.3

 اشغال ندارد3,950,000,000 سند تک برگی مسکونی سایر
 یک باب ساختمان با نمای آجر
 سفال و سیمان کف موزائیک

 دارای انشعابات و قدمت 25 سال

 خراسان7
 نهبندان - شهرک نهبندان کارخانه سنگبری جنوبی

 ساختمان تملیکی766/399361877 صنعتی
 تخلیه ندارد22,291,970,000 جانشینی صنعتی و زمین

 سوله صنعتی - ساختمان
 مدیریت اداری و پرسنلی و اموال

 ) به شکل موجود (

 خراسان8
 جنوبی

  سهم مشاعی
 از ساختمان

 مسکونی
 بیرجند

 بیرجند - خیابان
 پاسداران - پاسداران

2-پالک 36
1,120,000,000انتقال اجرایی مسکونی ساختمان تملیکی249/17/3048336444

 دارد
 ) غیر

بانکي (
 اشغال

 سهم بانک یک دانگ و شش
دهم دانگ مشاع از ششدانگ

  ) قیمت پایه مربوط به سهم بانک
می باشد (

 خراسان9
 جنوبی

 سهم مشاعی
 از ساختمان

 مسکونی
 بیرجند

  بیرجند - خیابان عدل
 عدل 23- خیابان باهنر

 شرقی - پالک 41-
 مقابل مدرسه

524,000,000 انتقال اجرایی مسکونی ساختمان تملیکی249/3375200203/2
 دارد
 ) غیر

بانکي (
 اشغال

 سهم بانک یک سهم و چهاردهم
 مشاع از کل ده سهم از ششدانگ
 ) قیمت پایه مربوط به سهم بانک

می باشد (

 خراسان10
 جنوبی

 سهم مشاعی
 باغ و مرغداری

 روستای علی آباد
 داور آباد

 بیرجند - روستای بیرجند
 ساختمان تملیکی769/2450001352 علی آباد داور آباد

1,922,000,000 انتقال اجرایی مزروعی و زمین
 دارد
 ) غیر

بانکي (
 اشغال

 بیست و پنج سهم و یک چهارم سهم
 مشاع از 47 سهم مشاع از 840 سهم
 مشاع از ششدانگ ) قیمت پایه مربوط

 به سهم بانک می باشد (

 خراسان11
 جنوبی

 شرکت تولیدی
 قاین - کیلومتر 5 بیرجند آجر سفال

اشغالندارد11,060,000,000 انتقال اجرایی صنعتی سایر تملیکی131/183780112/503640 جاده اسفدن - قاین

  ساختمان اصلی کوره - سالن تولید
 انبار قیر - اتاقک پمپ - ساختمان

 اسکان کارگران - ساختمان مدیریت
 سوله انبار  - ماشین آالت شامل
 سیلوی خاک - والس- مخلوط

 کن - مخلوط کن پرس - پرس - پمپ
 وکیوم - مجموعه برش -نوارهای نقاله
 و ... تأسیسات برق ، آب و تجهیزات

متفرقه  ) به شکل موجود (

نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد بشرح جدول ذیل می باشد :
میزان پرداخت غیر نقدی ) باقیمانده در اقساط (میزان پرداخت نقدیشرایط پرداخت ) گروه (  ردیف
     اولویت با پرداخت نقدی ، پیشنهاد غیر نقدی با اولویت پرداخت ، به ترتیب ذیلز1

) 2-3-4- 5( قابل بررسی خواهد بود .
 30% در اقساط 12 ماهه ) با سود بانکی (2%70
50% در اقساط 24 ماهه ) با سود بانکی (3%50
70% در اقساط 36 ماهه ) با سود بانکی (4%30
90% در اقساط 60 ماهه ) با سود بانکی (5%10

جنوبي  خراسان  صادرات   بانک 
واحد   11 تعداد  دارد:  نظر  در 
آالت   ماشین  و  مازاد  امالک  از 
عمومي  مزایده  طریق  از  ذیل  شرح  به  را  خود   مازاد 
مزایده  در  شرکت  متقاضیان  برساند.  فروش   به 
مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از روز درج آگهی  
مورخ 96/02/16 الی96/02/20 نسبت به دریافت اسناد 
مزایده اقدام و تا پایان وقت اداري )ساعت14( روز شنبه  مورخ 

 96/02/30 به نشاني بیرجند - خیابان مدرس- نبش مدرس
 9-  اداره مرکزي بانک صادرات طبقه اول -  دایره تدارکات 

و ساختمان نسبت به عودت آن اقدام نمایند. 
پاکت هاي پیشنهادي ارائه شده رأس ساعت 10 صبح روز 
یکشنبه مورخ 96/02/31 در محل فوق با حضور اعضای 
کمیسیون معامالت بانک و متقاضیان خرید مفتوح ، قرائت 

و برندگان مشخص خواهد شد.
 الزم به ذکراست،اسناد شرکت در مزایده بایستي تا پایان 

به دایره تدارکات و  ، فقط  اداری مورخ 96/02/30  وقت 
ساختمان بانک تحویل و رسید اخذ گردد .

توضیحات و شرایط : جهت دریافت اسناد مزایده ، ارائه 
شماره  به  ریال   100/000 مبلغ  به  واریزي  فیش  اصل 
و  تدارکات  دایره  نام  به   0101532454002 حساب 
است  الزامي  جنوبي  خراسان  صادرات  بانک  ساختمان 
پایه  قیمت  معادل %5  مزایده  در  مبلغ سپرده شرکت   .
اسناد  مندرجات  طبق  که  باشد  مي  آگهي  در  مندرج 
مزایده مي بایست اقدام گردد . بازدید از امالک و اموال 
اداري از ساعت 8 تا 14 فراهم  مورد مزایده در روزهاي 

. باشد  مي  ضروری  کنندگان  شرکت  تمامی  برای   و 
مزایده گذار در رد یا قبول یک یا تمامي پیشنهاد خرید مختار 

است. کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسد و در 
)96/1( صورت داشتن متصرف ، تخلیه به عهده خریدار می باشد. مزايــده  آگهــي 

بانک صادرات خراسان جنوبي   لیست امالک مازاد بانک صادرات     مديريت شعب خراسان جنوبی      )مزايده 96/1(


