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سرمقاله

سیستم نوبت دهی 
ناکار آمد، پاشنه آشیل 
سازمانهای درمانی استان
* مهرآیین

درمانگاه  ورودی  در  مقابل  انبوه  جمعیت 
)  2 صفحه  در  سرمقاله   ادامه   ( بیمارستان...   تخصصی 

نایب قهرمانان بیرجندی 
 از مشکالت می گویند :

»پرس« 
قهرمانان
در رینگ
بی پولی

 
ورزشکاران خراسان  توسط  نقره  مدال  دو  “کسب 
جنوبی در مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاه های 
کشور” خبر خوشی بود که اوایل دی ماه به گوش 

رسید و افتخاری دیگر برای...  ) مشروح در صفحه ۳ (

برای بارش باران دعا کنیم/ کاشت آزمایشی گیاه پوششی »چمن دایکوندرا« در فضای سبز شهر بیرجند/مصرف باالی اماکن مذهبی  از آب رایگان/سفر زائران به سوریه نیازمند پیوست امنیتی است/اسکلت کشف شده در بیرجند فاقد ارزش باستان شناسی است/ استقرار دو متخصص سونوگرافی در طبس  /صفحه 7

تحلیلگر مسائل سیاسی:
اصالح طلبان

 به بن بست رسیده اند 

یک نماینده مجلس:
شرط رفع فیلترینگ تلگرام؛رد پای 

سرویس های جاسوسی در حوادث اخیر

رمضان زاده: 
 باهنر به دلیل حمایت از احمدی نژاد 

عذرخواهی کند 

طاهرنژاد:
جهانگیری و دولت

 در اعتراض مردم نقش داشتند

بارزانی: 
در امور داخلی ایران 

دخالت نمی کنیم 
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

عکس : کاربر 

کیسه خالی بودجه  برای خراسان جنوبی
خراسان جنوبی در فهرست بودجه ای کشور جایگاه مطلوبی ندارد / صادرات خراسان جنوبی نیازمند پرداخت مشوق است / بازگشایی بازارچه های مرزی مورد توجه قرار گیرد / مالیات، درد سنگین واحدهای تولیدی / استان پایلوت اجرای قوانین نباشد

انتقاد استاندار
از جذب ناقص 
اعتبارات اشتغال

هماهنگي  کمیسیون  جلسه  دهمین  در  استاندار 
بانک هاي استان گفت : باتوجه به اعتباراتي که 
در حوزه اشتغال به استان اختصاص یافته ، میزان 

جذب ناکافي و پایین است ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

کاهش بی سابقه 
بارش  طی ۵۰ سال 

گذشته  در استان
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: کاهش 
بارندگی در سال زراعی جاری امسال، در ۵۰ سال اخیر 
 بی سابقه است بگونه ای که تاکنون ۱.۱ میلی متر

 بارندگی در استان داشته ایم ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی در نظر دارد: 4 دستگاه خودرو خود را به استناد 
صورت جلسه های 960020 مورخ 96/4/24 و 960035 مورخ 96/7/25 و 960047 مورخ 
96/10/10 کمیسیون ماده )2( الیحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش 
اتومبیل های زائد از طریق مزایده با شماره فراخوان 0100963674000001 مندرج در 

سامانه تدارکات الکترونیکی با آدرس www.setadiran.ir  به فروش برساند.

مدلنوع خودروردیف
مبلغ  ودیعه 

)ریال(
آدرس محل 
بازدید خودرو

بلوار صنعت و 138440/000/000نیسان پیکاپ1
معدن ـ سایت 
اداری ـ اداره 

کل ثبت احوال 
خراسان جنوبی

138225/000/000وانت مزدا دوکابین2

138110/000/000پراید )دنده اتوماتیک(3

138110/000/000پراید ) دنده اتوماتیک (4

مراحل انجام کار:
بازدید خودروها از روز دوشنبه 96/10/18 تا پایان وقت اداری پنجشنبه 96/10/28

واریز مبلغ ودیعه به حساب 2171112101006 به نام تمرکز وجوه سپرده ثبت احوال
مراجعه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی و بارگذاری فیش واریزی ودیعه و تکمیل 

اطالعات فردی و درج قیمت پیشنهادی در سامانه مذکور
درج مشخصات فردی در پشت پاکت الک و مهر شده حاوی اصل فیش واریزی ودیعه و 
تحویل آن به دبیرخانه اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی واقع در بلوار صنعت و معدن، 

سایت اداری
ــ آخرین مهلت ارسال قیمت پیشنهادی در سایت مذکور، پایان وقت اداری روز پنجشنبه 
96/10/28 و بازگشایی پاکت ها در سامانه مذکور ساعت 10 صبح شنبه 96/10/30 خواهد 

بود. 
ــ ضمناً مزایده گران گرامی می توانند برای راهنمایی در خصوص چگونگی ثبت نام در سامانه 
تدارکات، همه روزه از ساعت 7:30 تا 10 صبح به آدرس: ابتدای خیابان مطهری ـ سازمان 
صنعت، معدن و تجارت - طبقه همکف ـ اتاق 111 مراجعه و یا با شماره 32221220 

تماس حاصل فرمایند.
ــ شرکت کلیه کارکنان دولت در مزایده خودروها بالمانع می باشد.

آگهی مزایده فروش 4 دستگاه خودرو اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی

نمایندگی برندهای معروف غذایی و بهداشتی تعداد معدودی 
موزع ، راننده و بازاریاب با روابط عمومی باال و تجربه کاری 

برای الین جدید استخدام می نماید. 

آدرس: بیرجند، شهرک صنعتی، تالش شرقی 3، آخرین واحد

تلفن: 05632255724-6
همراه: 09339615752

شرکت سراسری پخش گستـر

ی(
ور

ض
ه ح

جع
را

)م

به یک نفر بازاریاب )آقا( باتجربه نیازمندیم.
تلفن تماس: 09157329646

دیروز به صفای وجودش
 و امروز به اعتبار نام نیکش می بالیم

 18 دی ماه پنجمین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان

شـادروان حسـن اکبـرزاده 
را گرامی می داریم. روحش شاد و یادش همواره سبز

از طرف خانواده

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور بزرگ خاندان 

حاج کربالیی غالمرضا انصاری فرد )کاسب قدیم بازار(
را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم 

امروز دوشنبه 96/10/18 ساعت 14 الی 15 از محل بهشت متقین 
)غسالخانه( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند 

موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر و امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده های انصاری فرد و فامیل وابسته

جناب آقای مهندس محمد خراشادیزاده
با نهایت تأسف و تألم درگذشت جانسوز مادر گرامی تان

 را خدمت شما و خاندان عزیزتان صمیمانه تسلیت عرض می نماییم، از خداوند منان
 برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و سالمتی مسئلت داریم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی - بیمارستان ایران مهر

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

 مطب دکتر شهریار بهنام فر  )طب سوزنی( 
به آدرس:خیابان طالقانی - طالقانی 1 - نبش تقاطع اول

 )تقاطع با شهدا 2(-پالک9 )روبروی مطب خانم دکتر کاظمی(
 انتقال یافت.

ضمنا نوبت دهی بیماران فقط همین هفته 
از ساعت 17تا 19 انجام می شود 

t.me/tebsoozani:تلفن تماس: 32231213        تلگرام

)هوالباقی(
چه سخت است در دل گریستن و به زبان هیچ نگفتن

  و تکیه گاهی مطمئن را از دست دادن، هنوز باورمان نمی شود
 غروبت را، دلسوزی و لبخندت را.  

در دومین سالگرد درگذشت پدری عزیز و همسری مهربان

 شادروان نجف علی نادعلی
 یاد و خاطره اش را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. 

روحش شاد 
خانواده های: نادعلی - دزگی

صفحه ۷
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احتمال افزایش شهرهای دارای تنش آبی
 
ایسنا - معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: در بدترین سناریوی تعریف شده برای 
تابستان سال ۱۳۹۷ ممکن است اگر شرایط بارندگی به همین شکل باشد هم در منابع آب سطحی و هم در منابع آب 

زیرزمینی دچار مشکل شویم و شهرهای دارای تنش  آبی از ۲۸۹ شهر هم بیشتر شود.

سرمقاله

سیستم نوبت دهی 
ناکار آمد، پاشنه آشیل 
سازمانهای درمانی استان
*مهرآیین

) ادامه سرمقاله  از صفحه ۱  ( صف های بلند در اورژانس 

تزریقات...پیامها،تماسها  برای   ... بیمارستان 
ناخوشایند  وضع  از  متعدد  های  گالیه  و 
این  بیمارستانها  در  دهی  نوبت  سیستم 
های  ضعف  آشکارشدن  شاهد  همگی   روزها 
ماست. درمانی  مراکز  برخی  در  مدیریتی 

به  باره  همین  در  تزریقات  مراجعان  از  یکی 
نگارنده  عنوان کرد: دکوراسیون تمیز و شیک یا 
آنچه  »هتلینگ «خوانده می شود به چکاربیماران 
می آید وقتی باید مدت های طوالنی برای یک 
تزریق  معمولی معطل شوند!؟ ای کاش به جای 
دادند. می  افزایش  را  نیروها  تعداد  ها  هزینه  آن 

مقارن ظهر دیروز نیز شهروندان  حاضر در صف 
نوبت کلینیک تخصصی پزشکان با انتقاد ازآنچه 
ضعف مدیریت می دانست خواستار حضور خبرنگار 
آوا برای تهیه گزارشی از روند نوبت دهی در این 
از  چندی  انتقادات  نیز  آن  از  شد.پیش  کلینیک 
اجتماعی  تامین  بیمارستان  در  دهی  نوبت  شیوه 
که  این  جمله  آن  از  بود  شده  ارسال  روزنامه  به 
اعالم  تماس  صف  در  انتظار  مدتها  از  پس   «
می شود نوبت تکمیل است!« بیمار دیگری هم 
ساعت 6 صبح  هرروز  است  هفته  دو  گوید:  می 
نیم   از   پس  که  بگیرم  نوبت  که  زنم  می  زنگ 
آن سوی خط  تلفنی  منشی  تازه  ساعت تالش  
! ندارد  حضور  مربوطه  پزشک  دهد  می  جواب 

 این همه و موارد متعدد مشابه شاهد آن است که 
شهروندان از سیستم نوبت دهی پزشکان در مراکز 
درمانی عمومی راضی نیستند.البته ناگفته پیداست 
بخشی از ناهنجاری ها ناشی از کمبود نیرو )اعم 
از پزشک،پرستار و...،(تواند بود که این نیز  از نظر 
مراجعان وبیماران پذیرفتنی نیست و به زعم آنان 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی و تامین اجتماعی 
بایدبامطالبه از مدیران باال دستی از طرق گوناگون 
برای رفع نیاز مردم اقدام کنند.کاری که تاکنون در 
جایگاههایی که انجام شده خوب ثمر داده است.

نرم  های  نقص  و  ها  ضعف  سو  دیگر  در 
ها داشته  مدیریت  در  ،ضعف  افزاری،روزمرگی 

گره  کاهش  برای  عمل  در  ونبودابتکاروبرنامه 
مواردی  از  درمانی  مدیریتی مجموعه های  های 
درمانی  سازمانهای  حیثیت  به  آشکارا  که  است 
استان  ضربه می زند. . . . ) ادامه سرمقاله در ستون مقابل  ( 

) ادامه سرمقاله  ( وصد البته زحمات صادقانه وخالصانه 

زیر  این حوزه  رادر  ارشد وزارتی واستانی  مدیران 
سوال می برد. قدر مسلم  آن که مدیریت  یک 
علم است اتفاقا دانش مدرن ومهمی نیز هست و 
در تمام حوزه ها با احترام به همه تخصص ها این 
مدیریت شایسته وعلمی است که  از هزینه های 
گوناگون می کاهد وحاصل تالشها وکوششها را 
به محصول قابل ارایه به جامعه تبدیل می کند بر 
این اساس  نمی توان نسبت به سومدیریت ها که 
باعث نارضایتی شهروندان است بی اعتنا بود . این 
بی اعتنایی می تواند به بی احترامی به مردم تعبیر 

شودکه عوارض خوشایندی ندارد.
از این رو به نظر می رسد مسئوالن حوزه درمان استان 
در کنارکارهای شاخصی که انجام داده اند وجای 
سپاس و قدردانی دارد . باید برای حل مشکالت 
به ظاهرپیش پافتاده ای چون موضوع نوبت دهی 
اقدام عملی نمایند چون این ناهنجاری مدیریتی 
این  به  عمومی  براعتماد  سو  اثر  تواند  می 
استفاده  چون  طرحهایی  بگذارد.شاید  سازمانها 
یا   ، بازنشسته  در زمان های پیک   نیروهای  از 
با  متناسب  پرستاران  مثل  نیروهایی  شناور شدن 
پزشکان  یا حضور  تزریقات  مثل  یی  نیاز بخشها 
پروازی  شکل  به  تخصص  وفوق  متخصص 
بکاهد. مشکل  از  مدت  کوتاه  در  بتواند  دراستان 
دهی  نوبت  شیوه  در  موجود  وضع  حال  هر  به 
متولی  سازمانهای  درشان  درمانی  مراکز 
پاشنه  را  آن  توان  می  عبارتی  وبه  نیست 
دانست. سازمانها  این  ضعف  نقطه  و  آشیل  

وعده صندوق بیمه محصوالت 
کشاورزی به مرغداری ها

آخرین خبر- قائم مقام صندوق بیمه محصوالت 
کشاورزی با بیان اینکه تاکنون ۱۲۰ میلیارد تومان 
از خسارات مرغداران پرداخت شده است گفت: ۸۰ 
هفته  دو  تا  مرغداری ها  خسارت  تومان  میلیارد 
آینده پرداخت می شود. محمدابراهیم حسن نژاد با 
اشاره به اینکه خسارات واحدهایی که تا پیش از 
مهرماه به بیماری آنفلوآنزا آلوده شدند بطور کامل 
میلیارد   ۱۲۰ تاکنون  افزود:  است،  شده  پرداخت 
شیوع  از  ناشی  تلفات  بابت  مرغداران  به  تومان 
خسارات  گفت:  وی  است.  شده  پرداخت  آنفلوآنزا 
شیوع  علت  به  بعد  به  مهرماه  از  که  واحدهایی 

آنفلوآنزا آلوده شدند هنوز پرداخت نشده است.

تعیینتکلیفحذف۳۳میلیونیارانهبگیر

جهان نیوز- علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 
سال  از  یارانه ها  هدفمندی  محل  از  دولتی  درآمدی  منبع  رقم   :۹۷
به  رقم  این  آینده  سال  برای  که  بود  تومان  میلیارد  هزار   4۸ جاری 
 ۹۷ بودجه  الیحه  در  دولت  پیشنهاد  طبق  تومان  میلیارد  هزار   ۳۷
میلیارد  هزار   ۲۳ رقم  این  از  داشت:  اظهار  وی  است.  یافته  کاهش 
تومان به یارانه نقدی و غیرنقدی، ۷ هزار میلیارد تومان برای کاهش 
امداد و سازمان  فقر مطلق در خانوارهایی که تحت پوشش کمیته 
بهزیستی هستند اختصاص داده شده؛ البته از این محل برای یارانه 
نان و خرید تضمینی گندم نیز سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و برای 
بخش سالمت نیز سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دولت پیشنهاد داده 

که جمعا به ۳۷ هزار میلیارد تومان می رسد.

لزومپرداختکمکهزینهمهدکودک
بهکارمندانزن

عصر اعتبار- به نقل از دیوان عدالت اداری، در پی شکایت تعدادی از 
بانوان شاغل در آموزش و پرورش، هیأت عمومی این دیوان با استناد به 
اینکه زنان کارمند دولت از جمله آموزش و پرورش که فرزند خردسال دارند 
و محل خدمت آنها فاقد مهدکودک دولتی باشد مستحق دریافت کمک 
هزینه مهدکودک می باشند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و آموزش و 
پرورش دارای تکلیف قانونی و پیش بینی بودجه جهت پرداخت آن می 
باشند و عدم تبادل موافقتنامه نافی حق قانونی کارمندان مستحق نمی 
باشد و این امر با توجه به پرداخت این مزایا در سایر دستگاههای اجرایی 
باعث تبعیض ناروا شده و الزم است نسبت به پرداخت کمک هزینه 

مهدکودک به کارمندان زن آموزش و پرورش اقدام گردد.

فروشکاالیقاچاقآزادمیشود!

آخرین خبر-    بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، فروش کاالی قاچاق در 
سال ۹۷ مجاز شده و ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع حاصله صرف ایجاد 
شغل در کشور خواهد شد. تبصره ۱۸ الیحه که مربوط به درآمد ۱۷ هزار 
و 4۰۰ میلیارد تومانی از محل افزایش حامل های انرژی برای موضوع 
ایجاد اشتغال و تولید در نظر گرفته شده بود، بر اساس آخرین مصوبه 
کمیسیون تلفیق حذف شد. بر اساس مصوبه جدید این کمیسیون، 
منابع حاصل از ۱۰ هزار میلیارد تومان از فروش اموال و کاالهایی که 
در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد، برای ایجاد اشتغال هزینه 
خواهد شد. بر اساس مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق  کاالهایی در 
اختیار سازمان اموال تملیکی متشکل از کاالهای قاچاق، باید فروخته 

و منابع آن تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان در اختیار اشتغال قرار گیرد.

آغاز ثبت نام بیکاران برای اخذ وام اشتغال از روز سه شنبه

آغاز پرداخت حقوق معوق معلمان »خرید خدمتی«

وزارت  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاون  تسنیم- 
برای  تومان  میلیارد  هزار   ۲۰ مرکزی  بانک  گفت:  کار 
دانشگاه  آموختگان  دانش  فراگیر  اشتغال  طرح  اجرای 
عیسی  است.  داده  اختصاص  عالی  آموزش  مراکز  و  ها 
میلیارد  نیم  و  یک  معادل  این  بر  عالوه  افزود:  منصوری 
است. یافته  اختصاص  روستائیان  اشتغال  برای  دالر 
برای  متقاضیان  از  رسمی  نام  ثبت  گفت:  وی 
دانش  اشتغال  و  روستایی  اشتغال  تسهیالت  دریافت 
شود. می  آغاز  کارا  سایت  در  سه شنبه  از  آموختگان 
منصوری افزود: در اجرای طرح اشتغال فراگیر برای سال ۹6 
است. گرفته شده  نظر  در  فرصت شغلی  هزار  ایجاد ۹5۱ 

رشته  در  فرصتها  این  از  شغل  هزار   65۰ گفت:  وی 

بیمه ای  مشوق های  در  و  است  اشتغال  پر  های 
کنیم. بیشتر  را  اشتغال  ایجاد  به  تمایل  باید  هم 
افزود:  کار  وزارت  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاون 
شده  آغاز  امسال  تیر  از  آموختگان  دانش  کارورزی  طرح 
دانش  تحصیالت  نبودن  متناسب  تواند  می  طرح  این  و 
با نیازهای بازار کار را در کوتاه مدت حل کند. آموختگان 
 6 تا   4 طرح  این  در  آموختگان  دانش  گفت:  منصوری 
کنند  می  کارورزی  درسشان  با  مرتبط  واحدهای  در  ماه 
و ماهانه حدود ۳۰۰ هزار تومان به آنها پرداخت می شود.

وی افزود: ۸۰ درصد کسانی که دوره های کارورزی را می گذراند 
در همان واحدها یا واحدهای جنبی مشغول به کار می شوند.
در  نیز  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 

های  دانشگاه  التحصیالن  فارغ  گفت:  برنامه  این 
ندارند. کار  بازار  به  ورود  برای  را  الزم  مهارت  کشور 

محمد حسینی افزود: از زمانی که موضوع اختصاص یک و نیم 
میلیارد دالر برای اشتغال روستایی به مجلس آمد تا کنون یک 
سال گذشته اما هنوز ساز و کار اجرایی آن مشخص نشده است.

وی گفت: اگر اولویت یک کشور ایجاد اشتغال است، همه 
کنند. کمک  آن  به  باید  دولت  ارکان  ویژه  به  ها  دستگاه 

حسن طایی کارشناس حوزه اشتغال نیز در این برنامه گفت: با 
ورود فارغ التحصیالن دانشگاه ها به بنگاه های اقتصادی در 
اجرای طرح کارورزی، دانش جدید به این بنگاه ها وارد می شود.

وی افزود: ۹۷ درصد کسانی که در طرح کارورزی شرکت کرده 
اند به شاغالنی موفق و مولد تبدیل شده اند.

به  خود  سفر  جریان  در  زینی وند  مجتبی  نیوز-  جهان 
با حضور در جمع موسسان مدارس و مراکز  یزد  استان 
مدارس  شهریه  تعیین  کرد:  اظهار  استان،   غیردولتی 
پرورش  و  آموزش  مناطق  کارگروه های  به  غیردولتی 
قانون   ۱5 ماده  براساس  افزود:  وی  می شود.  واگذار 
آموزش  مناطق  کارگروه  غیردولتی  مدارس  تاسیس 
منطقه ای،  شرایط  و  محلی  اقتضائات  براساس  وپرورش 

معاون  می کنند.  تعیین  را  غیردولتی  مدارس  شهریه 
وزیر و رییس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های 
دستورالعمل  تنظیم  از  پرورش  و  آموزش  وزارت  مردمی 
نظارت و بازدید از مراکز غیردولتی نیز خبر داد و گفت: در 
این دستورالعمل ارزیابی موسس، ارزیابی منطقه و ارزیابی 
مقام  این  است.  شده  تبیین  خوبی  به  کشور  و  استان 
مسئول در ادامه از آغاز پرداخت معوقات معلمان مدارس 

تشریح  و  اشاره  آتی  هفته  آموزشی ظرف  خدمات  خرید 
از  مانده،  باقی  گذشته  از  که  معلمان  این  حقوق  کرد: 
هفته آینده پرداخت می شود، این در حالیست که معوقات 
تسویه  و  امسال محاسبه   ۹6 ماه  پایان شهریور  تا  آنها 
پایان خاطرنشان کرد: سامانه ویژه  می شود. زینی وند در 
معلمان مدارس خرید خدمت در هفته آینده راه اندازی و 

موضوع بیمه و نحوه پرداخت آنها نیز حل می شود.

برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید۳2446666/۳2424۳20-2

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 951917-930253 اجرایی آقای سید اصغر موسوی دوست محکوم به پرداخت مبلغ 59/858/369 ریال در حق شرکت اتحادیه شرکت های تعاونی 

های مسکن کارگران استان خراسان جنوبی و مبلغ 2/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت و خانم سمانه کشاورز بخشایش محکوم به پرداخت مبلغ 56/381/803 ریال حق آقای حسین اله پور 
و مبلغ 1/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه هزار سهم مشاع از 276141 سهم مترمربع پالک صفر فرعی از 1509 اصلی بخش دو به مالکیت آقای 
سید اصغر موسوی دوست واقع در حاشیه کمربندی شهر )حاجی آباد( با کاربری زراعی و مبلغ 100/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 1396/11/04 
از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
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. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16و14 مجتمع 
www.dadkj.ir شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 
قابل مشاهده می باشد.                                                                                                                                 منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 961189 محکوم علیه آقای مهدی علیزاده فرزند علی محکوم است به پرداخت مبلغ 

در  االجرا  بابت حق  ریال  مبلغ 7/528/602  پرداخت  و  دلسوز  حمید  له  محکوم  در حق  غیره  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   181/727/008
حق صندوق و با توجه به توقیف سهم االرث محکوم علیه از پالک ثبتی به شماره 113 فرعی از 4157 اصلی بخش 1 بیرجند واقع در خیابان 
جمهوری اسالمی، کوچه سلمان به مساحت 170 مترمربع با زیربنای حدود 120مترمربع و نوع دیوارهای آن آجری و سقف طاق ضربی ساخته 
شده، ملک از سمت شرق )کوچه( به عمق 1/6 متر و از جنوب به عمق 0.4 متر و دارای پخی به طول 1/3متر می باشد و در مجموع 34/96 
مترمربع در تعریض می باشد که ارزش ششدانگ از پالک فوق به مبلغ  1/100/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده روز 
یکشنبه تاریخ 1396/11/01 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به میزان سهم االرث محکوم علیه آقای مهدی علیزاده به فروش 
 می رسد 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

اشخاصی که از شرکت سروش گستر 
بیرجند از پالک 10 فرعی از 296 اصلی 
مزرعه خشک آباد جنب دانشگاه آزاد، 
 زمین 408 متری خریداری نموده اند
شماره  با  مدیره  هیئت  انتخاب  برای 
09155002589 تماس حاصل نمایند.

پارکت ترک/ کف پوش/ کابینت کالسیک و مدرن/  کناف محیط اداری و دکوراسیون منازل

VIP فروش نوروزی جشنواره اکسون
خیابان معلم نرسیده به معلم 1 .   09154951035 حسینیجديدترين های روز دنيا
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حمایت بسیج علمی خراسان جنوبي از 37 طرح فناورانه
صدا و سیما- سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان جنوبی با پرداخت 183 میلیون تومان کمک بالعوض از 37 طرح فناورانه حمایت کرده است. مسئول سازمان 
بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه انصار الرضا گفت: این سازمان از آغاز امسال 143 میلیون تومان به 35 طرح آماتور و 40 میلیون تومان به 2 طرح نیمه حرفه ای، کمک 
بالعوض پرداخت کرده است. تسهیالت بالعوض سازمان بسیج علمی برای طرحهای آماتور تا سقف 5 میلیون تومان و برای طرحهای نیمه حرفه ای 20 میلیون تومان است.

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

سالم لطفا به مسووالن شهرداری اعالم فرمایید 
کف کانال سجاد شهر بر اثر سیالب فرسایش یافته 
و دیوارهای سنگی دو طرف آن ریزش خواهد کرد. 
لذا قبل از ریزش نسبت به کف سازی آن اقدام کنند.
915...350
دیگه همین یکی را کم داشتیم! نمره فروشی در 
دبیرستان دخترانه ... !به دانش آموزان گفتند اگر می 
خواهید نمره ورزش شما را مثال از 19 به 20 تغییر 
بدهیم نفری ده هزار تومان بیاورید که می خواهیم 
مثال توپ بخریم! آن همه شهریه می گیرید هنوز 
کم است! دارید از نوجوانی به دانش آموزان رشوه 
دادن را یاد می دهید که بشوند پایه تخلف واختالس 
درکشور! علیرغم چندبار تذکر به مسووالن آموزش 
شما  به  امیدمان  و  شدیم  ناامید  ،دیگر  پرورش  و 
جامعه  بینای  چشم  که  است  محترم  خبرنگاران 

وسنگ صبور ما هستید. لطفاپیگیری کنید.
903...172
سالم با توجه به دستور مجلس به حذف آبونمان 
استان»هزینه خدمات  گاز  گاز، شرکت  قبوض  در 
مستمر« را جایگزین کرده که در برخی موارد بیش 
از 5 برابر بهای گاز مصرفی محاسبه می شود. چه 

کسی پاسخگو است؟
915...838
واقعا جای تاسف دارد درختان 04 در حال خشک 
گیرند. می  جلسه  مدام  مسئوالن   . هستند  شدن 
دست  موقع  آن  شدند  خشک  کامال  وقتی  یعنی 
بکار خواهید شد؟!! دیگر بس نیست؟! آخر تا کی؟ 
می دانید برای تک تک این درختان چقدر زحمت 
کشیده شده و چه خاطره هایی دارند؟ یاد آن روزها 
که هر کدام از درختان یک پالک داشتند بخیر. شما 
را به خدا کاری کنید گوشه گوشه شهر درختان در 
حال خشک شدن هستند. جلسه هایی که فقط وقت 

گیرند بدرد نمیخورد!
915...597
از شهردار و مدیرعامل آتش نشانی پیگیری کنند 
چرا حقوق یک آتشنشان تو تهران با سابقه 9 سال 
باید دو برابر حقوق یک آتشنشان خراسان جنوبی 
با سابقه 15 سال باشد؟ بخدا استرس آتش نشانان 
خراسان جنوبی هم کمتر از او نیست در برابر دیگر 
کشورها خودمونو مقایسه نمی کنیم ولی وقتی با 
دیگر استانها مقایسه می شویم واقعا ظلم است! و 
مسئول این بی عدالتی هم کسانی هستند که باید 
از حق و حقوق این نیروهای زحمتکش دفاع کند.                                             
915...021
رانندگان  ما  تن(هستم  کامیون)شش  باسالم:راننده 
اقدام  هوشمند  شارژکارت  جهت  بایستی  هرساله 
برای  نمائیم.قوانین ومقررات الزم وضروری جاری 
این کار:کارکرد7500کیلومتری وسیله نقلیه با دریافت 
بارنامه معتبر و ازطرفی بیمه اجباری رانندگان می 
نقلیه  وسیله  کار  مسافت  اینکه  به  باشد.باعنایت 
است  بارنامه محسوس  تهیه  کوتاه وعدم ضرورت 
بیکاری(. )افزایش  ازطرفی حجم کارنیزکم شده  و 
لذاتهیه بارنامه بامبلغ کرایه دریافتی همخوانی ندارد 
چنانچه  ذکراست  به  ندارد.الزم  اقتصادی  وتوجیه 
تهیه  به  یکسال(موفق  مقرر)طی  موعد  در  راننده 
مدارک فوق نگردد مجبوراست برای تمدیدشارژکارت 
هوشمندخود تعهد محضری بدهد،بعد ازآن به مدت 
موقت)سه ماه(کارت شارژشده وراننده طی سه ماه 
ملزم به ارائه7500کیلومتر بارنامه معتبرکه به نوعی 
سندسازی)اسنادغیرواقعی(محسوب می شود می باشد.! 
ارسالی به تلگرام آوا

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه شهرداری بیرجند

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
در تاریخ 96/8/21 به استحضار می رساند: بنا بر 
اعالم مسئول عمران شهرداری درباره آسفالت بلوار 
همت مهرشهر ، معابر بلوار همت و 75 هکتاری 
مهرشهر، فقط در صورت اجرای کامل خط اصلی 
و انشعابات فاضالب آسفالت خواهد شد. در غیر این 
صورت شهرداری، هزینه های آماده سازی را که از 
طرف شهروندان محترم دریافت نموده حیف و میل 
نخواهد کرد. ضمنا اولویت آسفالت مهرشهر به شرح 

ذیل می باشد:
الف( خیابان 9 دی

ب( بلوار همت پس از اجرای انشعابات فاضالب
معابر اصلی 75 هکتاری 

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
در تاریخ 96/8/20 به استحضار می رساند: بنا بر 
اعالم مسئول عمران شهرداری درباره اتصال غرب 
)نواب  دوم  متری  بیست  امتداد  بیرجند،  شرق  به 
صفوی( در طرح تفصیلی از روی کانال سجادشهر 
به سمت پارک جنگلی و بلوار پیامبر اعظم )ص( ، 
متصل می شود. در حال حاضر ادامه نواب صفوی در 
اراضی موسوی جدول گذاری و زیرسازی شده است. 
و در خصوص مورد مربوط به بیست متری اول به 
بلوار پیامبر اعظم )ص( ، بر اساس طرح تفصیلی 
متصل نمی باشد.احتراما عطف به مطلب مندرج در 
ستون پیام شما در تاریخ 96/9/27 به استحضار می 
رساند: بنا بر اعالم معاون عمران شهرداری درباره 
درج اخبار خوبی در سال 92 در سایت شهرداری 
و اجرایی نشدن این پروژه ها، اجرای پروژه عمرانی 
مد نظر شهروند محترم نساز به تامین اعتبار چند ده 
میلیاردی دارد که با توجه به رکود بازار مسکن و 
رکود اقتصادی حاکم در راستای اجرای این پروژه 
ذیربط  های  دستگاه  سایر  جدی  عزم  به  نیاز  ها 
استانداری، فرمانداری و راه و شهرسازی می باشد. 
ضمنا از مردم عزیز خواهشمندیم نسبت به پرداخت 
هزینه های نوسازی خود اقدام نمایند و شهرداری را 

در راستای این پروژه بزرگ و کلیدی یاری نمایند.

ربر
 :کا

س
عک

حسینی، اصغری- “کسب دو مدال نقره 
توسط ورزشکاران خراسان جنوبی در مسابقات 
خبر  کشور”  باشگاه های  قهرمانی  سینه  پرس 
خوشی بود که اوایل دی ماه به گوش رسید و 
افتخاری دیگر برای جامعه ورزشی و مردم استان 
شد. اما در حین انجام مسابقات شنیده می شد که 
این قهرمانان با اندک لوازم قهرمانی به مسابقات 
رفته بودند،فشارها و سختی هایی که در مسیر 
کار ورزشکاران پرس سینه بر آنان از همه سو 
وارد شد مصداق همان اصطالح عامیانه »پرس 
شدن« به معنای تحت فشار قرار گرفتن است.در 
راستای بررسی ماجرا های تلخ و شیرین صعود 
ورزشکاران هم استانی بر سکو های قهرمانی 
کشور، مهمانان صبحانه ورزشی این هفته آوا، 
مجتبی کهنسال و کاظم مجیدی نائب قهرمانان 
مسابقات پرس سینه کشور و علی کهنسال مربی 
این ورزشکاران به طرح مسائل و مشکالت رشته 

خود پرداختند.

به شما اجازه ورزش می دهم
ولی فقط زورخانه!

زمان  از  خودش  گفته  به  که  کهنسال  علی 
طفولیت و به توصیه پدر ورزش زورخانه ای را 
شروع کرده است، می گوید: سال 67 به شدت به 
ورزش رزمی عالقه مند بودم ولی پدرم مخالف 
بود و می گفت:” به شما اجازه ورزش می دهیم 
ولی فقط زورخانه” عالقه چندانی به این ورزش 
نداشتم تا زمانی که با آقای مهدی قمری آشنا 
شدم، بعد از این آشنایی بود که به شدت عالقه 
مند به این ورزش شدم. وی با اشاره به این که 
از سال 75 تا 84 ، در کنار آقای قمری 8 دوره 
قهرمان کشور شدیم که 6 دوره پشت سر هم بود، 
اضافه می کند: آن زمان ، فشار بیش از اندازه ای 
بر مسابقات زورخانه ای حاکم بود. من نیز برای 
باال بردن آمادگی جسمانی به کار با وزنه روی 
آوردم و فتح بابی شد که با قوی ترین مردان 
ایران آشنا شوم. این ورزشکار استان به باشگاهی 
که در سال 83 افتتاح کرده بود اشاره و عنوان 
می کند: در کنار ورزش زوخانه ای ، پاورلیفتینگ 
این  زمان  آن  کردم،  اندازی  راه  هم  را  قدرتی 
ورزش ناشناخته و رکوردها پایین بود. هنگامی 
 که در مسابقات شرکت کردیم اوضاع بهتر شد.

5 نفر از 11 نفر اعضای تیم ملی 
بیرجندی بودند

کهنسال از آشنایی خود با هیئت پرورش اندام 
ادامه  و  گوید  می  سخن  استان  اندازی  مچ  و 
می دهد: آن موقع بیرجند ظرفیت های خیلی 
و  حسنی  خسرو  فرازی،  برادران  مانند  باالیی 
برادران خسروی داشت. آن زمان به عنوان مربی 
سرپرست، 6 دوره تیمی قهرمان مطلق کشور 
تیم  از مسابقات کشوری،  بعد  قرار شد  شدیم، 
ملی ایران به مسابقات جهانی بلغارستان در سال 
2007 راه یابد، 5 نفر از 11 نفر مربی، سرپرست و 
بازیکن از بچه های بیرجند بودند. وی با یادآوری 
کشمکش های آن مسابقات تعریف می کند: 
قبل مسابقات به ما گفتند دو ورزشکار بیرجند 
را کنار گذاشته و دو ورزشکار که پدرانشان می 
توانند تیم را ساپورت مالی کنند، جایگزین کنید، 
به مسئوالن اطالع دادم  را  این موضوع  وقتی 
شدیدا برخورد کردند، آقای قدیری مدیرکل اداره 
ورزش آن زمان استان، هزینه را پرداخت کرد، 

ایشان ستونی برای ورزش استان بود.

اسپانسری در استان ما هیچ معنایی 
ندارد

مربی قهرمانان پرس سینه استان، خاطرنشان 
می کند: وقتی در مسابقات جهانی شرکت کردیم 
تازه متوجه شدیم مچ اندازی در خارج از مرزهای 
فضایی  است.  گسترده  و  محبوب  چقدر  ایران 
حاکم بود که کامال ورزشکاران و حتی مربی و 
سرپرست های ما را تحت الشعاع قرار داد. مرحوم 
ابوالفضل  و  فرازی،  برادر  سه   ، حسنی  خسرو 
خسروی، شرکت کردند و تا آن زمان شاید هیچ 
ایرانی در این مسابقات بردی به دست نیاورده 
بود ولی خسروی در وزن 55 کیلو گرم به یک 
قهرمان آمریکایی خورد و پس از کش و قوس 
آمریکایی  متوجه  زمانی  داد،  شکستش  فراوان 
بودن حریف شدیم که پس از برد، صدای ا... اکبر 

کشورهای آفریقایی از انتهای سالن شنیده شد.
از  برگشت  از  این که پس  بیان  با  کهنسال 
آن سفر مچ اندازی استان واقعا اوج گرفت، می 

افزاید: ولی چون جوانان ما به بزرگسالی نزدیک 
شده بودند و زندگی آنان با مشکالت متعددی 
مواجه شده بود، اکثرا ورزش را رها کردند و به 
دنبال زندگی خودشان رفتند چون برایشان توجیه 
مالی نداشت.  از طرفی اسپانسری در استان ما 
ندارد و صفر است. آن زمان هم  هیچ معنایی 
اداره کل و مخصوصا آقای حسینی معاون وقت 

حمایت مالی می کردند.

شاید برای اولین دفعه در مسابقه
به بعضی وسایل دست پیدا می کرد

به گفته وی هم زمان با مچ اندازی در مسابقات 
پرس سینه، پاورلیفتینگ و قوی ترین مردان هم 

مقام داشتیم، آقای خسروی آن زمان قویترین 
سرباز ایران شد در حالی که خیلی از وسایل را 
برای تمرین نداشت و شاید برای اولین دفعه در 

مسابقه به آن ها دست پیدا می کرد.
وی به فعالیت های ثبت رکورد استان اشاره 
سال   3 بهرامیان  عادل  گوید:  می  و  کند  می 
رکوردار پرش جفت کشور است، در پرش طول 
نیز عنوان دارد ، همچنین نفر اول 60 متر و 100 
متر پرش طول دانشجویان ایران است. خود من 

هم رکورد در میل باستانی قهرمان ثبت کرده ام 
و هنوز کسی نتوانسته رکورد را بشکند. کهنسال 
همچنین با یادآوری سال 89 ، مسابقات طناب 
کشی در قم، می گوید: آن زمان تیم خراسان 
جنوبی بین 31 تیم 29 شد. به ورزشکاران ما 
برخورد و حس رقابت را در آن ها بر انگیخت، آن 
ها یک سال تمرین کردند و و سال بعد در کمال 

ناباوری مسئوالن فینالیست شدند!

آمادگی جسمانی را باال بردیم
تا ضعف فنی را بپوشاند

آمادگی  استان  در  که  این  بر  تاکید  با  وی 
جسمانی و بدنسازی را به حدی رشد دادیم که 
باعث شد اگر بچه ها ضعف فنی داشته باشند با 
باال بردن آمادگی جسمانی آن را بپوشانند، اضافه 
می کند: در تمام رشته ها روی بدنسازی آنان 
کار کردیم، نتیجه هم آقای رضایی نایب قهرمان 
نادر  بهرامیان،  دوپرخه سواری، عادل  در  ایران 
تیموری پرتاب وزنه و محمود صیف اللهی نایب 

قهرمان 100 متر جوانان ایران است.

هیچ کدام از این ورزشکاران 
راضی نشدند برای استان دیگری 

مسابقه بدهند

هر  در  است:  معتقد  استان  ورزشکار  این 
رشته ای در حاشیه کویر می توانید استعدادی 
بدون هیچ ادعایی پیدا کنید که می تواند یک 

مسابقه را به نام استان خودش شرکت کند و 
مقام بیاورد. هیچ کدام از این ورزشکاران راضی 
نشدند برای جای دیگری مسابقه بدهند. قدرشان 
بر  تاکید  با  کهنسال  بدانند.  مسئوالن  باید  را 
این که یک هیئت به تنهایی قادر به تامین و 
پوشش جامعه هدف خودش نیست، عنوان می 
کند: میانگین هزینه های یک هیئت به گونه 
تومان  میلیون   100 سالی  باید  که  است  ای 
به یک هیئت بدهند، 46 هیئت داریم، آیا این 
و  ورزش  کل  اداره  است؟  موجود  اصال  رقم 
کند. بندی  اولویت  را  ها  هیئت  باید   جوانان 

اگر بخواهم کمک کنم
از شما جلوتر هستند!

به این جای سخن که می رسد گویی کهنسال 
سوز  با  و  کرده  حس  را  شده  تازه  که  دردی 
هزینه  جبران  برای  گوید:  می  بیشتری سخن 
مسابقه ای که به نام دو شهید نایبی و کاردیده 
برگزار کردیم و ماحصل آن مسابقه ارومیه بود، 
به هر دری زدیم، به شهرک صنعتی رفتیم و 
با یکی از کارخانه های به نام استان موضوع را 
مطرح کردیم اما تنها کاری که کردند، فقط ما 
را بیرون ننداختند! برخوردی با ما کردند که در 
همه این عمر ندیده بودم، گفتیم به حرمت خون 
دو شهید کمک کنید ولی پاسخ دادند در پول 
کارگران مانده ام و اگر بخواهم کمک کنم از 

شما جلوتر هستند!

ازچهره هایشان مشخص است 
سوءتغذیه دارند

مسابقات  برای  بار  این  دهد:  می  ادامه  وی 
نظام  عماد  شرکت  دامان  به  دست  ارومیه، 
فردوس و آقای امیرحسنخانی نماینده فردوس، 
طبس، سرایان و بشرویه شدیم. تیم استان به نام 
باشگاه عماد نظام به مسابقات رفت. از بیرجند تا 
ارومیه 2 هزار کیلومتر راه است، باالی 30 تا 35 
ساعت فقط مسیر رفت را داشتیم! 6 نفر اعضای 
تیم در یک اتاق 2 در 3 سکنی داشتند و حتی 
برای تامین غذا مشکل پیدا کردیم. تا حدی که 
سرپرست برگزاری مسابقه به من گفت “این ها 
را آوردی این جا چیکار؟ چهره هایشان مشخص 
است سوءتغذیه دارند، این جا جنگ پول است 
فکر کردی می توانند عنوان کسب کنند؟” ولی 
مشخص شد بعد از اتمام مسابقه کسی که با 
از جون مایه بگذارد می تواند پول را  عشقش 

شکست بدهد.

استاندار و مسئوالن حمایت کنند

مربی ورزشکاران پرس سینه استان، بهترین 
و تنها راه حل را پای کار آمدن استاندار می داند 
و خطاب به وی می گوید: به واحدهای صنعتی 
توصیه کنید که نه با مبلغ باال بلکه معقول، یک 
رشته ورزشی را به صورت قهرمانی حمایت کنند. 
پول  درست  گذاری  سیاست  و  حمایت  با یک 
هزینه شود که ورزشکار استان در پول هزینه و 

لوازم ورزشی خود نماند.

ورزشکار نتواند استعداد خود را نشان 
دهد؛ انگیزه ای برای تمرین هم نیست

مسئوالن  و  نمایندگان  به  خطاب  کهنسال 
می  کی  مسئوالن  کند:  می  عنوان  نیز  استان 

خواهند وارد عمل شوند،؟ بیشترین ترانزیت مواد 
مخدر را در این استان داریم، بهترین راه درآمد 
برای کسی که دور بازویش 45 سانت است و 
نیروی جابه جایی 200 تا 300 کیلو را دارد، حمل 
مواد با کوله پشتی است. ورزشکاری را داریم که 
از روستاهای محروم استان است و  اهل یکی 
به تنهایی بار سرپرستی خانواده اش را به دوش 
ندارد؟  کشور  این  از  او سهمی  آیا  کشد،   می 
استان ما جای تفریحی ندارد که 12 ماه سال 
وقت را پر کند، آیا بهتر از مکان های ورزشی 
جایی را سراغ دارید؟ وی خاطرنشان می کند: 
وقتی هزینه اعزام نباشد، به جای یک سال 10 
سال تمرین فایده ندارد! وقتی که ورزشکار نتواند 
استعداد خود را نشان دهد؛ انگیزه ای برای تمرین 

هم نیست. به گفته وی در حضور استاندار اسبق 
، حجت االسالم عبادی و حتی آیت ا... رئیسی 
صحبت کردم و چقدر تشویق کردند ولی خروجی 

و ماحصل هیچ بود!

وقتی که ورزشکار هزینه یک وعده غذا 
قبل شروع مسابقه را نداشته باشد

از  نفر  دو  به  اشاره  با  استان  ورزشکار  این 
کنند  می  کار  جاهایی  گوید:  می  ورزشکاران 
از  و  است  آنان  کاری  ساعت  شب   11 تا  که 
11 تا دو نصفه شب تمرین می کنند که برای 
این استان مسابقه دهند اگر همین ها در استان 
دیگری بودند االن ورزشکار المپیکی می شدند. 
وقتی جوانی از بیرجند در دوچرخه سواری جاده 
به تنهایی در مسابقه کشوری با هزینه شخصی 
کم  شده،  نفر   3 جز  و  کرده  شرکت  خودش 
به  ما  ورزشکار  که  دارد  تاسف  جای  نیست! 
مسابقات کشوری برود و هزینه یک وعده غذا 
قبل شروع مسابقه را نداشته باشد و با این حال 
سوم شود! اگر از این ورزشکار حمایت شود ببینید 

چه عناوینی که می تواند کسب کند!

کمک کردن به ورزش االن استان
از حسینیه و مسجد کمتر نیست

با اعتقاد بر این که هنگام 8 سال  کهنسال 
دفاع مقدس جوانان کشور، از حرمت ، ناموس 
و محدوده مرزی دفاع کردند، االن همین جوان 
تصریح می  کنند،  دفاع می  ایران  پرچم  از  ها 
کند: حقشان این نیست که بعد از کلی تمرین و 
آسیب دیدگی، اداره کل و هیئت نتواند او را اعزام 
کند. باز هم می گویم اداره کل، 100 سال دیگر 
هم نمی تواند هزینه اعزام رشته های مختلف 
را بدهد چه برسد به هزینه های آماده سازی! 
کمک کردن به ورزش االن خراسان جنوبی از 

کمک کردن به حسینیه و مسجد کمتر نیست.
وی با انتقاد شدید از مسئوالن ادامه می دهد: 
آیا خبر دارند سال گذشته چه مدال هایی داشتیم؟ 
کسی پرسید همین دوستان مدال آور االن کجا 
هستند؟ ما حتی در فوتبال استان هم ظرفیت 
های باالیی داریم که ناشناخته ماندند و االن در 

تیم های استان های دیگر می درخشند.

با این وضع حمایت ورزش استان
به قهقرا خواهد رفت

مردان  ترین  قوی  مسابقات  به  کهنسال 
بلوچستان  و  ایرانشهر سیستان  در  برگزار شده 
اشاره می کند و می گوید: بالغ بر 100 میلیون 

هزینه مسابقات کردند و مردم و مسئوالن شهر 
به نفر اول باالی 16 میلیون تومان جایزه دادند. 
ورزشکارشان ولی جلوی دوربین گفت “برای من 
مهم نبود این ورزشکارای تهرانی رو بُردم، من 
منتظر بودم کسی که 5 دفعه از وی باختم بیاید 
و شکستش بدهم” منظورش مرتضی خسروی 
بود که به خاطر مشکالت مالی و کاری نتوانست 
حتی شرکت کند! این ورزشکار استان از دکتر 
قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تشکر 
که  تقاضامندم  عاجزانه  افزاید:  می  و  کند  می 
همکاری کنند و شیفت کاری آقای خسروی که 
اعجوبه ای در سنگین وزنان است را جا به جا 
کنند تا بتواند تمرین کند، همه می دانند ساعت 
تاکید  کهنسال  نیست!  تمرین  ساعت  شب   1

می کند: با این وضع بودجه اگر حمایتی انجام 
نشود، ورزش استان به قهقرا خواهد رفت! ورزش 

قهرمانی هم به فراموشی سپرده خواهد شد.

ثبت رکورد شنای سوئدی یکی
 از افتخارات نایب قهرمان

 پرس سینه کشور

با  او  بود.  ما  مهمان  دیگر  کهنسال  مجتبی 
بیان این که از سال 67 ورزش را شروع کرده 
برادرم  کنار  در  سال  آن  دهد:  می  ادامه  است، 
امیر  باستانی  باشگاه  به  کهنسال  آقای  علی 
این ورزش  عرب رفتم و چند سالی حرفه ای 
را انجام دادم. پس از سه سال بوکس را زیر نظر 
آقای ضیاییان کار کردم. از سال 83 نیز ورزش 
قدرتی را شروع کردم و یک سال بعد در کمال 
ناباوری برای مردم استان، در زاهدان که یکی از 
قطب های پاورلیفتینگ بود حکم انفرادی و کاپ 
مجموع را از آن خود کردیم. پس از آن در رشته 
پرس سینه و پاور لیفتینگ در مسابقات مختلفی 
شرکت کردم که اگر بنا به نام بردن باشد حدود 
80 حکم می شود. برجسته ترین حکم من ثبت 
رکورد شنای سوئدی بود. تیم کارگری باستانی 
وزن  در  نیز  اکنون  و  شدم  اول  کشور  در  نیز 
در مسابقات  نفر  و 7  استان  بین 32  کیلو   75
شدم. دوم  ارومیه  در  شده  برگزار  سینه   پرس 

به دلیل نبود بودجه در پارک 
می خوابیدیم!

به  رسیدن  راه  در  که  هایی  سختی  از  وی 
این مقام ها کشیده بود یاد می کند و با خنده 
بگویم  را  ها  آن  تمام  بخواهم  اگر  گوید:  می 
که مردم روزنامه را باید بخوانند و گریه کنند. 
سال 84 برای مسابقات تک پرس کشوری به 
 قزوین رفتیم ولی به دلیل نبود بودجه در پارک 
برای  امینی  این که مهندس  تا  می خوابیدیم! 
امکانات  با کمترین تغذیه و  ما پول فرستادند! 
به مسابقات رفیتم، یک جفت کفش بود و یک 
پیراهن پرس که از 67 کیلو تا 90 کیلو همان را 

استفاده می کردند. همه به ما می خندیدند! 

یک جفت پوتین پاره برای ورزشکاران

پوتین  با یک جفت  به گفته وی سال 87  
پاره به مسابقات زاهدان رفتیم و آن را شریکی 
پوشیدیم،  می  استان  دیگر  ورزشکاران  با 
خیلی  زمان  آن  زاهدان  در  پور  پرویز  ابراهیم 
توانستم  که  وقتی  بود.  تر  قوی  و  جلوتر  ما  از 
تعجب  جای  همه  برای  دهم  شکست  را  او 

باال رفتم یک  داشت. هنگام گرفتن مدال که 
میدانی  گفت”  و  دید  را  من  های  پوتین  نفر 
مسابقات  در  نداری  اجازه  ها  پوتین  این  با 
نبود! ای  چاره  ولی   “ کنی؟  شرکت   کشوری 

لذت تکرار اسم بیرجند
 در مسابقات کشوری

را زمانی  کهنسال شیرین ترین خاطره خود 
خسروی  مرتضی  بار  اولین  برای  که  داند  می 
در مسابقات زرین شهر اصفهان مقام آورد. وی 
خاطرنشان می کند: روزی که برای اولین بار به 
مسابقات کشوری در سیستان و بلوچستان رفتیم 
کسی نمی دانست بیرجند کجاست! ولی االن که 
اسم بیرجند به عنوان یک استان ورزشکارپرور 
خوانده می شود و همه می دانند کجاست لذت 

همین  در  دهد:  می  ادامه  وی  است.  بخش 
مسابقات ارومیه چندین نفر به ما پیشنهاد دادند 
که در قبال مبالغ قابل توجهی برای شهر آنان 
شرکت کنیم ولی بازهم حاضر نیستیم بیرجند را 
ول کنیم ما خودمان را مدیون مردم این شهر 

می دانیم.

در باشگاه ما تمرین می کرد ولی بر 
سر پول و مشکالتی که داشت،  رفت

نایب قهرمان پرس سینه کشور، خاطره ای تلخ 
را نیز تعریف می کند: در بهشت متقین کار می 
کنم، روزی که از مسابقات برگشتم، یک نفر را 
دیدم که سر قبری خوابیده بود، تشری زدم که 
بلند شو، دیدم تکان نمی خورد نگاه که کردم 
از دماغش خون آمده بود و سریع با کالنتری 
تماس گرفتم. به چهره اش که دقت کردم دیدم 
آشناست، قبال در باشگاه ما تمرین می کرد ولی 
بر سر پول و مشکالتی که داشت رفت، دو هفته 

پیش بود که جنازه اش را پیدا کردیم.

خودکشی به خاطر شهریه

این خاطره، موجب می شود که علی کهنسال 
نیز جریانی را تعریف کند. او می گوید: دوستان 
ندارند  مالی  توان  که  کسانی  از  اند  درجریان 
شهریه نمی گیریم، سال 92 یک روز در مکانی 
که مسئولیت داشتم نبودم و فرد دیگری جای 
من بود، او هم جلوی جوانی را به علت پرداخت 
جوان  آن  روز  فردای  گرفت،  شهریه  نکردن 
خودکشی کرد! مسئوالن ما دیگر چه تلنگری 

باید بخورند تا به خودشان بیایند!

در ابتدا هدفم مسابقات نبود

خود  معرفی  با  ابتدا  در  هم  مجیدی   کاظم 
از 5 سال پیش  می گوید: متولد 78 هستم و 
ورزش را شروع کردم، بعد از 2 سال کار، شروع 
به مسابقه دادن به صورت استانی  پس از آن 
کشوری کردم. چند ماه پیش نیز مسابقات قوی 
ترین مردان خراسان رضوی بود که توانستم تا 
فینال راه پیدا کنم. پس از آن نیز همین مسابقات 
کشوری پرس سینه بود که بین 8 ورزشکار در 
وزن خودم دوم شدم. وی با بیان این که در ابتدا 
هدفم مسابقات نبود و فقط بدنسازی مد نظرم 
بود اضافه می کند: ولی با شرکت در مسابقات 
متوجه شدم می توانم در آن جا هم خوب ظاهر 
شوم. در اسفند 93 در مسابقات شرق کشور دوم 
شدم و جلو رفتیم تا جایی که خودمان را در کشور 

نشان دادیم.
گفتنی است این مهمانان ،  در پایان سخنان 
خود از آقای افضل پور مدیر کل ورزش و جوانان، 
آقای قمری و خانواده های خود قدردانی کردند.

»پرس« قهرمانان در رینگ بی پولی
نایب قهرمانان بیرجندی پرس سینه کشور، از مشکالت کار خود گفتند:

قبل مسابقات به ما گفتند دو ورزشکار 
بیرجند را کنار گذاشته و  دو ورزشکار 
که پدرانشان می توانند تیم را ساپورت 

مالی کنند، جایگزین کنید

اکثرا ورزش را رها کردند
چون برایشان توجیه مالی نداشت  

که  کسی  برای  درآمد  راه  بهترین 
 دور بازویش 45 سانت است و نیروی 

جابه جایی 200 تا 300 کیلو را دارد
 حمل مواد با کوله پشتی است !!!

اداره کل، 100 سال دیگر هم نمی تواند 
هزینه اعزام رشته های مختلف را بدهد 
چه برسد به هزینه های آماده سازی! 

پیراهن  یک  و  بود  کفش  جفت  یک 
پرس که از 67 کیلو تا 90 کیلو همان را 

استفاده می کردند.



یک قاب لبخند

 محمدصابر نی ساز- همان طور که می دانید گشایش های
 فوق گسترده ای بعد از برجام صورت گرفته و یکی از 
آنها افزایش گردشگری در ایران است. ما از این فرصت 
استفاده کردیم و نظر چهره های سرشناس را در مورد 
پرسیدیم: ایران  در  اداری  بروکراسی  و  ایران  ادارات 

سلطه  زیر  را  جهان  تمام  توانیم  می  ترامپ: 
به  گذرمان  اینکه  شرط  به  دربیاوریم  خود 
ایرانی  موشکهای  از  ما  نیفتد.  ایران  ادارات 
ترسیم. می  ایرانی  ادارات  از  ترسیم،  نمی 

نیازی  ایران  ملت  نابودی  برای  خودرو:  ایران  رئیس 
به تولید پراید نیست، ادارات دولتی به اندازه کافی به 
طول عمر و اعصاب و روان مردم ایران ضربه می زنند.

استیفن هاوکینگ: تمام مدلهای خلقت، قابل شبیه سازی 
 هستند به جز نظام بروکراسی کشور ایران. ابررایانه های

را  پیشرفته  فوق  مدل  این  سازی  شبیه  توانایی  ما 
است. کافی  خدا  وجود  اثبات  برای  همین  ندارند. 

اتاجانلی پدر علم یوگا: برای باالبردن صبر و تحمل، یا از 
یوگا استفاده کنید یا یک کار اداری در ایران انجام دهید.

ادارات،  های  پله  در  ایران  مردم  با  رقابت  مارادونا:در 
است. قهرمان  ملت  یک  ایران  ملت  ماندم،  ناکام 

نیستم،  من  جهان  مرد  ترین  قوی  رضازاده: 
کار  که  است  کسی  جهان  مرد  ترین  قوی 
دهد. انجام  هفته  یک  از  کمتر  در  را  اداری اش 

تا  بدهید  ایرانی  مدیر  نفر  سه  من  به  هیتلر: 
اول  روز  در  جهانی،  جنگ  تا  دو  جای  به 
شود. راحت  دنیایی  و  بخورم  شکست  جنگ 

ایرانیانی  مدیون  را  مرداد   ۲۸ چرچیل:کودتای 
دادند  انجام  را  ام  اداری  کارهای  که  هستم 
بود. وزیر  نخست  مصدق  هنوز  وگرنه 

قهرمان  کارمند  از  را  مقاومت  من  ماندال:  نلسون 
ارباب  اصرار  روز   ۴۰ از  بعد  که  آموختم  ایرانی 
نشد. او  کار  دادن  انجام  به  حاضر  هم  باز  رجوع، 

درست  من  نسبیت  نظریه  که  جایی  تنها  انیشتین: 
است. ایران  دولتی  ادارات  کند،  نمی  کار 

تام کروز: حاضرم ماشین فراری ام را بدهم تا یک کار 
کوچک اداری در ایران را یک روزه برایم انجام دهند.

هیچ  در  اما  کردم  سفر  را  دنیا  نقاط  تمام  مارکوپولو: 
کجا به اندازه پشت در اتاق آقای مدیر توقف نکردم.

در  ایرانیان  عمر  اتالف  یونسکو:  نماینده 
است. بشر  حقوق  آشکار  نقض  دولتی،  ادارت 

بار  یک  که  است  این  آرزویم  رونالدو:  کریستیانو 
بکوبم. دولتی  مدیران  از  یکی  صورت  توی  را  توپ 

هنوز  احوال  ثبت  الیزابت:  ملکه 
است. نکرده  صادر  شناسنامه  برایم 

ایرانی  مدیران  برخی  دل  در  واقعی  نور  ادیسون: 
اندازند. می  راه  را  مردم  کار  اشتباه  به  که  است 

والدیمیر پوتین: شجاعت مردمی که با کارمندان دولت 
درگیر می شوند، از سربازان دلیر روسی هم بیشتر است.

نگه  سرکار  در  دولت  مدیران  که  سیاستی  چرچیل: 
داشتن مردم ایران دارند را در دولتمردان انگلستان نیافتم.

دادن  نشان  برای  ساعتها  که  کسانی  بلر:  تونی 
آشوب  و  ایستند  می  صف  در  مدارکشان 
هستند. جهانی  صلح  پیشتازان  کنند،  نمی 

ادارات  به  کارش  که  کسی  چهره  ترسیم  آنژ:  میکل 
دولتی می افتد از ترسیم لبخند ژکوند سخت تر است.

تنها جایی که نظریه نسبیت کار نمی کند

متن  قبل سایت ویکی  لیکس،  توفیق  فر- چند دقیقه   
کامل پیام پرزیدنت ترامپ را منتشر کرد و موجی از 
چیز در فضای مجازی ایران ایجاد نمود. ما نیز در راستای 
از متخصصان  استفاده  با  وظیفه خطیر اطالع  رسانی و 
مجرب و متأهالن متعهد، سریعاً متن مذکور را ترجمه 
می  نماید: ایران  غیور  ملت  تقدیم  ادامه،  در  و  کرده 

Dear and hungry Mardom IRAN

مردم عزیز و گرسنه ایران
 I AM so Happy from inke one hezar shoma go to koche 

and khiaban

من خیلی خوشحال هستم که هر هزار نفر شما 
به کوچه و خیابان رفتید

 And want going hasr, nezam, aramesh and other 
darayihayeshan to dadar

و خواسته بودید که حصر و نظام و آرامش
 و بقیه داشته  های شما برود َدَدر

 Me and my duther very doa for you and want firing satl, 
 bank, maghaze, sakhteman, clothes, books and everything

in your country  for our ariayian thinking

من و دخترم خیلی دعا کرد برای شمایان و 
می خواسته  ایم که آتش زنید سطل، بانک، مغازه]ها[، 

ساختمان]ها[، لباسها، کتابها و همه چیز در داخل 
کشور شما را برای فکر آریایی ما

 Because me ham ariayi HA’KHAMANESHI and kheyli 
 aashegh Aa’GHAMOHAMMADKHAN who goor in

Morris jazireh

  چون من نیز آریایی هخامنشی هست و زیاد آقامحمدخان 
دوست دارم که در جزیره موریس به گور رفت.
 IF you tonest IRAN parcham ra fire and general

 SOLEYMANI for me ferestad choon He fire my[…] and

La’jan to sorat and sirat USA in world

اگر شما توانستید پرچم ایران را آتش و ژنرال 

سلیمانی را برای من فرستاده کنید چون او دماغ من را 
سوزانده و به صورت و سیرت ایالت متحده آمریکا 

در دنیا لجن زده است.
 We hope IRAN damaged, sad and with khak yeksan! 

 Then rafigh maryam don’t visit white house because she

is soudiarabia peyvand

امید داریم ایران صدمه دیده، غمگین و با خاک 
یکسان شود! آنوقت رفیق مریم از کاخ سفید بازدید 

نکند زیرا همه عربستان سعودی با او پیوند زدند.
 Now, we should change my pant and go to panahgah

 atomic, because OON start tabrik sal no milady. Best

.fohsh

1P.Donald trump P.P

االن ما باید شلوارمان را عوض کنیم و به پناهگاه 
ضد بمب اتمی برویم زیرا اوون]رئیس جمهور کره 

شمالی[ می خواهد سال نوی میالدی را تبریک 
بگوید. با بهترین فحشها. دونالد ترامپ، پی پی وان 

پی]رییس جمهور یک درصدی آمریکا[

ما فکر کردیم بله! ولی خیر

* رضا عیوضی  
صد اشتر همه ماده سرخ موی

صد استر همه بارکش راه جوی

ای صاحب شتر! خوشحال باش و همه مدیران اداره 
را شیرینی بده چرا که به زودی بختت باز خواهد شد. 
خواجه معتقد است صدها شتر باربر نصیبت می شود 
کنی. وارد  را  چرتی  هرچیز  آن ها  با  می توانی   که 

ازو ده شتر بار دینار کن
دگر پنج دیبای چین بارکن

ای صاحب فال! غم مخور که دوران سختی به پایان 
رسیده است. به نصیحت ریش سفیدان گوش فراده و با 
شترهایی که از آلمان و انگلستان وارد کرده ای، سری 

هم به چین بزن که دست خالی بر نخواهی گشت.

گروهی که یارند با نوش زاد
که جز مرگ کسری ندارند یاد

خواجه معتقد است گروه مرگ داشتیم وقتی گروه 
مرگ مد نبود. ای صاحب فال کمی تامل کن و ببین 

با  است که هی  واقعی آن گروهی  که گروه مرگ 
کسری بودجه مواجه می شود و می رود سراغ بانک 

مرکزی. خواجه برای شما خیلی آرزو می کند.
این گروه ار چه آدمی نسبند

همه دیوان آدمی لقبند

یا خدا! ای صاحب فال این چه گروهی است افتادی 

تویش؟ پدرت درآمده که اینطوری آخه!

صد دروغ و افترا بر صادقی بافیده گیر
با فراقت از دو عالم چون منم مظلومتر

صادقی  محمود  اسمت  اول  که  فال  صاحب  ای 
به  افترا  و  دروغ  صدها  می خواهی  کی  تا  است! 
از  هم  ببافی؟ خواجه معتقد است اگرچه شما کال 
عاقبت کارهای  به  است  بهتر  عالم آزادی،  هر دو 

خودت فکر کنی.
 ای عقل کل ای عقل کل تو هر چه گفتی صادقی
حاکم تویی حاتم تویی من گفت و گو کمتر کنم

ای صاحب فال، من صحبتهای خواجه را عینا در ادامه 
می آورم خودت ببین چی گفته بنده خدا: به صاحب 
نماد  بابا عقل کل! ای  معتقد است  فال بگو خواجه 
ما اصال دیگه حرف  میتیکومان!  بابا  فساد!  با  مبارزه 

نمی زنیم فقط تو برای ما فساد افشا کن. واال بخدا!

غم مخور ای صاحب فال ای صاحب فال! 

شعر طنز

دروغ بزرگ بیکاری 

 * حسین فیض

قطعا دروغ است اینکه ما بیکار داریم
دنبال یک شغلیم پس ما کار داریم!

در مملکت، جز این، هزاران شغل داریم
توی خیابان، دلبر َسّیار داریم!

تا برج های برج سازان پا بگیرد
بّنا، مهندس ناظر و معمار داریم
دور و بر دریای بیت المال کشور

همواره صدها مرغ ماهیخوار داریم!
تا پول بیت المال ما را برندارند 

چندین پلیس قاطع و هشیار داریم!
بر گرد شمع یک رئیس کله گنده

پروانه های تشنه دیدار داریم
تا اشتباهات عزیزان را بشویند

ده ها سخنگو با کت و شلوار داریم
در فکر شغل چینیان بودند حتی!
اجناس چینی در کف بازار داریم

حتی اگر بر فرض، ما بیکار هستیم
شکر خدا یک دولت پرکار داریم!

خواب دیدم مرغکی آمد لب جو، 
تخم مرغ

* داوود خانی لنگرودی

ای گران چون جاِم زریِن حسنلو، تخم مرغ!
کاشکی می داشتم یک دانه از تو، تخم مرغ!

روزگاِر الُمُرّوت را ببین، می بینی ام؟
آمده از فرِط مشکل، خم به ابرو، تخم مرغ!
پشم می کندم ز باِغ پنبه زاری در شمال
کارگر بودم، شدم تعدیل نیرو، تخم مرغ!
از من ای ُدّر ِمدّور! پیله و هم پشم ریخت

اُملِتم کو؟ قانعم با آب زیپو، تخم مرغ!
این میان دیروز، مرموزانه گویا مرشدی

زیر لب می گفت:
” یاهو! یاهو ی! تخم مرغ!”

خسته بودم تا نشستم، پلک هایم بسته شد...
خواب دیدم مرغکی آمد لب جو، تخم مرغ!

می زند قدقدقدا ُو قدقدا ُو قدقدا
مرغک زیبا نشسته چارزانو، تخم مرغ!
بر چمن، لمبرسران، با ناز و اطوار و ادا

آریا! در دست خود دارد النگو، تخم مرغ!
ایستاده از قضا! از روِی حزم و احتیاط

در کنارش یک خروس پشمالو تخم مرغ!
پا شدم، دیدم زن بیچاره ی من خانه را
می کند با غصه و اندوه جارو، تخم مرغ!
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آقا ِدنگ ِدنگ بی بی خیک خیک: آقا کم کم جمع و ذخیره می کند ولی خانم زیادتر از حّد معمول مصرف می کند  

آبرو آب جو نَیه: آبرو آب جو نیست ، آبرو را به سادگی نمی توان ازدست داد.

 “لوبیای سحر آمیز !”

یه  بود  خراب  مالیمون  وضع  مدت  یه  ما  آقو 
گاوی داشتیم گفتیم بریم اینو بفروشیم،رفتیم 
بازار یه پیرمردی دیدیم گفت گاوتو بده من 
دادیم  گاوو  بدم،آقو  سحرآمیز  لوبیای  بهت 
لوبیاهارو گرفتیم بردیم کاشتیم فرداش درخت 
در اومد از درخت رفتیم باال رسیدیم به خونه 
رفتیم  کش  ازش  طال  تخم  مرغ  یه  غول  یه 
به زمین دیدیم  پامون رسید  تا  پایین  برگشتیم 
اومدن جلبمون کردن!  گفتیم چرا؟گفتن شما 
رو  منطقه  خاک  اصولی  غیر  کشت  بخاطر 
شدن!  بدبخت  خانواده  1۴تا  کردین  ضعیف 
گفتیم کاکو صبر کن اآلن یه تخم طال بهت 
گفتیم  مرغو  ای  شو،به  ما  بیخیال  شمام  میدم 
به  اعتراض  در  من  گفت  بذار  طال  تخم  یه 
دیگه  بازارهای جهانی  در  قیمت طال  کاهش 
تخم  دوتا  حداقل  گفتیم  نمیذارم!  طال  تخم 
نیمرو کنیم گفت  زندان  تو  بده  معمولی  مرغ 
تخم مرغ معمولی تو کالس کاری من نیس!ها 
بردن  می  داشتن  که  ها...مارو  ها  ها  ها  ها  ها 
و  پیرمرد  اون  به  رسیدیم  راه  وسط  زندان 
کاکو چی  گفتیم  پاشه!!!  زیر  مازراتی  دیدیم 
شد پولدار شدی!؟ گفت اون گاوو که به من 
دادی روزی  ۲5 تا گوساله طال میزاد!…ها ها 
ها ها ها ها ها…آقو به نظر من آدم همیشه باید 

قدر چیزایی که داره رو بدونه

 “فرار از زندان !”

آمریکا  های  زندان  از  یکی  تو  بار  یه  ما  آقو 
میگفتن  بهش  بود  اوجا  پسریم  بودیم…یه 
تنش  رو  زندانو  نقشه  پسرو  ای  مایکل…آقو 
بود میگفت من شمارو فراری  خالکوبی کرده 
میدم…گفتیم خب خدارو شکر باالخره در میریم 
آبله  پسرو  ای  فرار  قبل  شب  ما  شانس  از  آقو 
مرغون گرفت همه تنش پر جوش شد نقشه ی 
رو تنش قاطی پاطی شد از تو زندان تونل زدیم 
از وسط کاخ سفید سر در آوردیم!  ها ها ها…

ینی چنان ضایع شدیما… ۴۰۰ سال دیگه حبس 
واسمون بریدن…36بارم به اعدام محکوم شدیم!

“عشق و عاشقی دوران کودکی!”

آقو ما یه سالمون که بود عاشق دختر همسایه 
بودیم،اونم عاشق ما بود…تا اینکه یه روز یه نی 
نی جدید اومد تو کوچه مون و عشق ما دو روز 
مارو بخاطرش ول کرد! روزی که داشت  بعد 
زندگی  تمام  تو  “عزیزم  گفتم  بهش  میرفت 
تو  وجود  بهونه  به  نفسهامو  تک  تک  منی،من 
برگشت  بودنم”…آقو  زنده  دلیل  میکشم،تویی 
خارجی  پوشک  کامبیز  “میدونم..ولی  گفت 
میبنده”…ها ها ها ها ها… بله ما اولین شکست 
عشقی رو در سن یک سالگی تجربه کردیم! ینی 
چنان از درون خورد شدیم که نگو…له له شدیم!

“برنده قرعه کشی !”

بانک 15۰میلیون  تو قرعه کشی  بار  یه  ما  آقو 
پی  در  جهان  که  درحالی  شدیم!  برنده  تومن 
بود  رفته  فرو  بهت  در  ما  شانسی  خوش  این 
به حالت  رو  همه چی  افتاد که  اتفاقی  یه  یهو 
برنده  عنوان  به  ما  برگردوند...عکس  عادی 
از روزنامه ها  تو یکی  این قرعه کشی  بزرگ 
چاپ شد،ملت حالشون از دیدن چهره کریح ما 
بهم خورد روزنامه خوندنو بیخیال شدن،سرانه 
مطالعه در ایران اومد پایین،مسئولین مارو مقصر 

دونستن 15۰میلیون جریمه مون کردن.

ماجراهای آقوی همساده
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قضاوت نکنید 

با اطالعات سطحی و ناقصی که در اختیار دارید، درباره  
دیگران قضاوت نکنید. حسادت را نیز کنار بگذارید. این 
ویژگِی بد یکی از دالیل ضعف و ناتوانی شماست. وقتی 
نمی دانید چه بر سر دیگران آمده است و داستان شان چه 
شروع و پایانی داشته و خالصه اطالعات کافی ندارید، 

دور قضاوت کردن را خط بکشید.
در چنین موقعیت هایی قضاوت شما نشانه ی ضعفتان 
است. اگر به ارزش هایتان واقف باشید، هیچ گاه دست 
نامهربانی  به جای  به چنین قضاوت هایی نخواهید زد. 
انتخاب کنید. شما  را  و قضاوت های بی مورد، سکوت 
خودتان هم تجربه های ریزودرشتی در زندگی داشته اید. 
پس دیگران را درک کنید و قضاوت را کنار بگذارید. قبل 
از قضاوت فکر کنید و با بی خردی و نامهربانی درمورد 

دیگران صحبت نکنید.
از شکست نترسید. اگر خطر کنید، نتیجه گاهی شکست 
است و گاهی پیروزی، اما اگر دست روی دست بگذارید 
و منفعل باشید، هیچ چیز نصیب تان نخواهد شد. افراد 
معتبر، باانگیزه اند و هر شکستی را مقدمه ای برای پیروزی 
می دانند. وقتی شکست می خورید، برگردید و ببینید علت 
چه بوده است و ازنو شروع کنید. تجارب مفید قبلی را هم 
به کار بگیرید. شکست های قبلی، چراغ راهنمای خوبی 
برای آگاهی از نبایدها در مسیر آتی شما هستند.برای 
اینکه شخص معتبری باشید، باید قوی شوید و بمانید. 
باید خود را بشناسید و با انرژی در پی فتح قله های پیِش 
رو باشید. افراد معتبر با شرافت و اخالق زندگی می کنند 
و با شناخت و اعتماد به خود قدرت، خرد و آرامش را وارد 
زندگی شان می کنند.شکست ها را بپذیرید، از آنها درس 
بگیرید و با قدرت و اعتمادبه نفس به سمت خواسته ها و 

آرزوها ی تان پرواز کنید. شما بهترینید، باور کنید

 طعم هدیه

روزی فردی جوان هنگام عبور از بیابان، به چشمه 
مرد  که  بود  گوارا  قدری  به  آب  رسید.  زاللی  آب 
سطل چرمی اش را پر از آب کرد تا بتواند مقداری 
ببرد.  بود  قبیله  پیر  که  استادش  برای  را  آب  آن  از 
مرد جوان پس از مسافرت چهار روزه اش، آب را به 

پیرمرد تقدیم کرد.
و  را الجرعه سر کشید  آب  از  زیادی  مقدار  پیرمرد، 
لبخند گرمی نثار مرد جوان کرد و از او بابت آن آب 
زالل بسیار قدردانی کرد. مرد جوان با دلی لبریز از 

شادی به روستای خود بازگشت.
اجازه  از شاگردانش  به یکی دیگر  استاد  بعد،  اندکی 
داد تا از آن آب بچشد. شاگرد آب را از دهانش بیرون 

پاشید و گفت: آب بسیار بد مزه است.
بد  ظاهرا آب به علت ماندن در سطل چرمی، طعم 
چرم گرفته بود. شاگرد با اعتراض از استاد پرسید:آب 

گندیده بود. چطور وانمود کردید که گوارا است؟
خود  من  و  را چشیدی  آب  گفت:تو  جواب  در  استاد 
هدیه را چشیدم.این آب فقط حامل مهربانی سرشار از 
عشق بود و هیچ چیز نمی تواند گواراتر از این باشد.

جایی که بودن و نبودنت هیچ فرقی ندارد، 
نبودنت را انتخاب کن 

اینگونـه به بودنت احترام گذاشته ای

سود کردن بدون ریسک، تجربه کردن بدون خطر
پاداش گرفتن بدون تالش، به این می ماند که بدون 

اینکه متولد شوید انتظار زندگی کردن داشته باشید

چندان که نگاه می کنم هر سویی
در باغ روان است ز کوثر جویی

صحرا چو بهشت است ز کوثر کم گوی
بنشین به بهشت با بهشتی رویی

گاهی راحت تر آن است که با وجود اندوهی که در 
درونتان موج می زند لبخند بزنید تا اینکه بخواهید به 

همه ی عالم علت غمگینی خود را توضیح دهید !

یک عمر در انتظاِر کسی هستی که درکت کند 
و تو را همانگونه که هستی بپذیرد و عاقبت 
در میابی که او از همان آغاز خودت بوده ای

داد  خواهید  اجازه  باشید،  باتجربه  و  معتبر  اگرشخصی 
که هرچیز روند طبیعی خود را پیش بگیرد. اگر شخص 
و  رفتار  حرکات،  در  باال  اعتمادبه نفس  باشید،  معتبری 
ویژگی های  از  بخشی  اعتبار  پیداست.  صحبت کردن تان 

رفتاری شماست که به آن نیاز دارید. اما چگونه؟
به دنبال تأیید دیگران نباشید 

شخصی که از اعتبار الزم برخوردار است، مدام به دنبال 
تأییدیه  و  تصدیق  نوعی  فرد  این  نیست.  دیگران  تأیید 
چنین  به  رسیدن  می کند.  احساس  خود  در  درونی 
مرحله ای به صرف زمان، کسب دانش، تالش و تمرین 
تأیید  به  وابسته  را  خود  دارد.وقتی  نیاز  انعطاف پذیری  و 
آزادبودن در وجودتان جاری  دیگران نمی کنید، احساس 
می شود. عملکرد عالی شما در هر کاری باعث می شود 
شخصی  به  درنتیجه  و  کنید  اعتماد  توانایی های تان  به 
مثل  احساساتی  از  حالت،  این  شوید.در  تبدیل  معتبر 
عوامل  از  احساس  نوع  دو  این  می شوید.  دور  ناامیدی 
افراد  هستند.  موفقیت  و  فرصت ها  مسدودکردن  اصلی 
معتبر، به طور مؤثر از زمان بهره می برند، در صورت نیاز، 
مهارت نه گفتن دارند و نسبت به انجام آنچه برایشان مهم 
شخص  اینکه  برای  متعهدند.  کامال  است،  ارزشمند  و 
احتمالی  مختلف  در خالل خطرات  باید  باشید،  معتبری 

و موجود، تصمیم هایی درست بگیرید.
لبخندتان واقعی باشد

خود  ناراحتِی  پنهان کردن  یا  دیگران  خوشایند  برای 
و  می کند  را خدشه دار  شما  اعتبار  کار  این  نزنید.  لبخند 
جایگاه  وقتی  برسید.  به نظر  نامطمئن  می شود  باعث 
درست خود را بیابید، ناخودآگاه لبخندی رضایتمندانه بر 
لبانتان می نشیند.افراد موفق معموال لبخند می زنند. برای 
رسیدن به پیروزی باید از منفی بافی ها گذشت. هر چقدر 
بیشتر  بدهید،  افزایش  بیشتر  را  زندگی تان  لبخندهای 
می توانید تأثیرات انرژی های منفی را در مغز از بین ببرید. 
مغز به شکل عادی به سمت افکار منفی گرایش دارد. با 
لبخند، نباید اجازه  ورود سیاهی ها را به آن بدهید.هر چقدر 
بیشتر بخندید و لبخند بزنید، الگوهای مثبت اندیشی در 
ذهن تان پربارتر و پررنگ تر خواهد شد. لبخندزدن نشان 
در  جایگاه تان  از  و  دارید  خوبی  اعتمادبه نفس  می دهد 

زندگی راضی هستید.
ارزش سکوت را بدانید 

عجله ای  باشید،  واقف  خود  واقعی  ارزش های  به  وقتی 
برای رسیدن به موفقیت نخواهید داشت. قدرت سکوت را 
دست کم نگیرید. اگر بدانید سکوت چقدر ارز شمند است، 
فضایی امن و آرام برای خود فراهم خواهید کرد.سکوت 
به شما اجازه می دهد شنونده ای مؤثر باشید. همه دوست 
دارند دیگران حرف هایشان را بشوند، به آن ها توجه نشان 
بدهند و موقعیتشان را درک کنند. برای معتبربودن باید 
حرف های  به  پاسخ دادن  از  قبل  باشید.  خوبی  شنونده  

دیگران، تمام وکمال به حرف آنها گوش کنید.گوش کردن 
طرف  حرف های  عمق  به  می کند  کمک  شما  به  مؤثر، 
مقابل پی ببرید و با ذهنی باز بتوانید اظهارنظر و همراهی  
کنید. سکوت نشانه  هوش، خرد و اطمینان خاطر شماست. 
و  خردمندتر  بدهید،  نظر  بعد  و  کنید  گوش  خوب  اگر 

معتبرتر به نظر خواهید رسید.
مسئولیت پذیر باشید 

اگر می خواهید شخص معتبری باشید، هیچ گاه مسئولیت 
کارهایتان را به گردن دیگری نیندازید. در خود، منبعی از 
اعتمادبه نفس و کنترل بسازید تا به کمک آن، تصمیم ها 
این  با  بگیرید.  به دست  را خودتان  اقدامات زندگی تان  و 
به دنبال  بیشتر  و  می رود  باال  اعتمادبه نفس تان  روش، 

موقعیت های مدیریت می روید.
با  رویارویی  و  سازماندهی  قدرت  روش،  این  همچنین 
مشکالت و چالش ها را در شما تقویت خواهد کرد. دست 
از رفتارهای کودکانه بردارید و سعی کنید مانند فردی بالغ 
رفتار کنید. برای رسیدن به بلوغ، باید مسئولیت کارهایتان 
را برعهده بگیرید.یادتان باشد دیگران مسئول شکست ها 
درس  خود  شکست های  از  نیستند.  شما  ناکامی های  و 
برای  کنید  تبدیل  پلی  به  را  موانع  و  و سنگ ها  بگیرید 

صعود به قله های موفقیت.
چاپلوسی نکنید 

چاپلوس نباشید. برای اینکه شخص معتبری باشید، الزم 

درواقع  کار  این  با  کنید.  تعریف  دیگران  از  مدام  نیست 
مدیران  حتی  همه،  با  برخورد  در  می شوید.  بی اعتبار 
باالدست خود، صراحت و صداقت داشته باشید. وقتی 
تملق می گویید، نه تنها طرف مقابل از این کار دروغین 
کار  پیشبرد  برای  نیت شما  بلکه متوجه  نمی برد،  لذت 
خودتان هم خواهد شد. واکنش هایی واقعی و به موقع 
از خود بروز بدهید تا اعتبار بیشتری در چشم دیگران 

پیدا کنید.
خودتان را دوست داشته باشید 

خوشحالی و رضایت، درون هر فرد شکل می گیرد و باعث 
به وجودآمدن اعتبار می شود. از این فرمول غلط و تکراری 
پرهیز کنید: »اگر موفق بشوم رضایت و خوشحالی به سراغم 
خواهد آمد.« این روند کامال برعکس است.برای موفق شدن 
ابتدا باید شادی و انرژی را به زندگی تان وارد کنید. برای 
شادبودن باید به اندازه کافی به خودتان رسیدگی کنید: خوب 
بخوابید، خوب بخورید و سالم باشید، حواستان به احساسات 
به سمت  را  احساسات  و  افکار  این  و  باشد  افکارتان  و 
بدهید.افراد معتبر،  راه حل های مثبت سوق  حق شناسی و 
ویژگی مهم دیگری نیز دارند: آنها همان شخصی هستند 
که ادعا می کنند. هیچ نقابی ندارند و خوِد خودشان اند. این 
افراد ازنظر احساسی به ثبات رسیده اند و نتیجه این ثبات نیز 
خردمندی آنها در رفتار است، خردمندی و اعتباری که برای 

دیگران نیز مفید خواهد بود.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که 
خدا همه گناهان را می آمرزد؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. سوره زمر، 53

حدیث روز 

 صبر کنید برگزاردن احکام شرع و شکیبایي ورزید در برابر دشمنتان و آماده و حاضر باشید براي امامتان که در انتظار او هستید.
 امام هادی )ع(

سبک زندگی

چگونه شخص معتبری به نظر برسیم؟

جدول کلمات                        

افقی: 1-زلزله - فیلمی با بازی 
زبان  در  امتیاز   -2 یاری  حسین 
بیگانه - جمع جن - یار و همدم 
انواع  از   - تفریق  عالمت   -3
 -4 ساختمانی  مصالح  از   - شنا 
آب  از  دور  زمین   - عرب  دست 
- ترنجبین - شتر مرغ آمریکایی  
تلخ   - کم   - شدن  آسان   -5
طرف   - سیاه  عقاب   -6 عرب 
 -7 خوردن  افسوس   - چپ 
هندوستان  واحدپول  خجالتی- 
 - کارگزاران   -8 امتناع   -
9- حدید -  پردلی  اندوهگین - 
ابریشمی  -پارچه  بودن  امان  در 
فصل  سر   - مغولی  قانون   -10
دست   -11 بخشش   - روزنامه 
است  آدینه  آخرش   - مالیدن 
بر عکس -  - بدی کردن 12- 
نفی عرب - خجستگی - گوشت 
شباهت  پسوند   -13 آذری 
 -14 لباس   - الحراره  میزان   -
ارامنه  روزنامه   - کتاب  حاشیه 
غذای   -15 شدن  دچار   - ایران 

از بادمجان- فروشنده حضوری

بر  موکل  فرشته  عمودی:1- 
گاه  تکیه   -2 هپروت   - زمین 
اتومبیل  در  هوا  دریچه   - تپه   -
سنگ   - آرایشگر   - تنها   -3
فرمان   - خمیر  گلوله   -4 انداز 
 -5 بویایی   - غزال   - خودرو 
طایفه غرب ایران - اسباب بازی 
شمسی  سال  آخر  ماه   - قدیمی 
زمان   - مخابراتی  اصطالح   -6
مرگ - قمر 7- ضعیف و رنجور 
حمله   -8 نو  ماه   - عنکبوت   -
الهه   -9 -گزند  حدیث   - بردن 

گیس-  کاله   - سومریان  ماه 
الغر   - تهم   -10 نیروگاه  شهر 
قبا  برخوردنی  قسمت   - نزار  و 
اشکال  شناخت  دانش   -11
هم  یار  دو   - حالل  مقابل   -
پاره   - جریب   - تکیه   -12 قد 
چین  پول   -13 کارگر   - کردن 
آینده   - جهانگردی  صنعت   -
عموی   - ویران  و  خراب   -14
حضرت ابراهیم - درس نوشتنی 
ویتامین  فقدان  بیماری   -15

سی- بر افروختگی 

جدول 3975

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
غیراولدیلعسییر1
یتایولایرداق2
برورهرورمددا3
تسردانارهشیوب4
یونعفیرتایت5
کدزدمارمتکا6
نارمچدیهشنودم7
ثزویتنانابک8
مادهنانیقیاع9
نسواراداینرو10
بابشهمینان11
لاجکلاممم12
نبناتسربطداوج13
یکینسرامویکو14
نادندینایمنت15

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

را تجربه کنید.   09158668002

 فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
  با موقعیت عالی به صورت نقد و اقساط

 به فروش می رسد.    09158254172

یک شرکت پخش مواد غذایی و سلولزی 
به تعدادی بازاریاب آقا با حقوق ثابت 

نیازمند است.  09105484039

به یک سرویس کار برای کار 
در زابل نیازمندیم.
09155623441

به دو نفر آقا با مدرک مهندسی 
پزشکی برای کار در شرکتی معتبر 

نیازمندیم. متقاضیان با شماره 
32347608 - 32347560

از ساعت 8 الی 14:30 
تماس حاصل نمایند.

به یک نفر سرآشپز آقا 
)ماهر( برای کار در تاالر

 نیازمندیم.
09155626322

یک شرکت تولیدی برای پخش تولیدات 
روزانه خود به تعداد 10نفر ویزیتور 

)آقا(، مجرب و کارآزموده در زمینه پخش 
با وانت پیکان یا نیسان با پورسانت عالی 

نیازمندیم. )مراجعه فقط  حضوری( 
شهرک صنعتی - تالش غربی 5

به یک نفر راننده پراید 
)گازسوز( با حقوق ثابت ماهیانه 

800,000 تومان نیازمندیم.
32342233

یک فقره چک از بانک صادرات 
به شماره حساب جاری 

0101495012004و به 
شماره سریال 639/122474 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به تعدادی نیروی خانم و آقا برای کار
 در فست فود نیازمندیم.

09363654746 - 32342233

باغداران و زعفران کاران
 کود گاوی 100درصد صنعتی

09151614199
فروش زمین سه نبش، 190متر 

نبش سجاد 14، با 20 متر 
امتیازات تجاری فی 300 میلیون

09155629274
 H230 فروش برلیانس

مدل تیرماه 95
کارکرد 15600کیلومتر

 رنگ سفید، در حد خشک 
فی مقطوع نقدی

 38500000 تومان
09367207245

شعبه بیرجند با وسایل و جواز کسب واگذار می گردد. متقاضیان که دارای 
موجودی نقدی می باشند تماس بگیرند. تلفن تماس: 09157581053  

تـــــاالر درویــــش

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32439542 056- 09155610262- فاطمی

با کادری مجرب و کارآزموده آماده ارائه خدمات به کلیه ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.
قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم

 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

نی
می

تض
صد 

 در
صد

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

نهــال عنــاب
انار، انگور،انجیر، زیتون، رز و ...

09011251205
صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات 

آهن و چدن شما را با باالترین قیمت 
در سطح استان نقدا خریدار است.

 بین رجایی 21 و 23      09036240644

نقاشـی ساختمان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

 09152641848- جعفری

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
00

استخدام
مجتمع گلخانه مـن 

عرضه کننده انواع گل های 
تزئینی و آپارتمانی به یک نفر 
خانم یا آقا با روابط عمومی باال 
نیازمنداست. )اولویت با افراد 

 آشنا به گل و گیاه می باشد(
 واجدین شرایط همراه با یک 

 قطعه عکس به آدرس 
 خیابان بهشتی - روبروی 

چهارشنبه بازار مجتمع گل و گیاه 
غرفه 10 مراجعه نمایند.

09150069386
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برگزاری دومین دوره آموزشی ماساژ ورزشی
 در خراسان جنوبی

دوره  دومین  گفت:  خراسان جنوبی  ورزشی  پزشکی  هیئت  رئیس 
برگزار می شود.  میزبانی خراسان جنوبی  به  ماساژ ورزشی  آموزشی 
ویژه  ورزشی  ماساژ  آموزش  دوره  دومین  اظهارکرد:  قاسمی  رضا 
پزشکان  فیزیوتراپیست ها،  بدنی،  تربیت  دانشجویان  ورزشی،  مربیان 
تیم های ورزشی به میزبانی خراسان جنوبی برگزار می شود. وی با 
بیان این که تاکنون 30 نفر برای حضور در این دوره ثبت نام کرده 
اند، گفت: این دوره از 23 تا 27 دی ماه به صورت مجزا برای خانم و 
آقا به صورت عملی در هیات پزشکی ورزشی خراسان جنوبی برگزار 
می شود. وی گفت: این مسابقات در کلینیک تخصصی هیات ورزشی 

خراسان جنوبی واقع در مفتح 34 برگزار می شود.

تیم شهیدناصری بیرجند به مصاف نگین فردوس می رود

از سری  دومین هفته  در  فوتبال خراسان جنوبی گفت:  رئیس هیئت 
تیم  استان  اول  لیگ دسته  فوتسال  برگشت مسابقات  مسابقات دور 
نگین فردوس صف آرایی  مقابل  در  بیرجند  ایرانجوان  ناصری  شهید 
می کند.حسن قهوه چی اظهار داشت: دومین هفته از دور برگشت لیگ 
دسته اول فوتسال خراسان جنوبی با چهار دیدار پیگیری می شود. وی 
افزود: در نخستین بازی تیم فوتسال شرکت سیمان باقران درمیان در 
محمدرسول ا...)ص(  آموزش  مرکز  تیم  میزبان  اسدیه  نجابت  سالن 
در  کرد:  تصریح  خراسان جنوبی  فوتبال  هیئت  رئیس  است.  بیرجند 
دومین بازی از هفته دوم برگشت مسابقات فوتسال لیگ دسته اول 
استان تیم شهیدناصری ایرانجوان بیرجند در سالن ورزشی شهیدین 
قهوه چی  می رود.  نگین فردوس  فوتسال  مصاف  به  بیرجند  قاسمی 
خاطرنشان کرد: تیم فوتسال شرکت حمل و نقل طالی کویر طبس 
بشرویه  شهرداری  تیم  میزبان  طبس  شهر  اردیبهشت   5 سالن  در 
در  مسابقات  از  این سری  آخرین بازی  یادآور شد:  بود.  وی  خواهد 
سالن ورزشی دانشگاه پیام نور فردوس برگزار می شود که تیم فوتسال 

ستارگان دیهوک طبس در مقابل آرمان فردوس به میدان می رود.

بازگشت منشا و احمدزاده به تمرینات پرسپولیس
 با پرداخت جریمه نقدی

ایرنا - دو بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس که به دلیل بی انضباطی از 
سوی »برانکو ایوانکوویچ« در اختیار باشگاه قرار گرفته بودند از امروز 
در تمرینات سرخپوشان حضور می یابند. »فرشاد احمدزاده« و »گادوین 
منشا« با رأی کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس با جرایم نقدی به صورت 
قطعی و تعلیقی روبرو شدند.این دو بازیکن با حضور در کمیته انضباطی 
باشگاه، ضمن ابراز پشیمانی از اتفاق رخ داده و عذرخواهی از مجموعه 
تیم و باشگاه، تعهد دادند در ادامه حضور خود در باشگاه، اینگونه اتفاقات 
از سوی آنان تکرار نشود.با توجه به پشیمانی هر دو بازیکن، درصدی از 

قرارداد نامبردگان به عنوان جریمه نقدی کسر می گردد.

خونریزی لثه را جدی بگیرید

باشگاه خبرنگاران- تحلیل و تورم لثه که منشأ 
تغییر  و  رنگ  تغییر  دارد،  غیرالتهابی  و  التهابی 
ماهیت لثه، ترشح چرک از شیار و خونریزی لثه، 
قوام لثه و جابه جایی دندان ها بر اثر بیماری های 
لثه ایجاد می شود، همچنین ممکن است بر اثر 
تخریب استخوان فک نیز ایجاد شود. خونریزی از 

لثه ممکن است خود به خود یا به دنبال تحریک 
غذا خوردن باشد، خونریزی ممکن است به دنبال 
میوه خوردن و مسواک زدن باشدو درد مبهم در لثه 
از سایر نشانه های بیماری لثه و نسوج نگهدارنده 
دندان است. خونریزی اگر خود به خود باشد علل 
عمومی باید بررسی شود. البته مصرف برخی داروها 
هم ممکن است موجب خونریزی از لثه شود؛ 

توصیه می شود خونریزی از لثه ها را جدی گرفت.

بهداشت نیوز- نشستن روی زمین و غذا خوردن برای افرادی که 
منع پزشکی ندارند فواید جالب توجهی دارد.

خوب  وضعیت  تقویت  و  نشستن  درست 
نشینید  می  زمین  روی  همیشه  اگر   بدن: 
و بدنتان انعطاف کافی دارد، به طوری که شانه هایتان اندکی به 
سمت عقب متمایل باشد و ستون فقرات کشیده و بدون قوزکردگی 

باشد، این بهترین حالت برای نشستن و غذا خوردن است که باعث 
تقویت وضعیت مناسب بدن خواهد شد.

کمک به هضم غذا: تمرکز خون در قسمت شکم در حالت نشستن 
باعث می شود تا عصاره های هضم غذا در معده با سرعت بیشتری 

تولید شوند و هضم غذا با سرعت بیشتری انجام شود.
نزدیکی  باعث  نشستن  افتد:  می  اتفاق  زودتر  احساس سیر شدن 

بیشتر پاها به شکم می شود و در این حالت به طور طبیعی احساس 
سیری خواهید کرد.

مفاصل متحرک و سیال باقی می مانند: خم شدن زانوها، قوزک 
پا و ران ها در هنگام نشستن برای افراد سالم باعث روان شدن و 
نرمی مفاصل می شود و در نتیجه انتقال از حالت نشسته به ایستاده 

و یا بالعکس به راحتی صورت می گیرد.

فواید شگفت انگیز غذا خوردن روی زمین

بهترین زمان برای ورزش کردن

ایسنا- برای کاهش وزن و گرفتن بهترین نتیجه  
مناسب ورزش  زمان  در  باید  ورزشی  برنامه  از 
موقع  به  زمان  در  ورزشی  حرکات  کنید.انجام 
خود در کنار مداومت در آن به نتایج موثرتری 
منجر می شود. بهترین زمان ممکن برای ورزش 
هنگام  وقتی  است.  صبح  اولیه  ساعات  کردن 

غروب ورزش می کنیم سطح آدرنالین کامال باال 
می رود و در نتیجه ذهن فعال تر شده و به هنگام 
شب برای خوابیدن دچار مشکل می شویم. این در 
حالی است که با این اوصاف ورزش صبحگاهی 
شما را برای کل روز شارژ و پرانرژی نگه می دارد. 
البته ورزش صبحگاهی جنبه های مثبت دیگری 
نیز دارد. مثال اینکه با معده پر ورزش نمی کنید و 

اینکه در طول روز سرحال هستید.

معجزه روغن نارگیل برای سالمتی

 آخرین خبر- روغن نارگیل حاوی تری گلیسیرید
 با زنجیره متوسط و فرم های منحصر به فرد 
از چربی های اشباع است که ثابت شده اثرات 
مثبت بر روی سالمتی و طیف گسترده ای از 
روغن  چربی:  سوزاندن  دارد.  درمانی  خواص 
نارگیل برای چربی سوزی و کاهش وزن بسیار 

را کور می کند و روند  اشتها  مفید است زیرا 
چربی سوزی را تسریع می کند. بهبود هضم غذا: 
روغن نارگیل به بهبود مسائل گوارشی کمک 
نارگیل  روغن  ها:  دندان  از  مراقبت  کند.  می 
منجر به مراقبت از دندان ها از طریق مبارزه 
با باکتری هایی می شود که مسئول پوسیدگی 
دندان ها هستند بهبود سطح کلسترول یکی 

دیگر از فواید این روغن به شمار می آید.

مواد غذایی حافظ سالمت کبد

اثر شگفت  بهداشت نیوز- برخی مواد غذایی 
انگیزی برای سم زدایی کبد، این عضو مهم 
از  سرشار  هویج  هویج:  و  چغندر  دارند.  بدن 
گلوتاتیون، یک پروتئین است که به سم زدایی 
کبد کمک می کند. خوردن هویج و چغندر به 
تحریک و بهبود کلی عملکرد کبد کمک می 

کند.گوجه فرنگی: موجب مقاومت در برابر ابتال 
به سرطان سینه، پوست و سرطان ریه می شود.

گریپ فروت: یکی دیگر از منابع گلوتاتیون است 
که موجب پاکسازی کبد می شود. گریپ فروت 
همچنین سرشار از ویتامین ث و آنتی اکسیدان 
است که به باال رفتن تولید آنزیم های تمیز 
کننده کبدی و افزایش روند پاکسازی طبیعی 

کبد منجر می شود.

ضد سرطان های طبیعی را بشناسید

آفتاب نیوز- محققان روی گیاهان زیادی مطالعه و 
تأثیر آن ها را روی بهبود سرطان بررسی کرده اند:

زنجبیل: این ادویه قدرتمند، ضد سرطان و از 
بین برنده تومور است. مصرف زنجبیل منجر 
روده  به سرطان سینه،  ابتال  به کاهش خطر 
بزرگ، معده، کبد، پروستات و پوست می شود. 

سلول های  تکثیر  از  گیاه  این  اسبی:  دم  گیاه 
سرطانی پیشگیری می کند. مصرف این گیاه از 
سرطان غدد لنفاوی و سرطان خون پیشگیری 
در  موجود  گالبریدین  بیان:  شیرین  می کند. 
ریشه شیرین بیان، منجر به پیشگیری از ابتال 
به سرطان کبد می شود. شبدر: این گیاه ترکیبی 
قدرتمند به نام فورمونونتین دارد به فایده آن، 

کمک به مبارزه با سرطان سینه است.

جاده مرگ بازهم حادثه آفرید 

ساعت 06:50 بامداد روز گذشته بر اثر 
برخورد رخ به رخ یک دستگاه کامیون 
از  که  معدنی  خاک  حامل  کمپرسی 
قاین به سمت بیرجند در حرکت بود با 
یک دستگاه تریلی تانکر که ازبیرجند 
عازم مشهد بود در کیلومتر 35 محور 
دم  در  کامیون  ،راننده  قاین  بیرجند - 
به  و  تانکرزخمی  راننده  و  باخت  جان 
در  حادثه  منتقل شد. علت  بیمارستان 

دست بررسی است.

 انفجار در کارگاه تعمیرات تخصصی سیستم های گازcng خودرو

ساعت ۱6:۱5 روز گذشته حادثه انفجار در کارگاه تعمیرات تخصصی سیستم های گازcngخودرو به ستاد 
فرماندهی سازمان آتشنشانی بیرجند اعالم شد. تیم4 نفره واکنش سریع اطفا حریق ایستگاه شماره 2 

و  شده  اعزام  حادثه  موقعیت  به   ) )سجادشهر 
واقع  رو مهار کردند. حادثه در گارگاهی  حریق 
در بلوار سجاد نبش سجاد27 رخ داده و دو نفر 
از استادکاران نیز براثر شدت انفجار و آتشسوزی 
دچار سوختگی شدید شده بودند . این حادثه به 
ودر  استادکاران  از  نفر  انگاری یک  دلیل سهل 
نتیجه رعایت نکردن نکات ایمنی و تعمیرات نا 
ایمن یکی از مخازن گاز cng به وقوع پیوسته است.

وقوع حریق در منزل مسکونی

به سامانه ۱25 ستاد  خیابان عدل ۱۱  در  واقع  منزل مسکونی  آتش سوزی  ساعت ۱۱:00روز گگذشته؛خبر 
فرماندهی سازمان آتشنشانی بیرجند اعالم شد. تش سوزی در زیرزمین واحد مسکونی رخ داده بود که آتش 
نشانان به محض رسیدن به محل حادثه وبا توجه به شدت دود ,با استفاده از دستگاه تنفسی به داخل زیرزمین 
ورود پیدا کرده و پس از یافتن منشا آتش سوزی حریق را اطفا نمودند. بعد از مهار کامل شعله های آتش عملیات 
تهویه دود نیز به وسیله دستگاه توربوفن؛ توسط آتشنشانان حاضر در محل انجام شد.مقری فرمانده تیم آتشنشانی 
ایستگاه غفاری دلیل این آتش سوزی را ساخت تنور پخت نان سنتی در داخل فضای زیرزمین ساختمان و انبار 
کردن حجم زیادی از مواد سوختنی همچون چوب کارتن و..... در مجاور آن  دانست.  خوشبختانه این حادثه 
خسارت جانی در پی نداشته است. عالوه بر این دو روز گذشته نیز آتش سوزی در انباری طبقه آخر ساختمان سه 
طبقه رخ داد که مالک آن نیز در محل حضور نداشت.  دالیل وقوع این حادثه نامشخص و در دست بررسی است.
گفتنی است با رسیدن به موقع تیم اطفا حریق سازمان آتش نشانی؛ خسارت زیادی به ساختمان وارد نشده است.

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوارپوش، کاغذ دیواری، رنگ آمیزی، بازسازی منازل 

مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی - پالک 29       09155610111

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

 

      تلفن رزرو : 32457248- 09158609661

هزینه ورودی رایگانهزینه پذیرایی رایگان
آدرس : معلم 36/1 

آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما همشهریان عزیز می باشد

تاالر پذیرایی سیمرغ

کار خوب اتفاقی نیست

مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

   )
ن

زا
ار

( درب اتوماتیک

 سیــد 
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی  

نبش رجایی 15 
09155614880 

لوله کشی،برق کشی،تعمیرآبگرمکن و 
بخاری،نورپردازی،لوله بازکنی با فنر،

نصب سایبان در اسرع وقت و تضمینی

خدمات فنی و تاسیسـاتی

دهشیبــی

شماره تماس: 09151633903 فروشگـاه 
پـارس پـرداز
فروش اقساطی لپ تاپ، 

تبلت و سیستم 
) ارسال رایگان 

 به سراسر استان( 
بیرجند- بیست متری اول 

شرقی مدرس پالک 16
09357787955سلطانی
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مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی خبر داد: 

کاهش بی سابقه بارش در 
خراسان جنوبی طی ۵۰ سال گذشته

شبستان-مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: 
کاهش بارندگی در سال زراعی جاری امسال، در ۵۰ 
سال اخیر بی سابقه است بگونه ای که تاکنون ۱.۱ 
میلی متر بارندگی در استان داشته ایم.علیرضا خندان 
سال  بارندگی  میانگین  کرد:  اظهار  بیرجند  در  رو 
زراعی امسال ۱.۱ میلی متر گزارش شده است که 
در مقایسه با سال قبل ۷۵ درصد کاهش داشته است.
وی همچنین از کاهش ۹۸ درصدی بارندگی های 
سال زراعی جاری در مقایسه با بلندمدت خبر داد 
و گفت: بارندگی در برخی از شهرها از جمله درمیان 
یک دهم میلی متر، خور صفر و محمد شهر صفر 
خراسان  هواشناسی  است.مدیرکل  شده  گزارش 
استان  های  شهرستان  تمامی  در  افزود:  جنوبی 
کاهش ۹۰ درصدی بارندگی )به جز طبس که ۸۴ 
درصد کاهش داشته ایم( از ابتدای مهر داشته ایم.
وی تصریح کرد: باید ۲۳ میلی متر بارندگی در تمامی 
شهرهای استان داشته باشیم تا این کاهش چهار ماه 
اخیر جبران شود.وی با اشاره به اینکه از امشب، دمای 
هوای استان در قسمت های شمال شرقی و شمال 
استان از جمله زیرکوه، قاین کاهش می یابد و شاهد 
بارندگی و بارش احتمالی برف خواهیم بود، گفت: 
خراسان جنوبی در هجدهمین سال خشکسالی خود 
به سر می برد و این کاهش بارندگی در سال زراعی 
جاری، در ۵۰ سال اخیر بی سابقه است بگونه ای که 

تاکنون ۱.۱ میلی متر بارندگی داشته ایم. 

مصرف باالی اماکن مذهبی 
از آب رایگان

حسینی- معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت 
مکعب  متر  هزار  از مصرف ۵۰   ، فاضالب  و  آب 
آب توسط اماکن مذهبی استان طی ۸ ماهه سال 
جاری خبر داد و عنوان کرد: این میزان خیلی بیشتر 
داده شده  قرار  اختیارشان  از ظرفیتی است که در 
است.نادی در گفتگوی با آوا ، بیان کرد: طبق قانون 
۱۵۴ مرکز از آب رایگان استفاده می کنند که شامل 
حسینیه ها، مساجد، خانواده شهید و ... می باشد. 
به گفته وی مواردی که مصرف خیلی باالیی دارند 
احصاء شده و جزئیات را به ریز بررسی می کنیم، 
پس از آن به آن ها اخطار جدی می دهیم. وی البته 
بیشتر مشکل را در مراکز تجاری غیر مذهبی متصل 
به اماکن مذهبی مانند آشپزخانه ها دانست و افزود: 
باید این انشعابات را هر چه سریعتر جداسازی کرد.  

1۰9 کیلومتر محور دو بانده آسفالت   
آماده بهره برداری است

کمیسیون  در  شهرسازی  و  راه  غالمی-مدیرکل 
مدیریت  ایمنی حمل و نقل گفت:۱۰۹ کیلومتر از این 
محورها در جاده بیرجند -قاین بازگشایی شده است و 
بقیه محورها با تکمیل عملیات ایمنی، زیر بار ترافیک 
خواهند رفت.جعفری افزود:۳۲ کیلومتر باند دوم در 
طبس- محور  در  کیلومتر  دیهوک-راور،۱۷  محور 

اسدیه-بیرجند۵-  محور  در  کیلومتر  اصفهان،۱6 
کیلومتر در کمربندی طبس-یزد و ۵ کیلومتر باند دوم 
در شوسف-نهبندان آسفالت شده است که به زودی 
بازگشایی می شوند.وی افزود:نظر پلیس ایمن سازی 
کامل این محورهاست اما با توجه به اینکه از زمان 
بازگشایی ۱۹ کیلومتر باند دوم در محور بیرجند-قاین 
شاهد تصادف جاده ای نبوده ایم، در این جلسه مصوب 
شد بقیه محورهای دوبانده آسفالت شده، بازگشایی 
شوند و همزمان ایمن سازی و جداسازی دو محور 
اجرا شود.جعفری همچنین گفت:از ۹۱۸ روستا، ۸۱۸ 
روستا راه آسفالته دارند که تا دو سال آینده 6۰ روستای 
دیگر از راه آسفالته بهره مند می شوند.وی باند دوم 
محور بیرجند-قاین را شاخص ترین و مهمترین پروژه 
خراسان جنوبی دانست و گفت:از ۱۷۰ کیلومتر طول 
این محور تا انتهای حوزه گناباد، تاکنون ۱۱۱ کیلومتر 
دو بانده شده و 6۰ کیلومتر دیگر باقی مانده است. 

استقرار دو متخصص سونوگرافی در طبس

در  رادیولوژی  متخصص  دو  سیما-استقرار  و  صدا 
طبس، به انتظار یک ساله بیماران این شهرستان پایان 
داد. رئیس شبکه بهداشت و درمان طبس گفت: به 
دلیل نبود متخصص رادیولوژی و با پیگیریهای صورت 
گرفته از سوی معاون درمان وزارت بهداشت،فرمانداری 
طبس،انجمن رادیولوژیست ایران  و دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند دو متخصص رادیولوژی در طبس 
مستقر شدند. گازرانی با بیان این که  با استقرار این دو 
متخصص، بیماران دیگر نیازی به رفتن به سایر شهرها 
ندارند افزود: این دو متخصص در بیمارستان و بصورت 
کنند. می  ویزیت  را  بیماران  مطب   در  خصوصی 

انتقاد استانداراز:

لزوم ارائه طرح توسط سازمانهای مردم نهاد

کاشت آزمایشی گیاه پوششی »چمن دایکوندرا« در فضای سبز شهر بیرجند
گروه خبر-  مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از کاشت آزمایشی گیاه پوششی چمن دایکوندرا در فضای سبز شهر بیرجند خبر داد. انصاری گفت: گونه چمن شناخته ترین گیاه پوششی است که 
به صورت گسترده در شهرها استفاده می شود که با توجه به پر مصرف بودن این گونه ، استفاده از گیاهان پوششی جایگزین چمن با مقاومت به کم آبی حائز اهمیت است. وی به کاشت آزمایشی گونه جدیدی به 
نام  “دایکوندرا  “ یا شبدر زینتی در سال جاری اشاره کرد و افزود: این گونه پوششی سایه دوست ، همیشه سبز و مقاوم به سرما و کم آبی است که به صورت آزمایشی به عنوان گیاه پوششی کاشت گردیده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

برای بارش باران 
دعا کنید
شبستان-مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان 
ارزیابی های هفته  اینکه طبق  به  اشاره  با  جنوبی 
بحران،  مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  گذشته 
خراسان جنوبی به عنوان سومین استان خشکسال 
بارش  برای  خواست  مردم  از  شد،  معرفی  کشور 
نزوالت آ سمانی دعا کنند.ابوالحسن میرجلیلی اظهار 
کرد: طبق آمار اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی، 
برخی از شهرستان های استان در سال زراعی جاری، 
هیچ بارندگی را نداشته اند و از ابتدای امسال نیز، در 
برخی از شهرستان های خراسان جنوبی هیچگونه 
بارندگی ثبت نشده است.وی با اشاره به اینکه ۹۵ 
درصد منابع آبی خراسان جنوبی از آبهای زیرزمینی 
تامین می شود،  افزود: در سال جاری اخیر با نصب 
کنتور هوشمند و تشویق کشاورزان به آبیاری نوین 
موفق شده ایم بیالن آبی خراسان جنوبی که در دو 
سال گذشته منفی ۱۸۵ میلیون مترمکعب بوده است 
را در سال جاری به منفی ۱۵۰ میلیون متر مکعب 
برسانیم که ۳۵ میلیون متر معکب از این راه صرفه 
ایم. داشته  زیرزمینی  آب  منابع  مصرف  در  جویی 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی 
افزود: به دلیل کاهش بسیار زیاد نزوالت آسمانی،  
ورودی به سفره های زیرزمینی بسیار کم بوده است.

وی از مردم خواست برای نزول رحمت الهی دعا کنند 
و در مصرف آب نیز صرفه جویی نمایند.میرجلیلی 
فرونشست زمین در برخی از شهرستان ها از جمله 
فردوس و سرایان را به دلیل برداشت بی رویه از منابع 
آب زیرزمینی ذکر کرد و گفت: نبود بارندگی موجب 
می شود که نفوذپذیری خاک بسیار کاهش یابد و 
پوشش گیاهی هر منطقه نیز از بین برود و در مقابل با 

اندکی بارندگی، روان آب را خواهیم داشت. 

سفر زائران به سوریه نیازمند 
پیوست امنیتی است
مهر-مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی گفت: اعزام 
زائران به سوریه نیازمند آماده شدن پیوست امنیتی 
اعزام  گفت:  نوفرستی  ابوالفضل  گفته  است.به 
سوریه  به  زینب)س(  حضرت  زیارت  عالقمندان 
است.مدیرکل  امنیتی  پیوست  شدن  آماده  نیازمند 
حج و زیارت خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به 
اینکه مشتاقان زیارت حضرت زینب)س( و حضرت 
رقیه)س( در کشور و به ویژه خراسان جنوبی زیاد است 
تمام تالش مسئوالن ذی ربط بر فراهم کردن هر چه 
زودتر این پیوست امنیتی است.نوفرستی اظهار کرد: 
دوره جدید اعزام زائران به عتبات در ایام زمستان نیز 
از هفته گذشته آغاز شده و تا ۲۰ بهمن ادامه خواهد 
داشت.وی با اشاره به اینکه تعداد زائران اعزامی به 
عتبات از خراسان جنوبی در این دوره بسته به میزان 
استقبال مردم دارد، بیان کرد: هر چه قدر متقاضی سفر 
وجود داشته باشد، سازمان حج و زیارت خود را مکلف 

به فراهم کردن شرایط اعزام می داند.

کارت ملی قدیم تا پایان 
امسال اعتبار دارد
ایرنا - مدیر ثبت احوال شهرستان درمیان با بیان 
اینکه اعتبار کارت ملی قدیم تا پایان امسال است 
از مردم خواست هرچه سریعتر برای ثبت نام کارت 
محمدزاده  محمدحسن  کنند.  اقدام  ملی  هوشمند 
یادآوری کرد: مردم می توانند برای درخواست کارت 
هوشمند ملی به اداره ثبت احوال، پست شهرستان و 

دفتر پیشخوان قهستان مراجعه کنند.

اسکلت کشف شده در بیرجند فاقد 
ارزش باستان شناسی است

ایرنا - معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: با 
بررسی های به عمل آمده اسکلت انسان کشف شده 
در بیرجند مربوط به یک قبرستان در دوره اسالمی 
است و هیچگونه ارزش تاریخی و باستان شناسی 
ندارد. علی شریعتی منش افزود: طبق بررسی هایی 
که کارشناسان باستان شناسی روی این استخوان ها 
و محل مورد نظر انجام دادند هیچگونه سندی مبنی 
بر ارزش تاریخی این اسکلت یافت نشد. وی با بیان 
اینکه شایعاتی مبنی بر وجود سکه و دیگر اجسام 
تاریخی به همراه این اسکلت در فضای مجازی و 
اذهان عمومی منتشر شده است افزود: هر گونه نوشته 
و شایعه در این مورد کذب بوده و حتی مردم بومی 
 منطقه از وجود این قبرستان به خوبی آگاه هستند.

بسته های حمایتی دولت برای ایجاد 
اشتغال در مناطق محروم

مهر-رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرایان 
ایجاد اشتغال در  از بسته های حمایتی دولت برای 
اظهار  داد. صالحی  مناطق محروم شهرستان خبر 
کرد: تسهیالت تبصره ۱6  یکی از بسته های حمایتی 
است که توسط نهادهای اجتماعی مانند کمیته امداد 
و بهزیستی برای اشتغال زایی پرداخت می شود. وی 
تصریح کرد: در قالب این بسته ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون 
ریال برای طرح های خود اشتغالی و ۵۰ میلیون ریال 
برای مشاغل خانگی با نرخ ۴ درصد پرداخت می شود. 

* اولین جلسه کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه 
فجر در خراسان جنوبی برگزار شد.

* معاون تحقیق و پژوهش اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی گفت: تاکنون 
۱۹۸ هزار و ۴۷۳ برگ سند و عکس از رزمندگان 
است. شده  آوری  جمع  استان  در  مقدس  دفاع 
امداد  کمیته  زکات  اجرایی  امور  اداره  رئیس   *
خراسان جنوبی با بیان اینکه در مدت ۹ ماه امسال ۲ 
میلیارد و ۳۱۲ میلیون تومان زکات جمع آوری شده 
که از رشد ۱۱۴ درصدی برخوردار است گفت: از 
محل زکات جمع آوری شده ۳۳ پروژه عمرانی و 

احداثی اجرا شده است.
در  آرامش«  سوی  به   « کتابخوانی  مسابقه   *
خراسان جنوبی ویژه بانوان خانه دار از سلسله برنامه 
 های دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی استان

 ۱۵ بهمن ماه جاری برگزار می شود.
* شناسایی ۱۰۸ کودک مبتال به آمبلیوپی در استان

اخبار کوتاه

دادرس مقدم-استاندارخراسان جنوبی که صبح 
دیروز در دهمین جلسه کمیسیون هماهنگي 
بانک هاي استان سخن مي گفت با بیان این 
مطلب، افزود: باتوجه به اعتباراتي که در حوزه 
اشتغال به استان اختصاص یافته ، میزان جذب 
نشان  خاطر   ، است.استاندار  پایین  و  ناکافي 
کرد:دستگاه هاي اجرایي باید نقاط ضعفي که 
موجب شده تا جذب اعتبارات بامشکل مواجه 
به  را احصاء و در کمترین زمان نسبت  شود 
مرتفع ساختن آن اقدام نمایند.مروج الشریعه، 
اشاره کرد  زمینه  این  در  برخی مشکالت  به 
قصور یا  و  ناتواني   ، کوتاهي  داد:  ادامه   و 

دستگاه هاي اجرایي در زمینه جذب اعتبارات 
نخواهم  وجه  هیچ  به  را  اشتغال  با  مرتبط 
موضوع  استان،  در  دولت  عالی  پذیرفت.مقام 
اشتغال را یکی از مهمترین مطالبات ونیازهاي 
مردم و به خصوص جوانان برشمرد و افزود: 
و  اشتغال  ایجاد  هاي  راه  مهمترین  از  یکي 
روند  تسهیل  جامعه،  در  معضل  این  کاهش 
پرداخت تسهیالت اشتغال و نیز مرتفع ساختن 

مشکالت احتمالي در این زمینه است.

ها  بانک  تسهیالت  پرداخت  روند 
تسریع شود

مروج الشریعه، با بیان اینکه روند گردش مالي 
در جامعه از اهمیت خاصي برخوردار است، ادامه 
داد: بانک هاي استان باید جدي تر از قبل در 

زمینه پرداخت تسهیالت تکلیفي دستگاه هاي 
شناسي  آسیب  با  و  وارد عرصه شده  اجرایي 
مبتني بر نیاز روز و اعتبارات در اختیار، با توجه 

به مهلت باقي مانده تا پایان سال تالش کنند 
تا روند پرداخت تسهیالت تسریع گردد.استاندار 
خراسان جنوبی، خاطر نشان ساخت: همه ما 
مسئوالن چه در حوزه بانکی و چه در حوزه 
دستگاه هاي اجرایي باید در راستاي رسیدن 
چگونه  که  کنیم  تالش  مهم  هدف  این  به 
مي توان میزان رضایتمندي مردم را در زمینه 
اشتغال،  حوزه  در  خصوصاً  بانکي  تسهیالت 
مشاغل خانگي ، طرح هاي بزرگ صنعتي و 

معدني، کشاورزي، گردشگري  نیمه صنعتي، 
و... حاصل نمود.

نزد  الهي  امانتی  را  مسئولیت  الشریعه،  مروج 

مسئوالن دانست و تصریح کرد: باید از فرصت 
خدمت به مردم نهایت استفاده صورت گیرد و با 
خدماتي ارزنده وخداپسندانه زمینه هاي رضایت 
الهي و مردم را فراهم نماییم.مقام عالی دولت 
در استان افزود: یکی از کانون هاي مهمي که 
ممکن است در معرض آسیب و اعتراض قرار 
گیرد، سیستم بانکي و شبکه مالي کشور است ؛ 
از این رو همه ما باید با هم پوشاني و هم افرایي 
و تالش براي تسهیل امور ، روند دریافت خدمت 

در شبکه بانکي را تسریع نماییم تا ضمن خنثي 
سازي نقشه هاي دشمنان، اجازه سوء استفاده 
بگیریم. آنان  از  نیز  را  نظام  بدخواهان   به 

سهم اعتبارات استان
قابل توجه است

مروج الشریعه، با بیان اینکه دولت برغم تمامي 
تنگناهاي مالي واعتباري که با آن مواجه است، 
سهم قابل توجهي را براي خراسان جنوبي در 
نظر گرفته ، ادامه داد: به میزان سهم استان ، 
میزان جذب اعتبارات پایین است که باید مورد 
آسیب شناسي دقیق قرار گیرد. وی به عملکرد 
برخی بانک ها در جذب و پرداخت اعتبارات 

اشاره کرد و گفت: دستگاه های اجرایي باید 
میزان مطالبه گري خود از بانک ها را افزایش 
دهند و در صورت امکان با همکاري بانک ها 
متخصص  و  زبده  کارشناساني  بکارگیري   با 
 طرح هاي مورد نظر را موردي در محل بانک ها 
به صورت روزانه بررسي و رفع نقص نمایند.

ارزیابی  مالک  جنوبی،  خراسان   استاندار 
میزان  را  ها  بانک  و  اجرایي  هاي  دستگاه 
پرداختي اعتبارات دانست و تصریح کرد: همه 
تالش ها باید به پرداخت تسهیالت منجر شود، 
در غیر این صورت اقداماتي که صورت گرفته 
ابتر مانده و به نتیجه مورد نظر ختم نخواهد 
بعدی  جلسه  اینکه  به  اشاره  با   ، شد.استاندار 
کمیسیون هماهنگي بانک هاي استان هفته 
افزود:  برگزار خواهد شد،  آینده در ماه جاري 
در این کمیسیون دستگاه هاي اجرایي به ارائه 
گزارش عملکرد خود در حوزه جذب اعتبارات 

اشتغال خواهند پرداخت.

میز خدمت تقویت شود
مروج الشریعه، تقویت میز خدمت در دستگا هاي 
اجرایي را مورد تاکید ویژه قرار داد و یادآورشد: 
در  خدمت  میز  باتقویت  بایست  مي  مدیران 
دستگاه هاي اجرایي ضمن بررسي دقیق مسائل   
مشکالت و درخواست هاي مردمي ، آنها را 
مرتفع و تعیین تکلیف نمایند تا از سرگرداني 
گردد. جلوگیري  مراجعین  بالتکلیفي   و 

خراسان  نهاد  مردم  سازمان های  نماینده 
جنوبی با بیان اینکه متاسفانه گاهی فعالیت 
گفت:  است  کاغذ  روی  بر  تنها  سمن ها 
درحال حاضر ۳۱۷ سمن در استان خراسان 
جنوبی فعال بوده و متأسفانه در زمینه جلب 
نبوده ایم.به  موفق  مردمی  مشارکت های 
در  حسینی  مصطفی  سید  تسینم  گزارش 
جمع سمن های خراسان جنوبی اظهار کرد: 

سازمان های مردم نهاد باید هدفمند بوده و 
برای ارائه طرح و برنامه نیاز به شاکله بندی 
در  اینکه  بیان  با  دارند.وی  ساختارسازی  و 
اکنون ۳۱۷ سمن در خراسان جنوبی فعالیت 
شوند  هم افزایی  فاز  وارد  باید  که  داشته 
دائمی  نمایشگاه  از  نفر  تاکنون ۲6۰  افزود: 
آباد  رحیم  باغ  در  واقع  اعتیاد  از  پیشگیری 
سازمان های  داشتند.نماینده  بازدید  بیرجند 

متاسفانه  گفت:  جنوبی  خراسان  نهاد  مردم 
یکدگیر  با  زیاد  جنوبی  خراسان  در  سمن ها 
یک  سمن  هر  ما  شعار  نیستندو  همدل 
در  سمن ها  از  یک  هر  باید  و  بوده  سمن 
همراه  را  دیگر  سمن  یک  بعدی  جلسات 
مردم  سمن های  گاهی  افزود:  سازد.حسینی 
باید  نهاد تنها روی کاغذ بوده در حالی که 
ایده سازی در زمینه های مختلف داشته باشند 

و باید سازمان های مردم نهاد طرح ایده در 
پیگیری  با  و  بدهند  را  مختلف  حوزه های 
اینکه  بیان  با  بودجه آن را جذب کننند.وی 
زمینه  در  جنوبی  خراسان  استان  تاکنون 
است  نبوده  موفق  مردمی  مشارکت  جلب 
روابط  اطالع رسانی،  کمیته   ۴ کرد:  اظهار 
مشارکت  کمیته  مالی،  امور  کمیته  عمومی، 
برنامه  و  طرح  کمیته  و  خیریه  امور  و 

برای  کمیته  ها  اساسنامه  و  می شود  تشکیل 
کمیته ای  تقویم  و  چیده  استان  سمن های 
نیز نوشته می شود.نماینده سازمان های مردم 
نهاد خراسان جنوبی با بیان اینکه سمن های 
خراسان جنوبی برای ارائه طرح و برنامه نیاز 
افزود:  دارند  ساختارسازی  و  شاکله بندی  به 
مردم  سازمان های  ویژه  نشریه ای  آینده  در 

نهاد راه اندازی خواهیم کرد.

کاهش بودجه خراسان جنوبی در بخش های 
مختلف حساسیت واحدهای تولیدی و فعاالن 
اقتصادی را برانگیخته و خواستار توجه ویژه به 
مشکالت بخش تولید و ایجاد زیر ساخت ها 
واحدهای  مهر،  هستند.خبرگزاری  استان  در 
توسعه  رونق  در  شاخص  عنصرهای  تولیدی 
و اقتصاد هر منطقه بوده که باید همواره در 
این عناصر گرانبها تالش  راستای ماندگاری 
شود. اما گویی این روزها، روزگار روی ناخوش 
به این واحدها کرده و در برخی از استان های 

کشور از مشکالت فراوانی رنج می برند.

بخش خصوصی به قوانین ورود کند
رئیس کمیسیون صنعت، اصل ۴۴ و محیط 
کسب و کار اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه 
مسائل  به  خصوصی  بخش  ورود  کرد:  بیان 
برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  کشور  بودجه 
است.صباغ زاده ادامه داد: بخش خصوصی به 
عنوان یک بخش قدرتمند و موثر در نظام می 
تواند در مجلس جست و جو کرده و در پی 
بسیاری از خواسته های خود باشد.وی با بیان 
اینکه بسیاری از خواسته های بخش خصوصی 
درگیر قوانین و فرآیند های اداری است، گفت: 
باید بخش خصوصی برای حفظ منافع خود به 
قوانین ورود پیدا کند و برای رفع قوانین دست و 
پاگیر نیز چاره اندیشی کند.صباغ زاده بیان کرد: 
پایانه های مرزی، راه  زیرساخت هایی مانند 
آهن، آب، برق و جاده  از پتاسیل های مطلوب 
برای کمک به رونق بخش خصوصی بوده که 
کمیسیون  گیرند.رئیس  قرار  توجه  مورد  باید 
صنعت، اصل ۴۴ و محیط کسب و کار اتاق 
از  بسیاری  اینکه  بیان  با  بیرجند  بازرگانی 
ساختارهای سیاسی کشور در گرو تولید و اقتصاد 
ها  زیرساخت  توسعه  در  قوانین  افزود:   است، 
و در نتیجه رونق اقتصاد نقش مهمی داشته که 
باید مورد توجه قرار گیرند.صباغ زاده با اشاره به 
وضعیت بودجه ای کشور بیان کرد: در بودجه 
سال ۹۷ در سطح کشوری نسبت به سال ۹6 در 
تملک دارایی ۴۳ درصد کاهش بودجه را داشتیم.

خراسان جنوبی در فهرست بودجه ای 
کشور جایگاه مطلوبی ندارد

رئیس کمیسیون صنعت، اصل ۴۴ و محیط 
کسب و کار اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: 
سهم بودجه خراسان جنوبی در بخش توسعه 
نیم  و  برق در سال جاری چهار  شبکه های 
میزان  این  سال ۹6  که  است  تومان  میلیارد 
۹ میلیارد تومان بوده است.وی با بیان اینکه 
خراسان جنوبی در بحث ریلی سال ۹۵، پنج 
میلیارد  پنج  نیز  جاری  وسال  تومان  میلیارد 
تومان اعتبار گرفته است.صباغ زاده اظهار کرد: 
همچنین در حوزه آبرسانی به بیرجند قبل از 

سال ۹6، ۷۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و 
برای سال ۹6 تنها یک میلیارد اختصاص یافته 
ها زیرساخت  تامین  اینکه  بیان  با   است.وی 

بسیار حائز اهمیت است، افزود: باید به دنبال 
افزایش سهم بودجه ای خراسان جنوبی باشیم.

صباغ زاده با بیان اینکه در حال حاضر خراسان 
جایگاه  کشور  ای  بودجه  فهرست  در  جنوبی 
مطلوبی ندارد، افزود: متاسفانه جزء ردیف های 

اخر در جدول اعتباری کشور هستیم.

ظرفیت های خراسان جنوبی
مورد توجه قرار گیرد

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند 
خراسان  شرایط  به  توجه  با  کرد:  بیان  هم 
انتظار می رود بودجه استان افزایش  جنوبی، 
یابد که متاسفانه شرایط بر عکس این مهم 
 است.محمد حسن خیریه با اشاره به ظرفیت ها 
کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  های  پتانسیل  و 

 خراسان جنوبی دارای ظرفیت ها و پتانسیل های 
بالقوه ای بوده که مورد توجه ویژه قرار نگرفته 
تابش  زاویه  بهترین  اینکه  بیان  با  است.وی 
در  را  آفتابی  روزهای  بیشترین  و  خورشید 
خراسان جنوبی داریم، افزود: از این رو می توان 

در زمینه انرژی پاک اقدامات خوبی انجام داد.
خیریه با بیان اینکه گل نرگس نیز می تواند 
پتانسیلی مناسب برای سودآوری باشد، افزود: 
همچنین خراسان جنوبی از جمله استان های 

معدنی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند 
 خواستار برقراری توازن در تخصیص بودجه های
توازنی  حاضر  حال  در  گفت:  و  شد  استانی 
برقرار نیست به گونه ای که بودجه سیستان 
و بلوچستان ۲۵ هزار میلیارد و خراسان جنوبی 
۱۰ هزار میلیارد دالر است.وی خواستار توجه 
و پیگیری نمایندگان استان در مجلس شد و 
ادامه داد: با ادامه روند فعلی، فعاالن اقتصادی 

به استان های برخوردار خواهند رفت.

صادرات خراسان جنوبی
نیازمند پرداخت مشوق است

عضوهیئت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند هم با 
بیان اینکه باید به سهم بودجه ای استان توجه 
شود، افزود: تمام بودجه خراسان جنوبی قریب 

به هزار و ۸۰  میلیارد تومان است.
خامه زر با اشاره به مشکالت واحدهای تولیدی 
بیان کرد: باید مشوق های ویژه ای برای بخش 

صادرات خراسان جنوبی در نظر گرفته شود.
خاص  های  مشوق  اختصاص  خواستار  وی 
و  شد  جنوبی  خراسان  به  محروم  مناطق 
باید مشوق هایی برای خرید  افزود:همچنین 
تضمینی محصوالت استراتژیک استان شامل 
 زرشک، زعفران، پنبه وعناب در نظر گرفته شود.

برداشتن قوانین بهترین مشوق برای 
واحدهای صنعتی

یک فعال اقتصادی در بیرجند هم با بیان اینکه 

برداشتن قوانین بهترین مشوق برای واحدهای 
صنعتی است، افزود: برخی قوانین به گونه ای 
بوده که گویی صنعتگر خالفی را انجام می 
 دهد.زهرا خاتمی خواستار حذف بروکراسی های 
افزوده  ارزش  همچنین  افزود:  و  شد  اداری 
مشکالت زیادی را برای فعاالن اقتصادی به 

بار آورده که باید مورد توجه قرار گیرد.

بازگشایی بازارچه های مرزی
مورد توجه قرار گیرد

بازارچه های مرزی خراسان  نماینده سازمان 
جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: صادرات 
و  اقتصادی  رونق  برای  خوبی  اهرم  مرزی 
توسعه تجارت خارجی است.کمیلی با اشاره به 
مرز مشترک خراسان جنوبی با افغانستان بیان 

کرد: باید از این بستر به خوبی استفاده شود.

مالیات، درد سنگین واحدهای تولیدی

یک فعال اقتصادی در بیرجند هم در این جلسه 
بیان کرد: دولت در بودجه سال ۹۷، هزار و ۴۰۰ 
میلیارد تومان برای صنعت گذاشته که این هم 
نیز تقسیم بندی شده است.فخار با بیان اینکه 
باید برای جذب اعتبار تالش کنیم، اظهار کرد: 
طرح  ارائه  نیازمند  ها  بودجه  از  برخی  جذب 
است.وی  فاینانس را یکی از نیازهای صنعت 
خراسان جنوبی دانست و گفت:  تقویت نظام 
جمله  از  تسهیالت  زمینه  در  استان  بانکی 

خواسته های صنعتگران این استان است.

خراسان جنوبی پایلوت
اجرای قوانین نباشد

پرداخت  خصوص  در  اینکه  بیان  با  بابائیان 
بدهی ها نیز هیچ همکاری نمی شود، افزود: 
در دیگر استان ها بدهی های تامین اجتماعی 
این  اما در خراسان جنوبی  تقسیط می شود 
شرایط برای کارآفرین وجود ندارد.وی اظهار 
کرد: یکی از مشکالتی که همیشه احساس 
می شود این است که خراسان جنوبی پایلوت 
اجرای قوانین کشور است و این باعث دست 
بیان  با  است.بابائیان  قوانین  شدن  گیر  پا  و 
اینکه در خراسان جنوبی آنگونه که شایسته 
افزود:  نیستند،  تولیدکنندگان  فکر  به  است 
داخلی  محصوالت  خرید  با  باید  مسئوالن 

استان، تولیدکنندگان راحمایت کنند.

کاهش ۷ درصدی
مطالعات ژئوفیزیک هوایی

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  نماینده 
بیان  با  جلسه  این  در  هم  جنوبی،  خراسان 
اینکه خراسان جنوبی ظرفیت های زیادی در 
زمینه های مختلف به خصوص بخش معدنی 
هوایی  ژئوفیزیک  زمینه  در  داد:  ادامه  دارد، 
هفت درصد کاهش بودجه داریم.محمد برفی 
با بیان اینکه بودجه ایمیدرو نیز کاهش یافته 
و  ضرر  باعث  ها،  کاهش  این  گفت:  است، 
می  برداری  بهره  در  تولیدی  واحدهای  زیان 
شود.برفی با بیان اینکه بودجه وزارت صنعت 
افزود:  است،  میلیارد   ۴۰۰ و  هزار  معدن  و 
همچنین هزار و 6۰ میلیارد تومان درآمد بخش 

معدن برای دولت بوده است.

جذب ناقص اعتبارات اشتغال 

کیسه خالی بودجه برای خراسان جنوبی

سمن های خراسان جنوبی مشارکت های مردمی را بیش از گذشته جذب کنند
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تفاوت اعتراضات ۸۸ و ۹۶  

که  باورند  این  بر  تهران  دانشگاه  استاد  دو   
اما  داشتند،  یکسان  ریشه   ۹۶ و   ۸۸ اعتراضات 
دو  سیاسی  زنی های  جر  ریشه  با  را  آن  یکی 
و  می زند  گره  اصولگرا  و  طلب  اصالح  جریان 
اجتماعی  نارضایتی  را  دو  هر  ریشه  که  دیگری 
می داند، تفاوتش را در اقشار حاضر در آن می بیند 

که ۸۸ تحصیل کرده ها بودند و ۹۶، الت ها!

تکذیب یک خبر درباره احمدی نژاد  

  در حالی که برخی رسانه های عربی مدعی شده اند، 
منبع  یک  شده،  بازداشت  نژاد  احمدی  محمود 
نزدیک به وی این خبر را تکذیب کرد. این منبع 
مطلع گفت: محمود احمدی نژاد بازداشت نشده و 
خبر رسانه های عربی در این خصوص کذب است.

مرتضوی محاکمه می شود 

 وکیل سازمان تامین اجتماعی از برگزاری دادگاه 
سعید مرتضوی در رابطه با بخش دوم پرونده وی 
در ۱۶ بهمن خبر داد. مجتبی نظری با انتقاد از 
نظر کارشناسان رسمی دادگستری در نظریه ارائه 
شده، اظهارکرد: کارشناسان رسمی دادگستری در 
نظریه خود، افرادی که وجوهی را از مرتضوی در 
زمان تصدی بر سازمان تامین اجتماعی دریافت 
کرده بودند را به عنوان بدهکار معرفی کرده در 
حالی که طبق قانون، مقامی که پولی به کسی 

می دهد، مسئول است.

درخواست اعضای
 حزب اعتماد ملی از کروبی

از  ملی  اعتماد  حزب  مسئول  اعضای  از  جمعی 
دبیرکل این حزب درخواست کردند که درخواست 
استعفای رسول منتجب نیا را نپذیرد. در روزهای 
کروبی  مهدی  به  نامه ای  در  منتجب نیا  گذشته 
که  خواست  وی  از  ملی  اعتماد  حزب  کل  دبیر 
با استعفای چهارم دی ماه ۹۶ خود از قائم مقامی 
حزب موافقت کند. پس از آن کروبی در نامه ای 
به الیاس حضرتی با اشاره به درخواست استعفای 
را  این حزب  اجرایی  اعضای شورای  منتجب نیا، 

تعیین کرد.

محسن هاشمی: رأی شورای امنیت 
باعث انزوای مجدد کاخ سفید شد 

محسن هاشمی با اشاره به مصوبه شورای امنیت 
ایران گفت:  و رد درخواست کاخ سفید در مورد 
این موضوع باعث انزوای سیاست کاخ سفید بوده 
و آن را می توان از نتایج برجام دانست. وی افزود: 
به مدد برجام توطئه علیه ایران در شورای امنیت 
مشکالت  از  را  ما  نباید  این  اما  خورد  شکست 

جدی در اداره جامعه غافل کند.

گاف رضا پهلوی روی آنتن بی بی سی  

شبکه سلطنتی بی بی سی در ادامه تالش های خود 
برای حمایت از اغتشاش طلبان در کشور، فرزند شاه 
مخلوع ایران، رضا پهلوی را روی آنتن آورد تا نظر 
ولیعهد را که قرار بود پس از پدرش بر تخت سلطنت 
تکیه بزند، درباره این اغتشاشات بداند. بی اطالعی او 
از شرایط داخلی ایران جایی هویدا شد که رضا پهلوی 
اگر کارت  ایران صحبت کرد و گفت:  انتخابات  از 
دانشجویی یک دانشجو، مهر شرکت در انتخابات 

نداشته باشد، از تحصیل محروم خواهد شد.

بارزانی: در امور داخلی ایران 
دخالت نمی کنیم 

 نخست وزیر منطقه کردستان عراق پس از نشست 
تکرار  ضمن  میهنی،  اتحادیه  حزب  رهبران  با 
آمادگی اربیل برای گفت وگو با بغداد تاکید کرد که 
دولتش در امور داخلی ایران دخالت نمی کند و به 

دنبال تقویت روابط با این همسایه است.

همکاری تنگاتنگ اسرائیل 
و عربستان علیه ایران  

مسئول  دو  داد:  گزارش  الیوم  رای  روزنامه   
به  اطالعات  انتقال  اسرائیل  رژیم  امنیتی 
تایید کردند.  را  ایران  مسئوالن سعودی درباره 
دو  نوشت:  گزارشی  در  الیوم  رای  روزنامه 
آویو  تل  که  اند  کرده  تایید  امنیتی  مسئول 
سایبری  نیز  و  شخصی  طور  به  را  اطالعاتی 
ایران منتقل کرده  به مسئوالن سعودی درباره 
که  اند  افزوده  همچنین  مسئول  دو  این  است. 
روابط دوجانبه بین تل آویو و ریاض روی اصل 

است. متمرکز  منافع  تبادل 

جزئیات پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی 
سناتورهای آمریکایی 

به  قطعنامه ای  نویس  پیش  آمریکایی  سناتور   ۴
ایاالت متحده پیشنهاد کرده اند که در آن  سنای 
ضمن حمایت از حقوق مردم ایران که باید شنیده 
از  طوالنی  تاریخچه ای  خاطر  به  را  تهران  شود، 

نقض حقوق بشر محکوم نموده اند.
حزب  از  کورکر«  »باب  و  روبیو«  »مارکو 
از  منندز«  »باب  و  کاردن«  »بن  و  جمهوریخواه 

حزب دموکرات این قطعنامه را ارائه کرده اند.

جهانگیری و دولت در اعتراض مردم نقش داشتند

گفت:  کارگزاران  مرکزی  شورای  عضو  نژاد  طاهر 
دولت باید نظرات مردم را جویا شود. با کمال تأسف 
طی چهار سال گذشته به ویژه طی ماه های اخیر تیم 
اطالع رسانی دولت پاسخگوی انتظارات جامعه نبود. وی 
اظهار کرد: برخی اظهارات آقای جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور مثال موضع گیری اش نسبت به تجمعات اخیر قابل نقد است زیرا به 

طورکلی منکر اعتراضات شد و آن را به جریان پشت پرده منتسب کرد.

ریشه اعتراضات اخیر به روایت تاج زاده 
  

تاج زاده معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصالحات 
گفت: ایجاد محدودیت برای رسانه های اصالح طلب 
امروز آثار سوء خود را نشان می دهد. از یک طرف 
رسانه ای نداریم که با مردم بتواند ارتباط برقرار کند، از 
سوی دیگر این رسانه ها در خارج از ایران شکل گرفته 
و توانسته اند متأسفانه اثر بگذارند تا مردم را به سمت اهدافی که می خواهند 
دعوت کنند. بنابراین باید این تجربه تلخ و این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

 باهنر به دلیل حمایت از احمدی نژاد عذرخواهی کند 

سخنگوی دولت اصالحات گفت: اگر قرار به پیش 
شرط گذاشتن است؛ آقای باهنر ابتدا باید از آوردن 
احمدی نژاد عذرخواهی کند و سپس عنوان کند به 
چه دلیلی به قول خودشان احمدی نژاد را آورده اند!  
رمضان زاده همچنین معتقد است که مجلس دیگر 
در رأس امور نیست، چرا که بسیاری از مسائل کشور به جای طرح در خانه 

ملت در جاهای دیگر به بحث پرداخته می شود.

حمله ریشه درخت اکالیپتوس ها به نهبندان        *صدا و سیما

ناصر ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی 
خواهند  می  طلبان  اصالح  گفت: 
منافع را ببرند اما هزینه ای پرداخت 
 نکنند، حاال اینجا سوالی پیش می آید

آن هم اینکه اصالح طلبان چرا آن 
حمایت بی قید و شرط را از روحانی 
طلبان  اصالح  شاید  دادند!؟  انجام 
حمایت  این  ما  گفتند  خودشان   با 

بی قید و شرط را می کنیم و پس 
در  روحانی  شد  معلوم  اینکه  از 
دارد،  هایی  ضعف  چه  کشور  اداره 
 بگوییم که دیگر نیستیم! و حمایت 

روحانی.  از  عبور  یعنی  کنیم؛  نمی 
دولت  در  که  کاری  همان  مثل 
دادند.  انجام  خاتمی  محمد  دوم 
اساسًا  طلبان  اصالح  افزود:  ایمانی 

تجربه زیادی در عبور کردن دارند!
این ها در مقاطع مختلف از بسیاری 
عبور  هم  انقالب  های  آموزه  از 
افراد خودشان.  به  کردند چه برسد 
با  وی تصریح کرد: اصالح طلبان 
خودشان گفتند چون گزینه ای بهتر 
از روحانی نداریم، باید از وی حمایت 
بی قید و شرط کنیم و اگر هم بعداً 
معلوم شد که این دولت ضعف های 
جدی دارد، عبور خواهیم کرد. من 
این مسئله را عدم پذیرش مسئولیت 
از سوی اصالح طلبان تعبیر می کنم. 
مانده  عقب  خصوصیات  از  یکی 
اصالح  جریان  نیافته  توسعه  و 
که  است  موضوع  همین  طلب، 
خود  آن  از  را  منافع  خواهند  می 
کنند اما هزینه ای نپردازند. ما این 
موضوع را قباًل هم شاهد بوده ایم.

مجلس  رئیسه  هیئت  سخنگوی   
مجلس،  غیرعلنی  جلسه  در  گفت: 
تعهدات  ارتباطات  وزیر  شد  مقرر 
فیلترینگ  رفع  برای  را  آوری  الزام 
کند. اعالم  شبکه  این  به  تلگرام 
به گزارش مهر، بهروز نعمتی اظهار 
نسبت  را  انتقاداتی  نمایندگان  کرد: 
به صدا و سیما مطرح کردند، مبنی 
اعتراضات صدا و  اوایل  اینکه در  بر 
سیما به صورت شفاف این موضوع 
را مطرح نکرد که این امر موجب شد، 
رسانی  اطالع  در  معاند  سایت های 
باشند. پیشرو  موضوع  این  پیرامون 
صحنه  پشت  کرد:  بیان  وی 
سرویس  برخی  اخیر،  اتفاقات 
سرویس  و  منطقه  جاسوسی  های 
بودند. آمریکا  جاسوسی  های 
وی با بیان اینکه وزیر کشور اعداد و ارقام 

دقیقی از تعداد بازداشت شدگان ارائه 
نکرد، گفت: مقرر شد وزارت اطالعات 
و سپاه در این خصوص گزارشی به 
دهند. ارائه  ملی  امنیت  کمیسیون 

شد  مقرر  داد:  ادامه  نعمتی 
امنیت ملی و کمیسیون  کمیسیون 
وضعیت  پیگیری  متولی  آموزش 
باشند. بازداشتی  دانشجویان 

وی با بیان اینکه فیلترینگ تلگرام از 
سوی شورای عالی امنیت ملی انجام 
می شود، گفت: مقرر شد با تمهیدات 
که  شود  رفع  فیلترینگ  مشخصی 

این امر بستگی به تعهداتی دارد که 
تلگرام به کشور می دهد. باید وزارت 
ارتباطات تعهدات الزام آوری را برای 
رفع فیلترینگ به این سازمان ارائه کند.

اصالح طلبان تجربه زیادی در عبور کردن دارند!
 شرط رفع فیلترینگ تلگرام؛

رد پای سرویس های جاسوسی در حوادث اخیر
تحلیلگر مسائل سیاسی:

با محیطی بسیار بهداشتی و پاکیزه همراه با قرعه کشی و جوایز ارزنده
افتتاح حمام مغربی )ماساژ و کیسه کشی سنتی(

و نمک درمانی برای اولین بار در استان
تفریح، نشاط و سرگرمی را در بزرگترین و مجهزترین استخر استان

 تجربه کنیدهمراه با کالس های آموزش خصوصی )صد در صد تضمینی(
 و نیمه خصوصی با قیمت های فوق العاده

خیابان آوینی ، خیابان نیلوفر، امیرکبیر، استخر نیلوفر   شماره تماس جهت رزرو سانس و هماهنگی  09335620696

استخـر نیلوفـر )دانشگاه آزاد( 
با مدیریت جدید و کادری مجرب 

آماده همکاری و عقد قرارداد با کلیه ارگان ها و ...

همراه با طرح سکه باران )روزهای چهارشنبه ساعت 20 الی 22(

هنگام شنا و تفریح سکه طال از کف استخر بردارید

سجادشهر - حاشیه میدان دوم

در خـدمت شمـا

آگهی حق تقدم شرکت مینای سرخ شرق )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 2595 و شناسه ملی 10360022815 به اطالع کلیه سهامداران شرکت مینای سرخ شرق )سهامی 
خاص( ثبت شده به شماره 2595 می رساند.

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 96/10/17 و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ 
19/000/000/000ریال به مبلغ 85/000/000/000 ریال منقسم به10/000 سهم 8/500/000 ریالی با نام از طریق )مطالبات –آورده نقدی یا تواما و یا موارد دیگر مندرج ماده 
158 الیحه اصالحی قانون تجارت( افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به درصد سهام 
استفاده نمایند. ضمنا هر سهامدار به نسبت سهم خود تعداد درصد سهم حق تقدم در افزایش سرمایه دارد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر، هیئت مدیره می تواند سهام 

باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.                                                                                                                                                               هیئت مدیره

آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه در شرکت صنایع چاپ و بسته بندی مینای سرخ شرق )سهامی خاص(

پوشـاک استـاپ 
فروش ویژه زمستانه، کاپشن، بافت، سیوشرت و ... تا آخر دی ماه
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