
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی:

 ۱۵ درصد مدارس تخریبی است
    صفحه 7

عکس : حسینی

   استعداد باالی بچه های حاشیه شهر در ژیمناستیک / 4

منتظر قائم،  شهید   استان در واقعه طبس

    صفحه 4

  افزایش 10 درصدی 
صادرات از پایانه مرزی 
ماهیرود 
صفحه 7

 حضور 14 تیم در
 هفتمین دوره مسابقات 
ملی مناظره استان
صفحه 7

امدادرسانی به 63 گرفتار
در سیالب و طوفان
صفحه 7

دومین مرحله 
استعدادیابی بسکتبال
در شهرستان بیرجند
صفحه 7

جمع آوری پاتوق
 معتادان متکدی در بیرجند
صفحه 7

7نام نویسی 130 نفر در سامانه سجام7نیروی انتظامی با تهاجم های فرهنگی مقابله کند 7 پرداخت مستمری مشکل مددجو را حل نمی کند

اصولگرایان آویزان
 حاکمیت هستند

صفحه 8

حرف های احمدی نژاد
به معنی اختالف نیست

صفحه 8

مدیران به جای اظهار فضل 
مشکالت مردم را حل کنند

صفحه 8

فقط پوسته برجام را 
نمی خواهیم

صفحه 8

ذوالفقار علی )ع( عالج  ما فیای 
ابن َهرَمه های امروز است 

قیمت اجناس و کاالهای اساسی به 
صورت سرسام آوری درحال باالرفتن 
است! قدرت خرید مردم اما از  آنطرف 
و  یابد  لحظه کاهش می  به  لحظه 
فضا برای افزایش تمکن مالی یک 
طیف  یک  تدریجی  خروج  و  طیف 
دیگر از مدار زندگی عادی آماده می 
شود. سالهاست به این جمله اعتقاد 
ویژه ای پیدا کردهام که از هر دری 
فقر می آید، از در دیگر عدالت می 
رود و از هر دری شعار می آید از در 
دیگر عمل می رود و البته از هر دری 

دروغ...)ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* هرم پور
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دوستان ، همکاران و سروران گرامی:

جناب آقای دکتر محمدرضا مجیدی  دبیرکل محترم مجمع مجالس آسیایی
جناب آقای مهندس طاهر موهبتی 

رئیس محترم سازمان بیمه سالمت ایران
جناب آقای دکتر سید عباس حسینی راد  متخصص محترم چشم پزشکی

سرکار خانم دکتر محبوبه حبیبی متخصص محترم رادیولوژی
جناب آقای محمدرضا عباسی رئیس محترم بانک رفاه

جناب آقای دکتر حمید آیتی متخصص محترم علوم آزمایشگاهی
جناب آقای مهندس امیر اکبرپور مدیر محترم موسسه  عرفان

جناب آقای مهندس حسن وطن چی 
و سرکار خانم اسالمی مدیریت محترم مزون هلن

جناب آقای سید محمود حسینی )مجمع خیرین سالمت(
پزشکان و پرسنل واحد تصویربرداری بیمارستان امام رضا )ع(

پزشکان و پرسنل واحد تصویربرداری بیمارستان ولی عصر )عج( 

از ابراز لطف و همدردی شما به مناسبت وفات پدر مهربان شادروان 

حاج محمد ابراهیم احسان بخش
 صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم.

دکتر علیرضا احسان بخش -  دکتر نسرین خراشادیزاده 

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدر عزیز

 شادروان حاج علیرضا یعقوبی
 )بازنشسته دانشگاه بیرجند( 

جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 97/2/5 از ساعت 4/30 الی 5/30 
بعدازظهر در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع(

 واقع در خیابان معلم برگزار می گردد
 حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده یعقوبی و سایر بستگان

کل نفس ذائقه الموت
با نهایت تأثر و تحّسر وفات بزرگ خاندان بهنام

 مرحوم حسن بهنام 
)بازنشسته ژاندارمری و پدر استاد بهنام ،خادم قرآن(

 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند. حضور عزیزان در 
مراسم تدفین و ختم آن مرحوم موجب تمکین آالم روحی 

بازماندگان خواهد بود.
مراسم تشییع: روز پنجشنبه 97/2/6 

ساعت 15 الی 16 - سالن غسالخانه بیرجند
مراسم ختم: روز جمعه 97/2/7 از ساعت 9 الی 10  صبح  

حسینیه مسجد امام جعفر صادق )ع( - میدان اول سجادشهر
از طرف خانواده های: بهنام، صالحی، جعفری، صمدی و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت
 همسری عزیز و پدری مهربان مرحوم مغفور 

کربالیی محمد رضا سنائی فر 
)خادم االربعین( 

جلسه یادبودی روز پنجشنبه 97/2/6 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر 
در محل مسجد امام حسین )ع( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم 
و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: سنائی فر، حیران ، ضیاء ، ناصری ، نیساری و سایر بستگان

جناب آقای عباس رکنی
مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه 

اجتماعی خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته شما را که موید تجربه 
ذیقیمت جناب عالی در حوزه کار و تولید می باشد

 صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

به مناسبت سومین روز درگذشت
شـادروان  اکبـر چهاردهـی

جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 97/2/5 از ساعت 16 الی 17 
در محل مصلی برگزار می گردد 

حضور شما سروران معظم موجب امتنان خواهد بود.
خانواده های: چهاردهی، رضاپورشاهکالئی و سایر بستگان

نمایشگاه و فروشگاه دائمی 
کارگاه تولیدی حمایتی دستان پرتوان

آدرس: نبش بهشتی۱۴
همه روزه به جز ایام تعطیل صبح و بعدازظهر

منتظر قدوم سبزتان هستیم

معافیت  مالیـاتی
بر اساس آیین نامه ضوابط اجرایی ماده 172 

قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366  
صد در صد وجوهی که توسط مؤدیان مالیاتی

 به مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( کمک شود، 
ز سقف مالیات عملکرد سال مالی آنان کسر می گردد.

روابط عمومی مؤسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(
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پیش فروش ۵ میلیون سکه در دور جدید

 شرایط جدید پیش فروش سکه با سررسید های مختلف و قیمت های جدید از سوی بانک مرکزی اعالم شد. دبیرکل بانک 
مرکزی درخصوص استقبال مردم از پیش فروش سکه گقت: از زمان آغاز دور جدید پیش فروش سکه تاکنون، پنج میلیون 
قطعه سکه از طریق شعب بانک ملی ایران پیش فروش شده است.

ذوالفقار علی )ع(عالج مافیای 
ابن َهرَمه های امروز است 
*  هرم پور

اما  مردم  خرید  قدرت   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

از  آن طرف لحظه به لحظه کاهش می یابد و 
فضا برای افزایش تمکن مالی یک طیف و خروج 
عادی  زندگی  مدار  از  دیگر  طیف  یک  تدریجی 
اعتقاد  جمله  این  به  سالهاست  شود.  می  آماده 
ویژه ای پیدا کرده ام که از هر دری فقر می آید، 
این جمله  به  البته  و  رود،  می  ایمان  دیگر  در  از 
در  از  آید،  پول می  از هر دری  معتقدم که   هم 
دیگر عدالت می رود و از هر دری شعار می آید 
از در دیگر عمل می رود و البته از هر دری دروغ 
اعتقاد  و  اعتماد  دیگر  در  از  بیاید،  فریبی  عوام  و 
وهمراهی می رود! به پوست زمخت من و امثال 
من این حرف که مشکالت معیشتی طیف وسیعی 
از مردم استانم به مدیران استانی ربطی ندارد و هر 
چه هست کشوریست، فرو نمی رود. چه بهتر که 
چنین سوزنی به تن هیچ اهل رسانه ی دیگری 
هم فرو نرود و کاله گشاد مرسوم این روزها بر 
سرش گذاشته نشود! در استانی که درصد باالیی 
از مردمش هنوز تحت پوشش خدمات امداد مالی 
با  هستند  گوناگون  دستگاههای  و  مؤسسات 

افزایش قیمت ها چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
پاسخ این سؤال خیلی سخت نیست، پاسخش نیم 
نگاهیست به اطرافمان، به خیابانها و کوچه ها و 
پس کوچه های شهرمان، به آمار اعتیاد و طالق 
و خودکشی و خودفروشی، به چشم های ناامید و 
دلهای ناگوار، به زندگی های قرار گرفته بر لبه ی 
محترم  استاندار  کنم  می  احساس  تباهی.  پرتگاه 
و معاونان ایشان و مدیران و مسؤوالن ذی ربط 
ماجرای  جریان  در  طورقطع  به  استان  اقتصادی 
کمی  البته  و  هستند  مشکالت  این  ی  پرغصه 
کمتر از مردم، در تنگناها قرار دارند، بنابراین فقط 
ازواقعیت  احساس  بدون  مطلعینی  آنهم  مطلعند، 
رنج های جامعه و آنچه زیر پوست این شهر در 

وانفسای نداشتن
تلخکامی  خواهم  می  نه  است.  گذار  حال  در  ها 
این »نداشتن« ها را واگویه کنم و نه می خواهم 
شرنگ زهرآلود تبعات این »نداشتن« ها را دوباره 
به کام مردم بریزم، اما توقع دارم مسؤوالن استانم 
را کمی همراه تر، کمی منطقی تر، کمی همسوتر 

با مردم و رنج هایشان ببینم. 
قیمت  که  روزها  این  را مخصوصاً  ملت  این  درد 
ها ساعت می خورد و لذت زندگی را از »ندار«ها 
به صورت ویژه تری گرفته است، باید ویژه تر به 
گوش مسؤوالن کشور رساند تا اینجا، خواِب غفلت 
آلوِد مسؤولی در تهران را به پای نظام ننویسند و 
فحشی را که باید به شخصیِت از مردم بی خبِر 
بعضی از نارجاالِن خائِن چنبره زده بر پست های 
مدیریتی بدهند، به پایه های نظام نثار نکنند. این 
پیغامی،  پیامی،  متنی،  ای،  مصاحبه  هیچ  روزها 
سخنی، سخنرانی یا حتی صحبتی در جلسه ای 
که  ام  نخوانده  و  ام  ندیده  استان  مسؤوالن  از 
حکایتی از رنج مردم و خجالت دست های خالی 
شان روبروی مغازه های نیمه لوکس بیرجند یا هر 
شهر دیگری در این استان باشد. یا علی! دستمان 

به دامان پر مهر تو. 
مافیای »ابن َهَرمه» ها این روزها دوباره سخت 
در بازار زندگی مردم مشغول به فساد است، آمار 
مختلف  درآمدهای  و  گمرکی  و صادرات  اشتغال 
واقعی جامعه  توان کنار مشکالت  نمی  را  استان 
باشد  الزم  تو  ذوالفقار  شاید  کرد!  باور  و  گذاشت 
تا بر فرق مسؤوالن بی درد فرود آید و داد مردم 
از آنهایی که باید، بستاند.کاش قلم هایی که این 
روزها سکوت کرده اند و قدم از قدم بر نمی دارند، 
و  تیز  و  آمدند  بر می  نیام  از  ذوالفقارت  باز چون 
بُّران،  برای مردم می نوشتند. افسوس و ننگ بر 

مصلحت ها، چه استانی باشند، چه کشوری!
یادداشت  با  رابطه  در  خود  پیشنهاد  و  نظر  )لطفا 
های روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال 

فرمایید(

مجازات »پول شویی« تعیین شد
کمالی پور عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و 
حقوقی مجلس شورای اسالمی با اشاره به جلسه  
بررسی  ادامه  داشت:  اظهار  متبوعش،  کمیسیون 
الیحه مبارزه با پول شویی با حضور مسئوالن ذیربط 
در دستور کار اعضای کمیسیون قرار داشت. در این 
جلسه مواد8،7 و 9 این الیحه بررسی و به تصویب 
اعضای کمیسیون رسید.عضو هیئت رئیسه مجلس 
با بیان اینکه این مواد مربوط به تعیین مجازات است، 
تصریح کرد: حبس، جزای نقدی و انفصال از جمله 

مجازات های تعیین شده برای پول شویی است.

اولویت بانک مرکزی برای بازار ارز
نرخی  از تک  بانک مرکزی ضمن حمایت  رئیس 
شدن دالر گفت: راه اندازی سامانه نیما اولویتی برای 

مدیریت بازار ارز است.

تعداد شعب بانکی کاهش یافت
تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان 
اسفند ماه سال 139۶ نسبت به پایان آذر ماه 139۶، 
کاهش یافت. تعداد کل شعب داخل کشور شبکه 
بانکی در پایان اسفند ماه سال 139۶ به ۲07۲3 شعبه 
 رسید که در مقایسه با آذرماه همان سال، ۵۲ شعبه 
معادل 0.3 درصد کاهش یافته است. بر این اساس 
تعداد شعب بانک های دولتی 87۶۵ )4۲.3 درصد(، 
بانک های خصوصی شده ۶۵09 )31.4 درصد( و 
اعتباری ۵449  موسسات  و  های خصوصی  بانک 

شعبه )۲۶.3 درصد( است.

 احتمال پیش فروش 
سکه طال در بورس کاال

دبیر کل بانک مرکزی گفت: در حال رایزنی هایی با 
سازمان بورس برای ورود سکه طال به بورس کاال 
هستیم. پیش فروش سکه حدود دو ماه است که در 
بانک ملی در حال انجام است. بر این اساس آن طور 
که دبیر کل بانک مرکزی اعالم کرده در این مدت 
حدود پنج میلیون سکه پیش فروش شده که بخش 
قابل توجهی در حدود یک میلیون قطعه آن مربوط به 

فروش یک ماهه است.

مجازات تبلیغ کنندگان کاالهای 
غیر بهداشتی و غیرمجاز

درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس  نایب  قربانی، 
مجلس با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن “طرح 
ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات 
غیرمجاز و آسیب رسان به سالمت در رسانه های 
ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضای مجازی” 
در دستور مجلس شورای اسالمی، گفت: این طرح به 
منظور ساماندهی به تبلیغات دروغ در رسانه ها و فضای 
مجازی تدوین شده است تا سالمت مردم بر اثر این 

تبلیغات دچار تهدید نشود.

توصیه های یک مقام 
مسئول به مستاجران

عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران امالک 
گفت: رشد اجاره بها از نرخ تورم عبور نمی کند گرچه 
به مستاجران فشار وارد خواهد شد، افزود: یکی از 
نگرانی ها در این بخش سود بانک هاست، از سوی 
دیگر عدم تولید مسکن استیجاری در حوزه مسکن 
اجتماعی توسط دولت نیز باعث عدم تناسب عرضه 
و تقاضا شده است. هیچ اتفاق خاصی در این بخش 
روی نداده و بین عرضه و تقاضا اجاره نشینی تعادلی 
به وجود نیامده است. تقاضا برای اجاره  مسکن در 
شهرهای بزرگ تقاضا باالست و این مسئله می تواند 

به افزایش قیمت منجر شود.

سرمقاله

۱۱ اردیبهشت کارگران تعطیل هستند

در ماده ۶3 قانون کار جمهوری اسالمی ایران روز 11 اردیبهشت ماه 
هر سال به مناسبت روز جهانی کارگر ثبت شده است که این روز برای 
تمام کارگران مشمول قانون کار تعطیل رسمی به حساب می آید. طبق 
این ماده از قانون، کارفرمایان حق به کارگیری کارگران خود را در این 
روز ندارند، مگر آنکه حضور آنان با توافق کارگر و پرداخت اضافه کاری 
روز تعطیل میسر شود. بنابراین، هفته آینده روز سه شنبه مصادف با 11 
تعطیل  کار  قانون  تمام کارگران مشمول  برای  اردیبهشت ماه سال 97 
با هماهنگی خانه کارگر  این روز راهپیمایی منظمی  بوده و در  رسمی 
و طرح مطالبات صنفی برگزار خواهد شد. معموال راهپیمایی ها با بیان 
مشکالت و خواسته های صنفی کارگران بوده و مسئوالن وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در جمع آنان برای پاسخگویی و پیگیری مشکالت 

این قشر زحتمکش حضور می یابند.

وعده جدید دولت برای پرداخت مطالبات فرهنگیان

علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش با اشاره به حجم باالی 
مطالبات فرهنگیان که شامل حقوق عقب افتاده معلمان حق التدریسی، پاداش 
پایان خدمت معلمان بازنشسته، اضافه کاری های معلمان و سایرمطالبات دیگر 
با  تحقیقات  و  آموزش  اخیر کمیسیون  در نشست  فرهنگیان می شود، گفت: 
مسئوالن خزانه  داری، سازمان مدیریت و برنامه  ریزی و مسئوالن وزارت آموزش 
و پرورش مجددا درباره معوقات فرهنگیان بحث شد که مسئوالن دولتی وعده ای 
خوش به اعضای کمیسیون دادند. وی در پاسخ به این سئوال که رقم پرداختی 
معوقات معلمان چه میزان خواهد بود، گفت: مسئوالن دولتی رقمی را اعالم نکردند 
ولی خزانه داری کل کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی قول مساعد برای 
پرداخت بخش مهمی از مطالبات را دادند. در عین حال رقم کل مطالبات و معوقات 
فرهنگیان حدود ۵ هزار میلیارد تومان است که قطعا دولت در یک مرحله قادر به 

پرداخت تمام و کمال این مطالبات نخواهد بود.

چگونه می توان متوجه شد سهام عدالت داریم؟

برای  مشموالن  گفت:  سازی  خصوصی  سازمان  معاون  خانی، 
به  عدالت  سهام  سامانه  به  خود  سهامداری  وضعیت  از  اطالع 
مراجعه   www.samanese.ir آدرس  به  اینترنتی  نشانی 
پشتیبانی  امور  و  منابع  توسعه  ریزی،  برنامه  معاون  خانی،  کنند. 
مربوط  یکی  که  است  مجزا  بخش  دو  دارای  سامانه  این  افزود: 
است  عدالت  به سهام  مربوط  خبرهای  انتشار  و  رسانی  اطالع  به 
اندازی  راه  زمان  )از  بازدید  میلیون   ۲4 از  بیش  امروز  به  تا  که 
9۵( داشته است. معاون سازمان خصوصی سازی  اسفند سال  در 
است  به مشموالن  مربوط  نیز  این سامانه  دیگر  داد: بخش  ادامه 
که تا کنون بیش از ۵0 میلیون مراجعه کننده داشته و مشموالن 
خود  اطالعات سهامداری  از  توانند  می  قسمت  این  به  مراجعه  با 

کنند. پیدا  آگاهی 

کاهش ۱۵۱ میلیارد مترمکعبی بارندگی در کشور
حرفی از جیره بندی آب نیست 

برداری  بربهره  نظارت  راهبری و  پاکروح، معاون  شاهین 
آبفای کشور در خصوص تبیین وضعیت منابع آب شرب 
کرد:  اظهار  آبی  کم  با  سازگاری  راهکار های  تشریح  و 
مطلوبی  حد  در  بارندگی  متاسفانه  جاری  آبی  درسال 
کرده  حاکم  کشور  برای  را  خشکسالی  شرایط  و  نبوده 
ابریز  اصلی  حوضه   ۶ بین  از  افزود:  ادامه  در  است.وی 
فارس  خلیج  حوضه  آن  از  بعد  و  مرکزی  فالت  کشور 
دارند. تری  بحرانی  شرایط  حوضه ها  دیگر  به  نسبت 

مترمکعبی کاهش  میلیارد  به کاهش 1۵1  اشاره  با  وی 
آب  روان  شد  باعث  شرایط  این  کرد:  اظهار  بارندگی 
کمتری در کشور وجود داشته باشد که در ۵0 سال اخیر 
بی سابقه بوده است. پاکروح در ادامه به میزان بارندگی 

در کل کشور اشاره کرد و گفت: مجموع بارندگی درسال 
آبی جاری 1۲0 میلی متر بوده است که نسبت به سال 
گذشته 4۲.۲ درصد و در دراز مدت با کاهش 44 درصدی 
روبرو بوده است.وی در خصوص جمعیت تحت پوشش 
بر 3۲  بالغ  اظهار کرد: در حوضه های  آبریز  حوضه های 
مرکزی  فالت  آبریز  حوضه  در  نفر  هزار   400 و  میلیون 
با  گذشته  سال  به  نسبت  حوضه  این  و  هستند  ساکن 
روبرو  کاهش  درصد   ۵۲ با  مدت  دراز  در  درصدو   ۵۲.۲
بوده است.پمعاون راهبری و نظارت بربهره برداری آبفای 
کشور با بیان اینکه سهم بارندگی در بهار از حد نرمال 
بارندگی  کاهش  کنار  در  کرد:  خاطرنشان  بوده  پایین تر 
اساسی  نقش  که  برف  بارش  اُفت  با  متاسفانه  بهار  در 

برای  نمی توان  دارد  تابستان  در  آب  دبی  بردن  باال  در 
تامین آب شرب روی آن حساب کرد. معاون راهبری و 
نظارت بربهره برداری آبفای کشور در رابطه با شهر های 
تحت تاثیر تنش آبی گفت: درحال حاضر 334 شهر با 
با تنش آبی روبرو هستند و  نفر  جمعیت 34.7 میلیون 
از این رقم 1۲9 شهر در فالت مرکزی با جمعیت 1۶.۶ 

میلیون نفر متمرکز شده است. 
پاکروح در ادامه به رقم بودجه مورد نیاز برای پشت سر 
گذاشتن تابستان خاطرنشان کرد: برای تامین آب شرب 
آن  کنار  ر.  و  دشود  حفر  چاه  حلقه   ۲80 باید  نیاز  مورد 
از ابزار های کاهنده آب کمک گرفته شود که برای این 

اقدامات به هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.

باقی مانده سود سهام عدالت واریز می شود
امروز  گفت:  سازی  سازمان خصوصی  رئیس کل  مشاور 
سود سهام عدالت مشتریان سه بانک برای تنها گروه باقی 
سبحانی،  جعفر  می شود.  پرداخت   ،9۵ مالی  سال  مانده 
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی درباره واریزی سود 
سهام عدالت مربوط به سال مالی 9۵ اظهار کرد: سهام 
با  تاکنون  که  است  گروه   ۲0 شامل  مجموع  در  عدالت 
19 دسته از این گروه ها تسویه حساب کامل شده است. 
سبحانی بیان کرد: تنها دسته باقی مانده از پرداختی های 

سود سهام عدالت مربوط به گروه بازنشستگان لشگری، 
کشوری و تأمین اجتماعی می شود که این گروه شامل 9 
میلیون نفر است. وی ادامه داد: علت تأخیر پرداختی های 
این گروه ناشی از بدقولی شرکت های سرمایه پذیر است 
که پرداختی های خود را با تأخیر زیادی واریز کردند. هم 
اکنون هم برخی از شرکت ها با گذر مهلت هشت ماهه 
اتمام سال مالی شرکت، پرداختی های خود را هنوز واریز 
نکردند، البته فرصت هشت ماهه دسته دیگر از شرکت ها 

سازمان  رئیس  است.مشاور  نرسیده  پایان  به  هنوز 
هنوز  که  از شرکت هایی  بخشی  افزود:  خصوصی سازی 
تا خرداد ماه  پایان نرسیده است؛  به  آنها  مهلت 8 ماهه 

واریزی های خود را پرداخت می کنند. 
 9۵ مالی  سال  سود  تمام  ماه  خرداد  پایان  تا  بنابراین 
پایان  تا  می شود  پیش بینی  شود.  می  واریز  مشموالن 
دارند،  حساب  صادرات  بانک  در  که  مشترکانی  با  هفته 

تسویه حساب کامل شود.

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  961316 محکوم علیه آقای مهدی نزشتی و ابوذر ساجد و شرکت تعاونی فرهنگیان 
فلق محکوم است به پرداخت مبلغ 1/604/806/397 ریال بابت اصل خواسته و غیره و پرداخت مبلغ 1/800/000 ریال 
بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف اموال شامل 1- تیرآهن 27 یک شاخه 14/40 مترمربع جوشکاری شده 

به مبلغ 11/000/000 ریال 2- تیرآهن 27 یک شاخه 12 متری به مبلغ 10/000/000 3- تیرآهن 20 شش شاخه 12 متری به مبلغ 
42/000/000 4- میلگرد 18 چهارده شاخه 12 متری به مبلغ 7/000/000 ریال 5- میلگرد 25 تعداد 5/5 شاخه 12 متری به مبلغ 
4/950/000 ریال 6- میلگرد 22 تعداد 15 شاخه 12 متری به مبلغ 9/750/000 ریال و مقداری اموال ضایعاتی به مبلغ هر کیلو 15/000 
ریال 2- پالک ثبتی به شماره 1808 فرعی از 1 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در خیابان انقالب - بین انقالب 24 و 26 پالک 160 که 
کاربری زیرزمین انبار تجاری  و مساحت عرصه مشاعی کل به مساحت 253/55 مترمربع که راه پله و سایر مشاعات متعلق به کلیه واحدها  
است و مساحت اعیانی 253/55 و زیرزمین 109/19 مترمربع و امتیازات منصوبه شامل برق و آب یک امتیاز و گاز یک امتیاز و تلفن  یک 
امتیاز و اسکلت ساختمان فلزی و دارای بادبند و نما آجر سفال و گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی و قدمت ساختمان حدود 11 سال 
و ارزش ششدانگ بنا به مراتب فوق به مبلغ 1/100/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 
1397/02/19 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندهزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای شماره 139660308001004093 
-96/12/27 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر  علی قربانی فرزند حسین به شماره شناسنامه 60 صادره از بیرجند و شماره 
ملی 0652597181 نسبت به ششدانگ یک باب منزل نیمه ساز به مساحت 258/05 مترمربع قسمتی از پالک 231- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری 
بیرجند تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/01/20    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/0۵          علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمد علی الله به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت 

ششدانگ عرصه و اعیان پالک 1 فرعی از 2971 - اصلی واقع در بخش 1 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم 
شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 8478 صفحه 203 دفتر امالک جلد 28 به نام محمد علی الله ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. 

علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرماید واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت 
المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.

علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

در راستای اجرای ماده 25 آیین نامه ایجاد، اصالح، تکمیل و درجه بندی و نرخ 
گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها مصوب 96/6/4 هیئت 
وزیران و طبق ضوابط مندرج در دستورالعمل نحوه ایجاد و فعالیت تشکل 
 حرفه ای صنعت گردشگری ایران ابالغی به شماره  26671 - 952100 
خود،  قانونی  و  مشروح  منافع  و  حقوق  حفظ  منظور  به   95/8/10 مورخ 
همکاری و همیاری با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در جهت پیشبرد اهداف گردشگری و نیز بهبود وضع اقتصادی و کوشش در 
باال بردن سطح اعضای تشکل حرفه ای واحدهای پذیرای بین راهی و سفره 
خانه های سنتی استان خراسان جنوبی و همچنین اعالم آمادگی اعضای 

ذیل به عنوان هیئت موسس تشکیل می گردد.
1- علیرضا ادیبیان 2- محمد رحمانی 3- بتول نقی زاده 4- فرج ا... بهمدی 

5- محمدرضا پاسدار

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 961283 محکوم علیه سیاوش میهن 
دوست فرزند غالمحسین محکوم است به پرداخت مبلغ 224/995/250 ریال 
بابت هزینه ها در حق محکوم له آقای محمد علی حسن زاده و پرداخت مبلغ 9/800/000 
مبلغ  به  که  زیر  به شرح جدول  توقیف  به  توجه  با  و  دولت  در حق  االجرا  بابت حق  ریال 

176/190/000 ریال کارشناسی شده است.

مبلغ کل به ریالتعدادنام و مشخصاتردیف

97/200/000 عددمیز پالستیکی مستطیل1

۵4/۵00/000 عددمیز پالستیکی گرد پایه گلدانی2

131/300/000 عددگلدان کوچک3

2700/000 عددگلدان بزرگ4

14/000/000 عددترازوی دیجیتال کار کرده۵

6621/120/000 عددصندلی پالستیکی پایه فلزی6

12/۵00/000 عدددستگاه گرمکن استیل برقی7

1۵00/000 عدددرآور سه کشو کوچک8

1۵00/000 عددگوشی پاناسونیک بی سیم9

1300/000 عددمودم 10

1300/000 عددمیز 90 سانت کارکرده11

21/۵00/000 عددمیز پیش خوان بزرگ پایه فلزی 12

فریزر صندوقی تمام استیل 6 درب 13
کار کرده 

480/000/000 عدد

113/000/000 عددفریزر 4 درب تمام استیل کارکرده14 

13/000/000 عددتشت استیل گرد پایه استیل کارکرده1۵

وان پالستیکی ظرفشویی پایه فلزی 16
کارکرده

11/۵00/000 عدد

آبمیوه گیری فلزی دستی فشاری 17
مرکبات

1700/000 عدد

4400/000 عددسطل پالستیکی کارکرده 60 سانت18

1۵00/000 عددسطل پالستیکی بزرگ 80 سانت 19

11/300/000 عددآبنمای سرامیکی با پمپ 20

82/400/000 عددآکاسیف60 کارکرده21

9900/000 عددتشت استیل کوچک کارکرده22

3۵700/000 عددسینی پالستیکی انواع مختلف کار کرده23

۵/17۵0/000 کارتنکارتن نان بستنی24

1100/000 عدد کلمن کوچک پالستیکی کارکرده2۵

2600/000 عدد گاز تک شعله کوچک کارکرده26

22/۵00/000 عددکابینت فلزی سه متری کارکرده27

181/4۵0/000 عددقفسه دیواری فلزی 90×2۵ کارکرده28

ظرف لیوانی و کاسه و غیره29
 یکبار مصرف

حدود ۵00 
عدد

200/000

1300/000 عددجعبه کمک های اولیه 30 سانتی پالستیکی 30 

2200/000 عدد طی نخی و پالستیکی کارکرده31

دوربین دیواری با دستگاه دی وی دی 32
و با هارد دی وی دی

37/000/000 عدد

1200/000 عددساعت دیواری گرد کارکرده 33

1100/000 عددمالقه کوچک استیل کارکرده34

21۵0/000 عددکاردک استیل کارکرده 3۵

220/000 عددانبر سیخ 36

3۵00/000 عددمایه ظرفشویی 10 لیتری37

28/000/000 عددکولر کارکرده 4200 38

13/۵00/000 عددتابلوی سر درب فلزی ۵/20 متری39

7700/000 عددنبشی پایه فلز قفسه40

1۵00/000 عددچاقو کوچک کارکرده41

جمع: صد و هفتاد و شش میلیون و صد و نود 
هزار ریال 

176/190/000

که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1397/02/18 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 

بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

 مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه * 5 اردیبشهت 1397* شماره 4052

درخواست از مردم برای اهدای خون
 صدا و سیما- سازمان انتقال خون خراسان جنوبی از مردم خواست با توجه به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان با اهدای خون خود، زندگی را به بیماران نیازمند هدیه کنند. مدیرکل انتقال خون استان گفت: 
مشکل خاصی برای تأمین خون وجود ندارد ولی به دلیل اینکه در ماه رمضان تعداد اهدا کنندگان و مراجعه مردم به مراکز خونگیری کاهش می یابد از مردم می خواهیم برای ذخیره سازی خون بیشتر، یاری رسان 
سالم از کسبه خیابان معلم هستم. صبح که به مغازه بیماران نیازمند باشند. عاملی با بیان اینکه از ابتدای امسال هزار و 863 نفر به پایگاه های انتقال خون استان برای اهدای خون مراجعه کردند، افزود: از این تعداد  هزار و 530 نفر خون و 5 نفر پالکت خون اهدا کردند.

آمدم دیدم برق مغازه قطع است با اتفاقات برق تماس 
گرفتم به من گفتن به بازرسی زنگ بزنید کسی جواب 
نداد و حضوری مراجعه کردم مأمور بازرسی داخل 
فیش های قطعی نگاه کرد وچیزی پیدا نکرد به همکار 
خود زنگ زد تا علت را جویا شود همکارشان گفت که 
المپ 400 وات جلوی درب مغازه نصب کردین برا ی 
همین قطع کردیم. پرسیدم چرا اطالع ندادین گفتن 
ما اطالع دادیم در صورتی که اطالع نداده بودند. آیا 
اداره برق نباید برای مشترکین خود که حتی یک ریال 
هم بدهی به آنها ندارد برگه ای به عنوان اخطار برای 
آنها بفرستد که در صورت اعمال نکردن اقدام به قطع 
برق محل کسب و کار مردم نماید. در فیش های قطع 
برق فیشی بود که مربوط به همسایه مغازه من بود که 
المپ پر مصرف داشت و به او اخطار داده بودن و او 
هم المپ را جمع کرده بود و مأمور قطع برق به اشتباه 
برق ما را قطع کرده بود. بعد از کلی صحبت به این 
نتیجه رسیدن که اشتباه شده و من چندین ساعت 
منتظر مأمور برق بودم تا برقی که اشتباه قطع کردن 
را وصل نمایند.  به خاطر یک سهل انگاری نصف 
روز درب مغازم بسته بود و از کار باز ماندم و مأمور 
قطع هم بیهوده دوبار به باالی تیر برق باید برود.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم.خدمت فرماندار محترم درمیان جناب مهندس 
بشیری زاده. روستای نوغاب بخش مرکزی شهرستان 
درمیان جمعیت ساکن این روستا از شهرهای درمیان 
بیشتر است ولی زیرساخت نسبت به جمعیتی که دارد 
محقق نشده ازکتابخانه محروم هستیم تدبیری بیندیشید.
915...468

باالخره معاونت خدمات شهری در شورای شهر اذعان 
کردند که اجناس قاچاق وبی کیفیت در چهارشنبه بازار 
عرضه می شود حال وقت آن است با یک برخورد 
ضربتی مانند برخوردی که تعزیرات با دستفروشان 
کاالی قاچاق داشت ریشه کاالی قاچاق را در آنجا 
نیز بخشکاند درضمن پیشنهاد می کنم شهرداری 
حاشیه کانال درخیابان بهشتی به طرف چهارشنبه بازار 
را غرفه بندی کند وبصورت دائمی در اختیار اصناف 
 مختلف قرار دهد تا این محل هم سرو سامان بگیرد و 
می توان با فنس کشی وگذاشتن درب آن را   ایمن نیز کرد.
915...423

سالم خدمت شهردارمحترم.واقعان بی انصافیه ده 
متری شبکه گاز 20 خانوار بی گاز باشن شرکت 
دونه،  می  شهرداری  ناحیه  از  رو  کوتاهی  گاز 
سطل آشغال نداریم، آسفالت که توقع نداریم،فقط 
خواهش می کنیم گاز را برای این اهالی روبرا کنید 

انتهای اردیبهشت ده.
915...259 
سالم آوا. به سمع سخنگوی آموزش و تحقیقات 
رسمی  کارمند  من  حقوق  برسانید،  مجلس 
با 29 سال سابقه خدمت یک میلیون  شهرداری 
و سیصد هزار تومان می باشد. حقوق فرهنگی دو 
میلیون و دویست هزار تومان. پس ما به چه کسی 
اعتراض کنیم؟ اون کارمندان شهرهای بزرگ مثل 
تهران و تعداد بخصوصی هستند، که حقوق های 

آنچنایی میگرند.باتشکر
915...915

اهالی شکراب ،باوجود فاصله 4 کیلومتری از بیرجند 
2سال است که به دلیل عدم پوشش کافی همراه 
اول قادر به استفاده ازدیتای تلفن همراه در منازل 
خود نیستند و برای استفاده از دیتا مجبور هستند 
از خانه بیرون آمده و در نقطه ای که آنتن دهی 
دارد اقدام به استفاده از اینترنت کنند و این موضوع 
را طی مکاتباتی ازطرف شورا و دهیار محترم به 
مدیریت مخابرات بیرجند نیز منعکس کرده اند ولی 
علیرغم قول مساعد مسئوالن امر، تاکنون اقدام 
همراه  مشترک  صدها  مشکل  رفع  برای  مؤثری 

اول این منطقه صورت نگرفته است.
915...641

مدیران ارشد ادارات و دوایر دولتی؛ بیرجند به افراد 
دلسوز و جهادگر احتیاج دارد. دیگر به شیوه خواب 
آلود گذشته انتظارات این مردم برآورده نمی شود.

کمر همت ببندید و آنطور که الیق مردم این خطه 
و مرکز استان است عمل کنید.

915...212
سالم آوامسئولین تأمین اجتماعی پاسخ بدهند.آیا 
این انصاف است که در عصر ارتباطات و سرعت 
مردم مظلوم رو جلوی یه کافی نت برای پرداخت 
پول بیمه چندین روز منتظر گذاشتین. چون همه 
قشر آسیب پذیر هستند و دستشون به جایی نمیرسه 
باید فقط پرداخت رو در انحصار کافی نت روبروی 
رو  پول  با  مردم  روزها  و  بدین  قرار  سجاد  اداره 
دستشون فقط منتظر صدور فیشند. چرا برای قشر 

ضعیف جامعه هیچکس ارزش قائل نیست.
915...864

با توجه به اینکه یک حالت روزمره گی بر فضای 
حاکم بر ادارات حکم فرماست، و مراجعین کمی 
دارند، و پرسنل بیشتر اوقات بیکار هستن و باهم 
کنند.  می  غیبت  و  صحبت  و  خورند  می  چایی 
بهتر نیست ... برای نظافت محیط اداری پرسنل، 
از خود پرسنل کمک بگیرد، و مدیر کل، خودش 
خودشان  که  نماید،  مجاب  را  پرسنل  ی  همه 
با یک کار جهادی محیط  اداری  پایان وقت  در 
کارشان را رفتو روب و تمیز و جاروب نمایند، تا از 
هزینه کرد 600 میلیون تومان هزینه بیت المال 
سال  در  خدماتی،  شرکتهای  به  نظافت  کار  برا 
معیشتی  مخارج  پول صرف  این  و  شود،  کاسته 
و کاالهای طبی جانبازان عزیز گردد؟ من االن 
یک جانباز هستم و برای یک تشک مواج مانده 
دوم  بار  برای  نداریم  بودجه  میگوید  هم   ... ام 
برایتان بخریم چه بایستی بکنم؟ قضاوت با شما.
915...082

با  که  هاست  سال  جنوبی  خراسان  استان  سربازی- 
از قهر طبیعت دست و پنجه نرم می  خشکسالی ناشی 
کند در طول این سالها برای مبارزه با این پدیده طبیعی 
و کم کردن تبعات منفی آن راهکارها و اقدامات فراوانی 
مصارف  در  جویی  نوین، صرفه  آبیاری  ترویج  قبیل:  از 
بارانهای  است.  شده  انجام  و  ارائه  غیره  و  خانگی  آب 
رگباری و ناگهانی بخصوص در فصل بهار که منجر به 
این  لزوم کنترل  وقوع روان آب و سیالب می گردد و 
آبهای سرگردان، مدتهاست که توجه تمام کارشناسان و 

کشاورزان را به خود جلب کرده است.
 آنچه مسلم است اگر این روان آبها به هر طریق ممکن 
کنترل و در خدمت کشاورزی استان قرار گیرد، شاید به 
و  از خشکسالیها  ایم بخشی  توانسته  بتوان گفت  جرئت 
بارانهای  کنیم.  جبران  را  براستان  حاکم  شدید  آبی  کم 
دیگر  بار  استان  در  اخیر  روزهای  در  آسا  و سیل  بهاری 
لزوم پرداختن به این موضوع را دوچندان و توجه همگان 
نیز  این خود جلب کرده است. شهرستان فردوس  به  را 
بازه  بارشهای رگباری در  این قائده مستثنی نیست و  از 
زمانی کوتاه موجب وقوع روان آب و سیالب در رودخانه 
های فصلی حوزه شهرستان شد، به طوری که برخی از 
جاری  آنها  در  آبی  سالهاست  که  قدیمی  های  رودخانه 
و  خسارات  بروز  موجب  و  گرفت  رونق  امسال  نشده، 
میان  این  در  شد.  کشاورزان  و  مردم  برای  مشکالتی 
اینکه شهرستان فردوس  توجه به موضوع آبخیزداری و 
کند،  استفاده  آبهای سرگردان  این  از  توانسته  مقدار  چه 
موضوعی است که در این گزارش به آن پرداخته خواهد 

شد.

کاهش شدید اعتبارات آبخیزداری

و  طبیعی  منابع  اداره  سرپرست  سراغ  به  درابتدا 
اصلی  متولی  عنوان  به  فردوس  شهرستان  آبخیزداری 
این کار رفتم. صالحپور در آغاز با ابراز گالیه از کاهش 
افزود:  در سال  اعتبارات آبخیزداری شهرستان   شدید 
اعتبارات  محل  از  ریال  میلیون   350 مبلغ  فقط   95
تملک دارایی استان به امر آبخیزداری تخصیص یافته 
ودر سال 96 نیز هیچگونه اعتباری  نداشتیم، عالوه بر 
اینها در سال 95 در بخش اعتبارات ملی حوزه حاشیه 
کویر مرکزی نیز 2 میلیارد و 215 میلیون ریال مصوب 
سال  در  وی  گفته  به  بود.  صفر  آن  تخصیص  که  شد 
میلیارد   3 نیز  استانی   180 ماده  اعتبارات  محل  از   96
و  تخصیص  ریال  میلیون   880 تنها  که  مصوب  ریال 
علیرغم تصویب 2 میلیارد و 900 میلیون ریال از محل 
حوزه  بازسازی  برای  استان  بحران  مدیریت  اعتبارات 
اختصاص  ریال  میلیون   900 فقط  دیده  خسارت  های 

یافت.
تخصیص   91 سال  از  مجموع  در  کرد:  تاکید  صالحپور 
اعتبارات ملی به شدت کاهش یافته است و این در حالی 
است که ساالنه میلیونها متر مکعب آب و خاک به هدر می 

رود که نیازمند توجه مسئوالن شهرستان و استان است.
جاری شدن 114 میلیون متر مکعب روان آب درسال

هنوز  اعتبارات  شدید  کمبود  بدلیل  اینکه  بیان  با  وی 

مطالعات  عملیات  شهرستان  تمام  در  ایم  نتوانسته 
که  هایی  حوزه  در  گفت:  دهیم  انجام  را  آبخیزداری 
مکعب  متر  میلیون   114 ساالنه  فقط  شده  مطالعه 
که  شود  می  جاری  بارندگی  نرمال  وضع  در  آب  روان 

با اجرای حدود 250 سازه  آبخیزداری توانسته ایم فقط 
به سفره  و  مهار  را  میزان  این  از  متر مکعب  میلیون   7
طی  در  این  بر  عالوه  و  کنیم  ترزیق  زیرزمینی  آبهای 
از  نیز  حاصلخیز  خاک  تن  میلیون   5 به  نزدیک  سال 
وارد  و  خارج  دسترس  از  شهرستان  آبخیز  های  حوزه 
کویر مرکزی ایران می گردد. رئیس اداره منابع طبیعی 
سارهای  بند  مهم  نقش  به  البته  فردوس  آبخیزداری  و 
سنتی کشاورزان در مهارروان آبها اشاره کرد و گفت: گر 
چه آمار دقیقی از بند سارهای مردمی در دست نداریم 
مهرانکوشک  و  برون  روستاهای  محدوده  در  تنها  ولی 

که  دارد  وجود  سنتی  و  خاکی  بند  هکتار   300 بر  بالغ 
نقش مهمی در تغذیه آبهای زیرزمینی ایفا می کند.

لزوم ساماندهی و تقویت بندسارهای سنتی

 وی تاکید کرد: میزان آبگیری این بند سارها به مراتب 
بیشتر از مهار آب توسط سازه های آبخیزداری ما هست 

آبهای  درتغذیه سفره  نقش مهمی  پراکندگی،  دلیل  به  و 
زیرزمینی دارد. صالحپور گفت: با این وجود برخی از این 
بندسارهای خاکی و سنتی بدلیل رعایت نشدن اصول فنی 
در ساخت از استحکام الزم بر خوردار نیست و در هنگام 

آبگیری تخریب و باعث خسارت به قنوات و زمین های 
پایین دست خود می شود. وی اضافه کرد: ساماندهی و 
تقویت این بندسارها در دستور کار ما قرار دارد و به  اداره 
کل منابع طبیعی استان در مرحله اول پیشنهاد داده ایم که 

در محدوده رودخانه جهر آباد این کار انجام شود.

بی بهره ماندن فردوس
 از اعتبارات حوزه سیاهکوه

سیاهکوه  حوزه  در  شهرستان  این  اینکه  بیان  با  وی   

در  مردم  نماینده  پیگیریهای  علیرغم  گفت:  دارد  قرار 
اعتباری  ردیف  تصویب  برای  اسالمی  شورای  مجلس 
این  در  اعتباری  سرفصل  کنون  تا  حوزه،  این  از  ملی 
که  است  حالی  در  این  و  ایم  نکرده  دریافت  خصوص 
برخی شهرستانهای استان که در این حوزه قرار ندارند 
تاکید  اعتباری می گیرند. صالحپور  این محل ردیف  از 
کرد البته این موضوع در اداره کل منابع طبیعی در حال 

به  زودی  به  تا  اند  داده  مساعد  قول  و  است  پیگیری 
نتیجه برسد. سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
دراین  آبخیزداری  عملیات  اینکه  بیان  با  فردوس 
علیرغم  آغازو   1371 سال  از  عمال  فردوس  شهرستان 

هنوز  گفت:  انجام شده  خوبی  اقدامات  اعتبارات  کمبود 
دربخشی از   شهرستان به دلیل کمبود اعتبار، عملیات 
حوزه  سایر  در  ولی  نشده،  انجام  آبخیزداری  مطالعات 
های آبخیز شهرستان، بخشی اجرا شده، بخشی با اتمام 
مطالعات در دست اجراست و بخشی نیز مطالعات آن به 
پایان رسیده  ولی هنوز کار اجرایی انجام نشده است. به 
گفته وی 2 حوزه آبخیز تکمیل، 3 حوزه نیز کار مطالعاتی 
آن تمام و در دست اجراست و 3 حوزه فاز مطالعات آن به 

پایان رسیده ولی هنوز اجرایی نشده است.

هزینه بیش از 31 میلیارد ریال 
در بخش آبخیزداری طی 12 سال

 وی اضافه کرد: از سال 84 تا ابتدای سال 96 از محل 
اعتبارات استانی و ملی 31 میلیارد و 315 میلیون ریال 
هزار   200 شامل  که  شده  هزینه  آبخیزداری  بخش  در 
آبی  های  سازه  قبیل:  از  مکانیکی  عملیات  مترمکعب 

بندی  بانکت  مالتی،  سنگی  سنگی(،  توری   ( گابیونی 
است. صالحپور  بوده  چین  وخشکه  چپری  خاکی،  بند  و 
نیز 10 هزار  بیولوژیکی  تصریح کرد: در بخش عملیات 
بذرپاشی،  کاری،  کپه  نهالکاری،  هکتارشامل:   200 و 
موجب  که  گردیده  اجرا  قرق  و  مدیریت حفاظت  اعمال 
شده فرسایش خاک از 16 تن در هکتار در سال به نصف 
آب  روان  مکعب  متر  میلیون   30 از  و  کند  پیدا  کاهش 
شده،  مطالعه  فردوس)  شهرستان  شمالی  های  حوزه  از 
متوسط  طور  به  که  یافته(  خاتمه  و  کار  انجام  حال  در 
ساالنه استحصال می شود در سال آبی 97 - 96 مقدار 
6 میلیون متر مکعب با عملیات آبخیزداری به سفره های 
آب زیرزمینی تزریق شود. وی تاکید کرد: در صورتی که 
در حال  و  در دو حوزه مطالعه شده  آبخیزداری  عملیات 
انجام کار به اتمام برسد این رقم به 12 میلیون متر مکعب 
در سال افزایش خواهد یافت. وی با بیان اینکه در سیل 
های اخیر به تعدادی از سازه های آبخیزداری شهرستان 
آسیب رسید افزود: میزان خسارت در دست بررسی است.

مسئوالن به موضوع آبخیزداری
 توجه ویژه ای کنند

به  ها  بارش  اقلیمی،  تغییرات  با  کرد:  تاکید  صالحپور   
صورت رگباری و در بازه زمانی کوتاه در منطقه، جاری 
دست  باال  در  آبخیزداری  عملیات  اجرای  که  شود  می 
کشاورزی(  چاههای  و  قنوات  ها،  چشمه   ( آبی  منابع 
و  تاسیسات  به  سیالب  خسارت  از  جلوگیری  برای 
وی  طلبد.  می  را  مسکونی  مناطق  و  کشاورزی  اراضی 
توجه  و  اعتبار  اختصاص  کار  این  الزمه  کرد:  تصریح 
با  تا  است  آبخیزداری  موضوع  به   بیشترمسئوالن 
این  در  بسیاری خوبی که  و ظرفیتهای  مشارکت مردم 
زمینه در شهرستان فردوس وجود دارد، بتوانیم با مهار 

روان آبها، بخشی از خشکسالی ها را جبران کنیم.

خسارات و هدر رفت میلیون متر مکعب 
روان آب در روزهای اخیر

 الزم به ذکر است در روزهای اخیر بدلیل وقوع بارشهای 
اینکه  بر  عالوه  فردوس،  شهرستان  در  آسیا  سیل 
مردم  چشم  مقابل  در  آب  روان  مکعب  متر  ها  میلیون 
و مسئوالن به هدر رفت خسارات زیادی نیزبه جاده ها، 
روستایی  مسکونی  منازل  و  کشاورزی  اراضی  قنوات، 
از  انارستانک   روستای  در  خسارات  این  که  شد  وارد 
شدت بیشتری برخوردار بود. در سالهای اخیر شهرداری 
و  آبها  روان  مهار  رابرای  خوبی   اقدامات  نیز  فردوس 
استفاده از آنها برای آبیاری فضای سبز شروع کرده که 

می تواند الگویی برای سایر شهرها قرارگیرد. 

اقدامات خوب شهرداری فردوس
 برای مهار روان آب ها

دست  باال  در  گفت:  این خصوص  در  فردوس  شهردار 
 400 به  نزدیک  گنجایش  با  خاکی  بند  دلگشا  پارک 
در  آب  ماه  یک  که  شده  احداث  آب  مکعب  متر  هزار 
دلگشا  پارک  استخر  تغدیه  برای  و  دارد  ماندگاری  آن 
آبیاری  و همچنین  است  به شبکه جداسازی وصل  که 
درختان این پارک استفاده می شود. حالج مقدم افزود: 
عالوه بر این، دریاچه مصنوعی با طول و عرض 100 
متر، در پارک دلگشا داریم که از اولین بارشها تا کنون، 
به ارتفاع 4 متر آبگیری شده و ماشین های سیار حمل 
آب، با توجه به ماندگاری دو ماهه آب در این دریاچه، 
از آن برای آبیاری فضای سبز سطح شهر استفاده می 
کنند و تاکنون از علمک های داخل شهربرای آبگیری 

تانکرها استفاده نشده است. 
باال دست  در  نیز  خاکی کوچک  بند  گفته وی یک  به 
آبیاری  برای  که  شده  احداث  شهرداری  پسته  باغات 
درختان پسته از آن استفاده می شود. شهردار فردوس 
شهر،  داخل  انبارهای  حوض  از  تعدادی  سازی  آماده 
اقدامات  از  آبها را یکی دیگر  برای ذخیره سازی روان 
شهرداری برشمرد و افزود: در این راستا تا کنون در 7 
 50 که  شده  انجام  آب  سازی  ذخیره  کار  انبار  حوض 

درصد آنها در بارشهای اخیر آبگیری شده است.

احداث استخر بزرگ ذخیره سازی 
روان آب ها، اولویت امسال شهرداری

دست  پایین  در  آب  ذخیره  استخربزرگ  احداث  وی   
شهر فردوس را از اولویت های شهرداری در سالجاری 
اصلی  کانال  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اضافه  و  دانست 
این محل هدایت  به  باال دست و سطحی شهر  آبهای 
برای  زمین  به یک هکتار  نزدیک  تملک  کار  می شود 
احداث استخر به پایان رسیده و بزودی عملیات اجرایی 
هدایت  مقدم  حالج  گفته  به  شد.  خواهد  شروع  آن 
آبهای سطحی به سمت فضاهای سبز در زمان بارندگی 
مکانهایی  در  که  است  شهرداری  اقدامات  دیگر  از  نیز 

که امکان آن وجود دارد انجام می شود .

هدر رفت میلیون ها متر مکعب روان آب در شهرستان فردوس 

 ضرورت توجه مسئوالن به موضوع آب

شهرداری فردوس پیشتاز ذخیره سازی روان آبها برای آبیاری فضای سبز  
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فعالیت کاربران ایرانی در پیام  رسان های داخلی افزایش یافته است 
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه اوج ترافیک تلگرام تا 10 درصد کاهش پیدا کرد، گفت: به همین میزان بر اساس گزارش 
وزارت ارتباطات به جنب  و جوش در پیام  رسان های داخلی افزوده شده است. فیروزآبادی با بیان اینکه میزان فعالیت کاربران ایرانی در پیام  
رسان های داخلی به شدت افزایش یافته است، اظهار کرد: هم از منظر کمی و هم کیفی شاهد افزایش جنب  و جوش در این زمینه هستیم.
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گوناگون

بزرگترین پشه دنیا شکار شد

بزرگترین پشه دنیا با طول بال 11.1۵ سانتی متر در 
کوهستان های چین شکار شده است. یک حشره 
شناس ادعا می کند بزرگترین پشه دنیا با طول بال 
11.1۵ سانتی متر را شکار کرده است. طول بال این 
حشره 10 برابر یک پشه معمولی است. حشره عظیم 
در کوهستان کویینگ چنگ در جنوب غربی ایالت 

سیچوان چین یافت شده است. 

اینستاگرام، گردشگری را 
در جهان متحول کرده است

بر اساس تحقیقات، شبکه اجتماعی اینستاگرام نحوه 
گردشگری گردشگران داخلی و خارجی را در جهان 
تغییر داده است، به گونه ای که هم اکنون بیشتر مردم 

به دنبال آن مکان هایی برای سفر و گردش هستند که 
عکس های زیبای آن را در صفحات مجازی موجود در 

شبکه اجتماعی اینستاگرام مشاهده کرده اند.

استعداد باالی بچه های حاشیه شهر در ژیمناستیک
حال  ژیمناستیک  خوب می شود اگر باتجربه ها بیایند

مهمانان این هفته صبحانه ورزشی روزنامه آوا، 
نژاد،  شرقی  ژیمناستیک،  هیأت  رئیس  بیابانی 
حاجی زاده و موسوی مربیان ژیمناستیک و خانم 

عطایی مربی ژیمناستیک در مهد کودک بودند.
بیابانی رئیس هیئت ژیمناستیک که از سن 6 سالگی این 
ورزش را در سالن شهید کوشه ای شروع کرده بود،  بیان 
کرد: 13 سال به عنوان ورزشکار بودم و 10 سال هم کار 
مربی گری را انجام دادم، در 26 آبان سال گذشته به عنوان 
گزارش  ارائه  با  وی  شدم.  انتخاب  استان  هیئت  رئیس 
عملکردی از سال گذشته ، به تجهیز دفتر هئیت در محل 
سالن بهاران)سالن اختصاصی ژیمناستیک(، اشاره و ادامه 
داد: برگزاری دوره های ارتقا 3 به 2 مربیان بانوان، برگزاری 
کردن  فعال  قائن،  و  بیرجند  در  استعدادیابی  جشنواره  دو 
ژیمناستیک در شهرستان زیرکوه، اعزام مربی از طبس به 
مشهد برای شرکت در کالس های مربی گری ، افزایش 
آمار بیمه شده ها از 700 نفر به هزار و 100 نفر از دیگر 
کارهای انجام شده بود. به گفته وی در زمان حاضر فقط 
سه شهرستان بیرجند، قائن و طبس در ژیمناستیک فعال 
هستند، متاسفانه سرایان رئیس هیئت دارد ولی ژیمناستیک 
آن تعطیل است، فردوس و بشرویه هم فقط سه ما تابستان 
فعال هستند. رئیس هیئت ژیمناستیک یکی از مشکالت 
فعلی را، بدهی هئیت شهرستان به مبلغ 1۵ میلیون تومان 
دلیل عدم  به  تومان هم  میلیون  افزود: ۵0  و  عنوان کرد 
مدیریت هیئت شهرستان به تجهیزات تنها سالن اختصاصی 

ژیمناستیک در مرکز استان خسارت وارد شده است.

12 سال اعزام نشدن تیم ها به مسابقات،
 نتیجه سوء مدیریت ها

های  سال  در  تخصص  نداشتن  و  مدیریت  سوء  بیابانی 
گذشته را موجب از دست دادن قهرمان های این رشته 
است که سالن  یادآور شد: 7 سال  و  اعالم کرد  ورزشی 
پیشرفتی  هیچ  ولی  داریم  ژیمناستیک  برای  اختصاصی 
ایجاد نشده است، مربیانی که خود قهرمانان ژیمناستیک 
بودند کنار گذاشته شدند و 3 تا 4 نفری که صرفا دارای 
کارت مربی گری بودند این مدت کار می کردند. اگر همان 
زمان آقای شرقی نژاد به عنوان پیشکسوت حضور نداشت 
به طور  قطع سالن های ژیمناستیک سال ها قبل تعطیل 
به  تیمی  هیچ  گذشته،  سال   12 در   طرفی  از  شد.  می 

مسابقات اعزام نشد.
وی به آمار باالی ۵ هزار نفری ژیمناستیک کارها در استان 
های همجوار مانند خراسان رضوی، یزد و کرمان اشاره 
کرد و گفت: این در حالی است که با وجود سابقه باالی 
این استان در ژیمناستیک ، تعداد ژیمناستیک کار ها به زور 
به هزار نفر می رسید.رئیس هیئت ژیمناستیک همچنین 
با بیان این که 80 نفر آقا دارای کارت مربی گری هستند 
اما قبل سال شاید فقط 4 نفر آنان فعال بودند، ادامه داد: 
در بانوان هم این مشکل را داشتیم ولی االن با برگزاری 

کالس های ارتقا مربی گری بهتر شده است.

سالن های چند منظوره شهر فعال شوند

های  سالن  نداشتن  را  هیئت  این  مشکل  دیگر  بیابانی 
ژیمناستیک در  شهر عنوان کرد و یادآور شد: سالن کوشه 
ای از سالیان گذشته قطب ژیمناستیک بوده است و از همین 
سالن آقای “اصلی” یکی از ژیمناستیک کاران بزرگ ایران 
بلند شدند. ولی االن به جای این که در این سالن چندین 
رشته فعال کنند فقط هیئت کشتی کار می کند، سالن داخل 
استادیوم آزادی را نیز به جودو تحویل دادند، سالن شهرداری 

هم که االن اصال فعالیتی ندارد. 
وی پیشنهاد داد تا سالن های چند منظوره فعال شوند تا 
به  را  ژیمناستیک  سالن  حداقل ۵  استان،  مرکز  در  بتوان 
عنوان پایگاه استعدادیابی ژیمناستیک فعال کرد و پس از 
آن ورزشکاران را برای تمرین و آموزش به سالن اختصاصی 

خودمان ببریم.

آموزش و پرورش وارد گود نمی شود

و  آموزش  که  این  از  انتقاد  با  ژیمناستیک  هیئت  رئیس 
پرورش آن طور که باید با این هیئت همکاری نکرده است، 
اضافه کرد: هنگام ورود به این هیئت به عنوان رئیس آن، 
اولین کاری که کردم صحبت با قسمت فنی و حرفه ای 
آموزش و پرورش برای استفاده از سالن هنرستان ابوذر بود، 
ولی با وجود گرفتن موافقت ها و خرید تجیهزات توسط 
آموزش و پرورش، دیگر هیچ همکاری با ما نشد، االن همه 

آن تجهیزات در انبار نگهداری می شود
عنوان  به  ژیمناستیک  ورزش  اهمیت  بر  تاکید  با  بیابانی 
پایه ورزش ها و تدریس آن در دبستان برای رسیدن به 
قهرمانی، تصریح کرد: در مسابقات آموزشگاه ها یک ماه 
پیش جواد براتی ژیمناست ما در 4 ماده دومیدانی، سه مدال 
طال و یک برنز مقام آورد، این یعنی ژیمناستیک رشته ای 
است که می تواند رشته های دیگر را تغذیه کند ولی از 
دید مسئوالن ژیمناستیک رشته ای است مانند سایر رشته 
ها، نمی دانم چگونه است که اصال وارد گود نمی شوند تا 

همکاری کنند. 

به دلیل مسائل حراستی اجازه 
ورود به مدارس را ندارید!

وی خاطرنشان کرد: زمان برگزاری جشنواره استعدایابی، 
همزمان با بهزیستی که مهدکودک ها را پوشش می داد، 
همکاری  متاسفانه  رفتیم،  هم  پرورش  و  آموزش  سراغ 
به  توانید  دلیل مسائل حراستی نمی  به  نکردند و گفتند: 
بین  که  کردیم  پوستر چاپ  ما  حتی  کنید،  ورود  مدارس 
دانش آموزان پخش کنیم، اجازه این کار را هم ندادند.  در 
حالی که همان زمان استعدادیابی مهد کودک ها را زیر نظر 
بهزیستی به راحتی انجام دادیم. رئیس هیئت ژیمناستیک 
با گالیه از نحوه بودجه دهی به این هیئت هم اظهار کرد: 
هیئت ژیمناستیک با هزار و 100 نفر رتبه سوم را در ورزش 
انفرادی استان دارد ولی تقسیم اعتبار به این صورت نیست. 
هیئت شدم، یک  رئیس  که  ای  لحظه  از  فدراسیون هم 
ریال اعتبار نداده است. اداره ورزش هم یک کمک مالی به 

تازگی انجام داد که کلی و به همه هیئت ها بود. 
ترامپلینی که خاک می خورد

بیابانی با بیان این که زمان برگزاری جشنواره استعدادیابی 
در جلسه ای با مدیرکل دفتر امور اجتماعی استاندار و مدیر 
تومان  میلیون   1۵ شد  قرار  جوانان،  و  ورزش  اسبق  کل 
بیرجند  و  قائن  طبس،  های  هیئت  فعالیت  برای  اعتبار 
داده شود، عنوان کرد: بعد از طرح استعدادیابی این مبلغ 
به 9۵ میلیون تومان برای فعال کردن ژیمناستیک در 11 
افزایش یافت که االن کار  شهرستان و خرید تجهیزات، 

های مالی آن در حال انجام است. 
وی در بخش دیگری از سخنانش به بی توجهی های به 
این رشته اشاره و بیان کرد: چندین سال است که ترامپلین 
خریداری شده ولی چون بودجه ای برای نصب آن نداریم 

نمی توان آن را راه اندازی کرد. 

پس از نسل ما ژیمناستیک 
دست افراد بی اطالع افتاد

حسین حاجی زاده، یکی از مربیان ژیمناستیک دیگر مهمان 
روزنامه بود، او که متولد سال ۵0 است و کار ژیمناستیک 
را از 7 سالگی شروع کرده، از دوران گذشته ژیمناستیک 
خود تعریف کرد: به خاطر دارم اولین سالن شخصی که در 
این شهر راه اندازی شد، توسط مرحوم حسین عباسی در 
خیابان خاکی و با هزینه شخصی خودش بود. آن زمان ما 

دبیرستانی بودیم. 
وی با بیان این که بیرجند از سال 32 با اساتیدی بزرگ و 
افرادی آرام و صبور و بی تنش، ژیمناستیک داشته است، 
دست  ورزش  این  ما  نسل  از  پس  متاسفانه  کرد:  اضافه 

بزرگوارانی افتاد که اطالعاتی راجع به آن نداشتند. 
به گفته وی آن زمان، هر ورزشکاری خودش کار می کرد و 
با هزینه شخصی خود به مسابقات می رفت. شرایط سخت 
بود اما تالش زیادی برای ارتقا یافتن در درجات مختلف 

این ورزش انجام می شد. 
حاجی زاده در ادامه ، این استان را با استان فارس که زمانی 
دانشجوی کازرون بود، مقایسه کرد و گفت: یادم است که 
همان ابتدای ورودم به کازرون به دنبال جایی برای ورزش 
کردن می گشتم که با کانون شهید عسکری آشنا شدم و 
رئیس آن جا بالفاصله پس از دیدن حرکات من به عنوان 

مربی با من قرار داد بست. 
رزمی  ورزش  در  خصوص  به  شهرستان  همان  االن 
مدعی بسیاری دارد و اساتید آن ها زیر دست من آموزش 

ژیمناستیک دیدند.

حال خوب ژیمناستیک مشروط 
به حضور افراد با تجربه

وی با بیان  این که در ورزش دو نوع تحصیالت آکادمیک 
و تجربی وجود دارد، خاطرنشان کرد: برخی دوستان لیسانس 
تربیت بدنی گرفتند خوب است ولی تجربه کار کجاست؟ 
افرادی بی  از آن جایی شروع شد که  مشکل این ورزش 
تجربه کار می کردند. اگر مدرک را کنار بگذاریم و با تجربه 

جلو برویم شاید که حال این ورزش خوب شود.
این مربی ژیمناستیک ، این ورزش را جوان پسند دانست و 
گفت: استاد اکنون باید به خود بقبوالند که شاگرد باید دو 
پله جلوتر باشد، اگر تصور بر این باشد که از فالن فرد نباید 
استفاده کرد زیرا که روزی از ما جلو خواهد زد، هیچوقت 

پیشرفتی در این ورزش رخ نخواهد داد. 

یکی از دالیل استقبال کم از این ورزش، 
پولی شدن آن است

آقای  توسط  که  ژیمناستیک  ورزش  مربی  دیگر  موسوی 
شرقی نژاد آموزش دیده بود، نیز با بیان این به مدت ها به 
دلیل مسائل مالی و کاری از ورزش دور بودم، ادامه داد: تا این 
که آقای بیابانی از ما دعوت کرد و مجدد فعالیت بنده شروع 
شد. او که در گذشته یکی از اعضای تیم 6 نفره شهرستان 
بود از موفقیت های خود در مسابقات سخن گفت و اضافه 
کرد: آن زمان عالقه به ورزش بسیار باال بود و همه خیلی 
فروتنانه کار می کردند. یکی از تیم های قدر استان خراسان 

بزرگ قدیم هم، بیرجند بود. 
وی یکی از دالیلی که امروزه بچه ها کمتر به سراغ این 
ورزش می روند را پولی شدن آن دانست و گفت: مطمئنا اگر 
کاری شود که هزینه کمتری گرفته شود یا کسی که وضع 
مالی مناسبی ندارد پولی ندهد، قطعا آمار ورزشکاران و کسب 
قهرمانی ها بیشتر می شود. به گفته وی  7 نفر مربی فعال 
آقا و 6 نفر خانم در باشگاه داریم که اگر حقوق آن ها بیشتر 
شود، تعداد آن ها هم بیشتر می شود، ولی با توجه به هزینه 
غیر منصفانه و باالی کرایه باشگاه، آب و برق و باقی هزینه 
ها، این امکان وجود ندارد. زیرا که خرج های سالن خیلی 

بیشتر از درآمد آن است.
بیابانی پس از شنیدن این سخنان ، تنها راه حل خارج شدن 
از این مشکل را ترک تشریفات سالن دانست و بیان کرد: این 
موضوع با توجه به این که سالن بهاران، که دور از دسترس 
راحت مراجعه کنندگان است، می تواند کمک کند، هرچند 
ما حاضریم این سالن را بدهیم و سالن کوشه ای را در ازای 
برای  بگیریم. همچنین چندسالی است که فدراسیون  آن 

ژیمناستیک سطح بندی گذاشته ، ما نیز در اردیبهشت برای 
اولین بار این کار انجام خواهیم داد.

استعداد باالی بچه های 
حاشیه شهر در ژیمناستیک

علی شرقی نژاد، یکی از مربیان و پیشکسوتان این ورزش 
هم، با بیان این که شروع کار ما در سال 39 با حضور آقای 
سنجاق ساز در بیرجند، به صورت آکروبات در حسینیه امام 
رضا )ع( بود. به گفته وی فروردین 40 مسابقات آموزشگاه ها 
به میزبانی بیرجند برگزار شد که در خراسان  انروز دوم شدیم. 
وی که در بیرجند اولین شرکت کننده در کالس های مربی 
گری بود، در این باره عنوان کرد: بار اول به کالس های 
مربی گری آقای افشارزاده در زاهدان رفتم و پس از آن در 
کالس داروی زیر نظر آقای پرنده دبیر فدراسیون آن زمان و 

نفر اول تیم ملی، شرکت کردم.
در  که سال 41  این  به  اشاره  با  ژیمناستیک،  مربی  این   
مسابقات قهرمانی کشور در تهران مدال آور شدیم، ادامه داد: 
سال بعد از آن به مسابقات بجنورد رفتیم که در مجموع اول 
شدیم.شرقی نژاد نیز مشکل فعلی ورزش را پولی شدن آن 
دانست و گفت: آن زمان بچه ها اکثرا از قشر پایین جامعه 
اکثرا  ها  بچه  االن  ولی  کردند  کار هم می  و حتی  بودند 
کامپیوتری شدند، یا اضافه وزن دارند یا سرعت و قدرتشان 
باال نیست و باید چند سالی بیشتر با آن ها کار شود تا به زمان 

پایه بچه های آن زمان برسند.
وی به بچه هایی که از روستاها به اطراف شهر مهاجرت 
کرده اند اشاره کرد و افزود: این بچه ها بسیار قوی هستند و 
اگر به استعداهایشان توجه و رسیدگی شود، می توانند عالی 

عمل کنند، تنها مشکلشان نداشتن پول است.

اتاقی کوچک در مهد با پوشش فرش یا تاتمی!

خانم عطائی مربی حرکات پایه ژیمناستیک در مهدکودک با 
بیان این که 8 سال سابقه کار در این رشته   دارم، خاطرنشان 
کرد: عالقه مندی دختران به این رشته بسیار باالست ولی 

بعد مسافت تا سالن، برای آن ها مشکل ایجاد کرده است. 
وی با تاکید بر این که مربی های فعلی فقط به دلیل عالقه 
باالیی که دارند، کار می کنند، ادامه داد: حق الزحمه دریافتی 
به قدری کم است که نصف آن هم صرف هزینه رفت و آمد 
تا سالن می شود.  وی به نقش تاثیر گذار آموزش و پرورش 
اشاره کرد و یادآور شد: در زمان حاضر، تنها یک اتاق کوچک 
در مهد کودک به این ورزش اختصاص داده شده که تشک 

مخصوص هم ندارد و با فرش یا تاتمی پوشیده شده است.
وی در پایان تقاضا کرد: اولیاء به مربیان اعتماد کنند و اجازه 
بدهند فرزندانشان آموزش ببینند. آموزش و پرورش هم به 

جای سنگ اندازی حمایت کند.

تشکیل کمیته ای برای جذب حامی مالی

بیابانی نیز  اشاره ای به برنامه های آتی این هیأت داشت و بیان 
کرد: عالوه بر تشکیل اتاق فکر با پیشکسوتان، کمیته ای نیز 
برای جذب حامی مالی تشکیل خواهیم داد. وی به سالن هایی 
مانند بانک تجارت، هالل احمر، شرکت گاز، بسیج و شهرداری 
اشاره کرد و گفت: با این ارگان ها برای همکاری و استفاده از 
سالن ها نامه نگاری خواهیم کرد. حاجی زاده نیز به عنوان 
سخن آخر با تاکید بر این که هنوز فرصت برای ژیمناستیک 
بیرجند خیلی از دست نرفته است، ادامه داد: می توان از سرمایه 
های انسانی استان چه به صورت همایش و یا اتاق فکر استفاده 
کرد. موسوی نیز از پیشکسوتان ورزشی تقاضا کرد فرزندان یا 

نوه های خود را به این ورزش هدایت کنند.
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جذابترین ها

درمان قطع عضو انسان 
با کمک یک موجود آبزی

بدن  در  پروتئین  نوعی  اند  متوجه شده  محققان 
ساالماندر مکزیکی و انسان وجود دارد که به ترمیم 
جراحت در ستون فقرات کمک می کند و قصد 
دارند با استفاده از آن به افراد فلج کمک کنند تا 

دوباره راه بروند. تحقیق روی یک گونه از ماهی 
فلج  افراد  به  تواند  انقراض می  ساالماندر درحال 

کمک می کند تا دوباره راه بروند. 

در یک لیوان آب 10 میلیون 
باکتری وجود دارد

محققان دریافتند که آب آشامیدنی تا حد زیادی 
توسط میلیون ها باکتری خوب موجود در لوله های 
آب و تصفیه خانه ها تصفیه می شود. به گفته آنها، 
وجود  باکتری ها  این  مورد  در  دانشی  تاکنون 
میلیون   10 دارای  تمیز  آب  لیوان  یک  نداشت. 
باکتری بوده اما این باکتری ها ضروری هستند و 
آب آشامیدنی خارج شده از شیر آب همیشه حاوی 

باکتری های بی ضرر است.

سینما و چهره ها

تلویزیون صاحب امتیاز 
»جناب خان« شد

عروسک  امتیاز  صاحب  میان  مذاکرات  سرانجام 
این  و  رسید  پایان  به  تلویزیون  و  خان«  »جناب 
رسید.  صداوسیما  به  تلویزیونی  محبوب  عروسک 
کش و قوس های میان سعید ساالرزهی صاحب امتیاز 
عروسک جناب خان و سازندگان برنامه  باعث شد تا 
دراین برنامه جای خالی جناب خان بیشتر به چشم آید. 

»به وقت شام« مرا یاد گذشته ام 
در دوران جنگ انداخت

رابعه مدنی بازیگر سینما با اشاره به فیلم »به وقت شام«، 
گفت:  خیلی فیلم خوبی به لحاظ ارزشی، محتوا و پیام 
بود فقط تنها عیبی که داشت صدای بمب ها خیلی 
زیاد بود و به فکر ما پیرزن ها نبودند! همه این صحنه ها 

برایم تداعی جنگ بود و تنم را می لرزاند، چرا که من 
بمباران در همدان زندگی می کردم  زمان جنگ و 
می شدم. بیدار  خواب  از  بمب  صدای  از  شب ها  و 

زندگی جهان پهلوان تختی 
فیلم می شود

بعد از تجربه فیلم »تنگه ابو قریب«، سعید ملکان و 
بهرام توکلی »زندگی جهان پهلوان تختی« را مقابل 
دوربین خواهند برد. نگارش فیلمنامه به تازگی به اتمام 
رسیده و جهت دریافت پروانه ساخت به وزارت ارشاد 

ارائه شده است.

دستمزد نجومی بازیگران 
پایتخت دروغ محض است

الوند، نویسنده تلویزیون گفت: سربرگ نهادی را پیدا 
کردن و مبلغی را به جعل نگاشتن کار ساده ای است. 
با یک فتوشاپ می توان یک سربرگ را با نام سازمان 
های مختلف جعل کرد. از این موضوعات که بگذریم 
مبالغ نوشته شده به شدت غیر واقعی است و جاعل 
آن فکر نکرده است که رقم های باورپذیر را درج کند 

تا مخاطب آن را بپذیرد.

ضمن تبریک اعیاد شعبانیه 
به اطالع می رساند:

ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان 
قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران 

سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

معرفی شهید

اولین شهید حمله نظامی 
مستقیم آمریکا به ایران

محمد منتظر قائم در سال 1327 هجري شمسي 
در یک خانواده ي مذهبي و کم بضاعت در شهر 
فردوس به دنیا آمد. پس از پایان سوم دبستان به 
یزد نزد اقوام پدري خود رفت و در آنجا به ادامه ي 

تحصیل پرداخت. همزمان با قیام 1۵ خرداد، محمد 
همراه پدر، در صف مبارزه با طاغوت درآمد و به تکثیر 
و پخش اعالمیه هاي امام خمیني پرداخت. محمد 
به عنوان نخستین فرمانده سپاه پاسداران استان یزد 
انتخاب شد. وی در حمله نظامی آمریکا در طبس، در 
اثر انفجار یک راکت، به شهادت رسید و 2 تن دیگر 
زخمی گردیدند که به طبس انتقال یافتند. پیکر مطهر 
شهید منتظر قائم شب هنگام بر شن های کویر آمیخته 
با خون خویش باقی می ماند و صبح گاهان برای بردن 
اولین شهید حمله نظامی مستقیم امریکا به ایران، به 
سوی کویر می آیند و این در حالی بود که یک دستش 
قطع شده و پاره  های آهن راکت در قلبش فرو نشسته 

و به دیدار حق شتافته بود.
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مداخله در رابطه با کودک

حل  برای  الزم  مهارت  ها  بچه  موارد  از  بسیاری  در 
اختالفات را ندارند. بنابراین باید این مهارتها را به آنها 
آموخت. مهارتهای مورد نظر عبارتند از نادیده گرفتن، 
مذاکره، ابراز مناسب عصبانیت و در صورت جواب ندادن 
هیچکدام خارج شدن از موقعیت. پدر و مادرها یا باید این 
مهارتها را در خانه به بچه ها آموزش دهند یا باید آن 
را تقویت کنند.وقتی دلیل اختالفات خواهر و برادر این 
است که هر دو بی حوصله هستند یا امکان بروز فردیت 
خود را ندارند، پدر و مادر باید برای آنها در بیرون، فعالیت 
و سرگرمی ایجاد کنند. بچه ها باید بیشتر ساعات روز از 
هم جدا باشند و پدر و مادر مثال نباید اصرار کنند بچه 

بزرگتر با بچه کوچکتربازی کند. 
- مداخله در رابطه با والدین: در برخی از خانواده ها، 
اختالف فرزندان مظهر اختالفات حاکم بر خانواده است. 
وقتی زن و شوهر با هم رابطه خوبی ندارند یا مشکالت 
یا  ها  بچه  مشکل  درمان  از  قبل  دارند،  جدی  روانی 
حداقل همزمان با درمان مشکل بچه ها، باید مشکالت 

پدر و مادر را درمان کرد.
- مداخالت محیطی: والدین باید بررسی کنند و ببینند که 
در کدام ساعت و روز و در چه وضعیتهایی بیشتر با هم 
جنگ و دعوا دارند. در بسیاری از موارد مداخالت ساده 
ای مانند تجدید نظر در برنامه خانواده مانند برداشتن یک 
اسباب بازی خاص می تواند دعواها را بخواباند. بچه ها نیز 
گاه حریم شخصی می خواهند اگر خانواده امکان دارد باید 
اتاق فرزندان جدا باشد و اگر اتاقها مشترک است بچه ها 
هر یک باید کمد یا کشوی مجزا داشته باشند تا کسی 
دست به وسایل دیگری نزند. گذاشتن هر وسیله ای در 
بیرون از کمد یا کشو، به معنای این است که دیگران اجازه 

دارند دست به آن وسایل بزنند.

 پنجره و آینه

جوان ثروتمندی نزد یک روحانی رفت و از او اندرزی 
برای زندگی نیک خواست. روحانی او را به کنار پنجره 

برد و پرسید: پشت پنجره چه می بینی؟ 
جواب داد: آدم هایی که می آیند و می روند و گدای کوری 

که در خیابان صدقه می گیرد.
بعد آینه ی بزرگی به او نشان داد و باز پرسید: در این آینه 

نگاه کن و بعد بگو چه می بینی؟  
جواب داد: خودم را می بینم.

 دیگر دیگران را نمی بینی! آینه و پنجره هر دو از یک 
ماده ی اولیه ساخته شده اند، شیشه. اما در آینه الیه ی 
نازکی از نقره در پشت شیشه قرار گرفته و در آن چیزی 

جز شخص خودت را نمی بینی. 
این دو شی  شیشه ای را با هم مقایسه کن.

 وقتی شیشه فقیر باشد، دیگران را می بیند و به آنها 
احساس محبت می کند. اما وقتی از نقره )یعنی ثروت( 

پوشیده می شود، تنها خودش را می بیند. 
تنها وقتی ارزش داری که شجاع باشی و آن پوشش 
نقره ای را از جلو چشم هایت برداری تا بار دیگر بتوانی 

دیگران را ببینی و دوست شان بداری.

اعتراف می کنم که آب برای من پدیده ای است 
که هر وقت به آن نگاه می کنم، مدام احساسات 

تازه ای از اعجاب را در من بیدار می کند.

موفقیت مثل ستونی است که نیمۀ راه آن به سمت 
باال پر از روغن است. می توانی تمام راه را به پایین 

بلغزی یا اینکه مبارزه کنی تا به باالی آن برسی

ای باد حدیث من نهانش می گو
سر دل من به صد زبانش می گو

می گو نه بدانسان که ماللش گیرد
می گو سخنی و در میانش می گو

بیش از همیشه به مشتریان خود نزدیک شو.
 به قدری نزدیک که به آن ها بگویی به چیزی

 نیاز دارند پیش از اینکه خودشان متوجه آن شوند.

تنها کسی می تواند تصمیمات 
بزرگ بگیرد که ایمان راسخ 
و ترس از خدا داشته باشد.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

تا ]خدا[ کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده  اند به فضل خویش 
پاداش دهد که او کافران را دوست نمی دارد. سوره الروم, آیه 45

حدیث روز  

مواظب باش از مصاحبت و دوستی با افراد شرور، چون که او همانند شمشیری زهرآلود، بّراق است که ظاهرش زیبا و اثراتش 
زشت و خطرناک خواهد بود. امام محمد باقر )علیه السالم(

سبک زندگی

اگر دوست تان این ویژگی ها را دارد، دشمن شماست
نه  بهتر شدنمان کمک کند  به  باید  یک دوست واقعی 
چنین  اینکه  برای  شود.  خوردنمان  زمین  باعث  اینکه 
از  خواهم  می  کنید  شناسایی  خود  رابطه  در  را  افرادی 
نشانه هایی صحبت کنم که با دیدنشان متوجه خواهید 
شد کسی که به عنوان دوست در کنارتان است در واقع 

دشمنتان است.

همیشه یک ” اما ” اضافه می کند 
لباسی که به تازگی خریدید و یا  اتاق خوابتان،  از رنگ 
هر چیز جدید دیگری که نشان می دهید تعریف می کند 
باشد  عادتش  اینکه  مثل   ( قبل  دفعات  مثل  درست  اما 
بهتر  سبز  رنگ  گوید:  می  و  کند  می  اضافه  اما  یک   )
نبود؟ فالن مدل لباس بیشتر به تو می آید و کلی امای 
دیگر. این انتقادهای پی در پی می تواند یک رابطه را به 
ببینید  تاثیر منفی  اینکه  از  باید قبل  آرامی مسموم کند. 
چنین افراد اما آوری را شناسایی کنید. خبرهای خوبتان 
را با افرادی در میان بگذارید که به انتخابتان احترام می 

گذارند و از شادی شما خوشحال می شوند.

هرگز برای بیرون رفتن با شما تماس
نمی گیرد یا دعوت تان نمی کند 

قدیم ها یادتان می آید که ساعت ها تلفنی با دوستتان 
صحبت می کردید؟ حاال شبکه های اجتماعی برای در 

دسترس بودن هیچ سدی باقی نگذاشته اما به جدا ماندن 
روابط نیز کمک کرده. 

به نظر من با اینکه هر روز به دوستانم پیام می دهم اما 
باز هم به ارتباط شخصی با کسانی که برایشان اهمیت 

قائلم نیاز دارم. 
این  به  فرستادن  پیام  فرای  ارتباطی  ایجاد  من  برای 
معناست که طرف مقابل مهم است و می خواهم برایش 
وقت بگذارم. اگر دوستتان ماه ها است که تماسی نگرفته 
و یا با شما بیرون نمی آید می تواند به این دلیل باشد که 
این رابطه زیاد برایش با اهمیت نیست. اگر وقت دارد که 
به آرایشگاه برود حتما کمی وقت برای گذراندن با شما 

هم باید داشته باشد.

در شغل تان مشکل ایجاد می کند 
شما هم حتما در محل کار خود دوست یا دوستانی دارید 
نه؟ بیشتر ما داریم. دقت کنید که این افراد چگونه روی 
آن  تخریب  پی  در  یا  و  گذارند  می  مثبت  تاثیر  شغلتان 
هستند. اگر با صدای بلند بگوید ” باز هم که دیر آمدی 
” یا بخواهد در حجم کارها کمکتان کند ) حتی اگر همه 
چیز را تحت کنترل داشته باشید ( ممکن است در واقع 

بخواهد حرکتی بر ضد شما انجام دهد. 
توانند  کار می  در محیط  نما مخصوصا  دشمنان دوست 
بسیار زهراگین باشند. خام ها معموال بدون اینکه متوجه 

یا  ترفیع  برای  رقابت  عملکرد،  به  مربوط  مسائل  شوند 
دیگر مسائل مربوط به کار می تواند روی دوستی شان 

تاثیر بگذارد به همکاران خود نزدیک می شوند. 
دوستی در محل کار هیچ ایرادی ندارد اما گاهی اوقات 
بار شدنش شود. در  باعث فاجعه  تواند  برخی کارها می 
دوستی و کار خود مرزهایی تعیین کنید باالخره کار کار 

است و باید خارج از جایگاه دوستی به آن نگاه کرد.

به شما بها نمی دهد 
که  دوستانشان  کنند  می  فکر  معموال  شاغل  مادران 
می  بیکاری  به  را  روز  کل  هستند  دار  خانه  مادرانی 
حسادت  از  ای  نشانه  تواند  می  واقع  در  این  گذرانند. 
ناراضی  و  فرسوده  خسته،  است  ممکن  دوستتان  باشد. 
از  تعریف  به  شروع  است  ممکن  دوست  این  باشد. 
روزهای بلند و وقت آزادی که دارد بکند و بگوید خوش 

به حالت که اینقدر بیکاری! 
و  کارها سخت  است چون  لطفی  واقع کم  در  این  اما 
خرج  به  باید  ها  بچه  کردن  بزرگ  برای  که  صبری 
هر  که  دانست  را  این  باید  گیرد.  می  نادیده  را  دهید 
چیز در زندگی تاوانی دارد و مرغ همسایه همیشه غاز 
شد  گفته  که  مواردی  توضیح  با  را  مسئله  این  نیست. 
جنبه  وارد  دوست  آن  با  رابطه  تا  کرد  حل  توان  می 

های مثبت تری شود.

روی مشکل تان کلید می کند 
مخصوصا اگر درگیر یک بحران باشید، این طبیعی است 
که دوستان بخواهند بدانند اوضاع یکدیگر چگونه است. 
اما در این میان دو نوع سوال از شما پرسیده خواهد شد، 
سواالتی سازنده که حاصل از نگرانی طرف مقابل است و 
سواالتی تخریب کننده که فقط درگیری تان را بیشتر می 
کنند. برای مثال دوست متاهلتان از شما می پرسد اینکه 
هنوز تنهایی چطور است؟ چرا تا به حال تنها مانده ای؟ 
مسلما اینها سواالتی است که زیاد از شنیدنشان خوشحال 
نمی شوید. سواالتی که از شما پرسیده می شود در واقع 

از روی مهربانی و دلسوزی نیست.

همیشه به دنبال جلو زدن از شما است 
ورزش  به  شروع  دوستتان  همراه  به  گیرید  می  تصمیم 
کنید اما خیلی زود متوجه می شوید این ورزش با یکدیگر 
به شما می گوید  تمام عیار.  رقابت  به یک  تبدیل شده 
و  ام  رفته  اندازه شنا  باشگاه فالن  به  آمدن  از  قبل  من 
تمرین تردمیل را هم تبدیل می کند به یک مسابقه دو. 
با  داده همراهی  نشان  تحقیقات  است که  در حالی  این 
بخش  الهام  برایتان  باید  ورزش  طول  در  دوست  یک 
باشد و رقابتی دوستانه ایجاد کند. عبارت اصلی در اینجا 
به  توصیه می کنم  نیست  اگر چنین  ” است  ” دوستانه 

تنهایی عرق بریزید تا با یک آینه دق.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

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

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
که  نیازمندانی  خسته  های  دل  و  محرومند  پدر  موهبت  از  که  کودکانی  کوچک  های  دست 
و  پاک  یاری  انتظار  در  لحظه  هر  و  روز  هر  گشایند  نمی  شکوه  به  لب  هرگز  نجابت  شدت  از 
نیازمند یتیم  نفر   163 روستایی،  خانواده   1390 شهری،  خانواده   500 حمایت:  تحت  های  خانواده  تعداد  شماست.   پربرکت 

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  
 09151631855 -  32313472 056- طاهری

برق خورشیدی )220-12( ولت: 
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی باغ و ویال     

09151631498

به یک بنا برای کار در استان با حقوق 
و مزایای قانون کار نیازمندیم.

32440137

به یک حسابدار آقا نیازمندیم.
09155614593

به یک نفر خانم  با تحصیالت و سابقه کار 
در مهد برای نگهداری بچه نیازمندیم. 
09309873133 -05632354274

فرصت ویژه بازماندگان 
از تحصیل برای اخذ مدرک دیپلم

مشاوره و ثبت نام:
09357787912 - 09155612739 

آدرس: بیرجند- خیابان ارتش 
 جنب رستوران کریم خان

فروش یک باب منزل مسکونی - آپارتمانی واقع 
در سپیده 16- مجتمع یاس به متراژ 110 متر

 به صورت توافقی      09151646321

فروش باغ با 2 هکتار زمین و پسته سه ساله 
همراه 5 ساعت آب 6 اینچ در مدار 12- جلگه 

ماژان - قیمت 140   09158678005

پروانه بهداشتی بهره برداری دامداری 
به شماره 94/481 به نام محمد علی 
معروفیان فرزند عباسعلی با  کد ملی 

0652805345 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

تجربه کنید.   09158668002

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

تعمیر یخچال فریزر در منزل      09153635015 - ناصری نژاد

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی

مجری انواع طرح و رنگ های روز
روغن، پالستیک، بلکا، مولتی کالر، اکرولیک، 

نما، طرح کاغذ و ...  09156655054 - برگی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

نصب و سرویس کولر آبی
لوله کشی ، برق کشی، تعمیر آبگرمکن

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی

عرضه برنج طارم فریدون کنار
 با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت
آدرس: میدان آزادی - کوچه بانک ملی 

پخش مواد غذایی امین

مرکز پخش برنج ایرانی

09155611711 -32314261

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 

 علـی آبادی 
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ز فواید فیبرها می توان به پیشگیری از سرطان ها اشاره نمود. یکی 
از منابع غذایی فیبرها، غالت سبوسدار است. با مصرف بیشتر غالت 

سبوسدار به جای انواع بدون سبوس به سالمت خود کمک کنید.
انجمن پیشگیری از سرطان اروپا معتقد است که استفاده از رژیم 
پر فیبر با کاهش خطر ابتال به سرطان کولون و رکتوم مرتبط است.
این خاصیت حفاظتی در غالت کامل مربوط به اثر فیبرهای نامحلول 

موجود در آنها است که باعث افزایش وزن مدفوع و عبور سریع آن 
از کولون می شوند. بعالوه، خروج سریع مدفوع از بدن باعث کاهش 
غلظت ترکیبات موجود در کولون، از جمله مواد سرطانزای تحریک 
کننده دیواره کولون می گردد. همچنین شواهد علمی نشان می دهند 
که رژیم غنی از غالت کامل باعث کاهش خطر سرطان سینه می شود.
عبور و خروج سریع مدفوع از بدن باعث کاهش سرعت جذب 

استروژن از کولون و در نتیجه کاهش غلظت کل استروژن موجود 
در بدن می شود.تصور می شود که کاهش استروژن موجود در بدن، 
خطر تقسیم غیر طبیعی سلول های پستان و تشکیل تومور را کاهش 
می دهد.بعالوه، گندم کامل دارای ترکیبی به نام لیگنان و جو، چاودار 
و گندم دارای ترکیبی به نام اسید الکتون هستند.این دو ماده یعنی 

لیگنان و اسید الکتون در گروه استروژن های گیاهی قرار دارند.    

واکسنی طبیعی برای مقابله با سرطان سینه

بیمارانی که پرل نیتروگلیسرین
 )قرص زیر زبانی( مصرف می کنند 

مرکز اطالع رسانی داروها و سموم معاونت غذا 
برای بیرجند-  پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو   و 
 بهره مندی از مزایای دارو الزم است دارو در 
صورت  به  و  شده  داری  نگه  مناسب  شرایط 
دارو:  داری  نگه  شرایط  شود.  مصرف  درست 

دارو باید در ظرف سربسته مخصوص خودش، 
در دمای اتاق )نه داخل یخچال و نه داخل جیب 
لباس( دور از رطوبت و نور و دور از دسترس 
اطفال نگه داری شود. نحوه مصرف دارو: ازآنجا 
که دارو سبب کاهش فشارخون می شود، بهتر 
است دارو درحالت نشسته مصرف شود. قرص را 
زیر زبان نگه داشته تا حل شده و تاثیر خود را 

بگذارد. از بلعیدن قرص خودداری بفرمایید.

 غذاهای کنسروی 
خطرناک اند

  
مواد غذایی کنسروی حتما باید قبل از مصرف به 
مدت ۱۰ دقیقه جوشانده شود زیرا سم حاصل از 
باکتری موجود در این مواد، بسیار کشنده است. 
»بوتولیسم« یک بیماری فلج کننده جدی است 
که توسط سم حاصل از باکتری »کلستریدیوم 

بوتولینوم« ایجاد می شود، این باکتری در مواد 
به  که  کنسروی  خوراکی های  در  حتی  غذایی 
اندازه کافی حرارت ندیده اند و همچنین در خاک 
و رسوبات دریایی یافت می شود. به طور کلی 
باکتری ها معموالً در کنسروها زنده نمی مانند اما 
اسپور »کلستریدیوم بوتولینوم« می تواند در دماهای 
بسیار زیاد نیز مقاوم بماند؛ در واقع »اسپور« حالت 
غیرفعال باکتری است که مقاوم به حرارت است .

گیاهان عضله ساز کدامند؟

اگر به دنبال گیاهانی برای عضله سازی هستید 
کنید. استفاده  سبزیجات  این  از  توانید   می 
 ۱- چغندر و برگ های چغندر: این مواد مغذی 
نقش مهم و ویژه ای در مواقعی دارند که بدن 
با اکسیژن رسانی پایینی )درست مانند زمانی که 
فرد ورزش های سنگین انجام می دهد( دارد. 

نیترات های غذایی در بدن ما به اکسیدنیتریک 
تبدیل می شوند که برای بهبود عملکرد قلب 
مفید است و شرایط را برای ورزش های سنگین 
تر و طوالنی تر آماده می کند. 2- جوانه ها: 
جوانه ها سرشار از مواد مغذی ضدالتهاب هستند 
که به بدن در جذب اسیدآمینه های پروتئین ها 
کمک می کنند. گلوکورافانین و سولفورفان به 

احیای عضالنی کمک می کند. 

چه بخوریم که حافظه
 تقویت شود

 میوه هایی که غنی از ترکیبات آنتی اکسیدان
می باشند و از رنگ تیره ای برخوردار هستند 
 نظیر قره قات و زغال اخته از تخریب سلول های
مغزی جلوگیری کرده و بیماری هایی همچون 
زوال عقل و آلزایمر را کاهش می دهند.همچنین 

رژیم های غذایی حاوی انواع توت ها، توت فرنگی 
یادگیری بهبود  باعث  توت  شاه  خصوص   به 
مانند  چرب  های  ماهی  مصرف  شوند.  می   
بار، مغزها  سالمون، ساردین و تن هفته ای 2 
گردو  مغز  خصوص  به  روغنی  های  دانه  و 
برای بهبود حافظه مفید است. به عالوه غالت 
کامل، برنج قهوه ای و جوانه گندم به سالمت 
کنند.  می  زیادی  کمک  مغز  های  سلول 

میوه های برتر برای تضمین سالمتی

اکسیدان  آنتی  حاوی  که  های  میوه   
بدن  برای  نظری  هر  از  باشند  بیشتری 
می کنند. فراهم  را  بیشتری   خواص 

سیب: اگر با پوست خورده شود حاوی ۵ گرم 
فیبر و مقدار زیادی آنتی اکسیدان های فالوونوئید 
کلسترول  آوردن  پایین  به  سیب  فیبر  است. 

کمک می کند و فالوونوئیدهای قدرتمند احتمال 
را کاهش  بیماری های قلبی، سکته و سرطان 
 A، می دهد. زردآلو: منبع بسیار خوبی از ویتامین
C و E، پتاسیم، آهن و کاروتینوئیدها می باشد. 
لیکوپن موجود در زرد آلو به محافظت از چشم ها و 
جلوگیری از بیماری قلبی، اکسیداسیون کلسترول 
LDL و برخی سرطان ها کمک می کند و فیبر 
موجود در زردآلو در برطرف کردن یبوست است 

یادداشت

دوران اوج قهرمانی وسر دمداری کلیه تیمهای ورزشی 
بیرجند درخراسان  اسفندماه ۱3۵6 باحضورکلیه شهرستان 
قهرمانی  وبسکتبال  والیبال  مسابقات  بزرگ  خراسان 
ما  جوانان  که  برگزارشد،  مشهد  مهران  سالن  درمحل 
توانستندبا اقتدارتمام کاپهای ویژه قهرمانی واولی رادرهردو 
رشته کسب کنند.اسامی تیم والیبال ایستاده ازراست:ذات 
کرم سرپرست، عباسعلی جباری، مرحوم محمود ساعتچی، 
عزیزاهلل شاهبیکی، ساحد، ناشناس، حسین مردانی، حعفریان 
منوجهرشمشیری،  مرحوم  بدنی،  تربیت  وقت  مدیرکل 
بسکتبال  تیم  اسامی  بعدناشناس.  نفرات  پوررسا،  قاسم 
رضاقضایی،  اقایان:مرحوم  ازراست  ایستاده  قهرمان 
سیدمحمدرضاحسینی،   ، مهربان  مهدی  محمدتلواری، 
جباری،  حسن  زاده،  حسین  حمزه  احمداسالمی،  مرحوم 
ناشناس، فرهادقدری، حسن خزاعی-گردآورنده:اصغری

دادهنما،آوایخراسانجنوبی

منشأ تکان دهنده »پول«

*گلیج

منشأ ایجاد »پول« کجاست؟ پرسش ساده ای که مردم بندرت به آن 
فکر می کنند. وقتی از »پول« نام برده می شود، در ذهن اغلب مردم تصویر 
»اسکناس« نقش می بندد؛ یعنی افکار عمومی، پول را مترادف اسکناس 
می پندارند. همچنین عموم مردم زمانی که به سپردۀ بانکی فکر می کنند، 
تصور می  نمایند عددی که در حساب سپردۀ آنها درج شده دارای پشتوانه 
اسکناس است؛ یعنی سپردۀ بانکی )پول عددی( را نماینده یا بیانگر اسکناس 
پشتوانۀ آن می پندارند.اما واقعیت آن است که اسکناسی در پشت این اعداد 
وجود ندارد. علی رغم تصور رایج، تنها درصد ناچیزی از »پول« امروزی را 
اسکناس تشکیل می دهد. خالق بخش اعظم آنچه به عنوان پول در اقتصاد 
ـ جریان دارد حاکمیت یا بانک مرکزی نیست، بلکه  ـ من جمله ایرانـ  دنیاـ 
بانکهای تجاری هستند! بانکهای تجاری پول را با بدهکار کردن صورتهای 
مالی خود، در قالب »بایت های الکترونیکی« یا »چک« خلق می کنند! بله، 
آنها براحتی با فشردن دکمۀ کیبورد شماره هایی را در حساب شما تایپ 
می کنند!  درحقیقت پول امروزی چیزی نیست جز صرف بدهی صورتهای 
مالی بانکهای تجاری! واقعیتی که شاید برای ما تکان دهنده و حیرت آور 
هستند!  امروز  پول  خالق  العاده ای  خارق  بطرز  تجاری،  بانکهای  باشد! 
یادآور می شویم: بخش اعظم پولی که مردم با آن سروکار دارند، ثبتهای 
حسابداری حاکی از بدهی بانک به دارندۀ حساب است! امروزه امتیاز خلق 
پول منحصر در دست حکومتها نیست! چراکه سهم ناچیز 3 درصدی بانک 
مرکزی )حجم اسکناس از نقدینگی( در مقابل سهم 97 درصدی بانکها 
از کل نقدینگی موجود، قابل چشم پوشی است و می توان ــ با اغماض 
از آن 3 درصد ــ نتیجه گرفت تقریباً تمام پول موجود در اقتصاد توسط 
بانکهای تجاری خلق شده است!ناگفته نماند سازمان بانک، عالوه بر امتیاز 
خلق پول، از طرفی توزیع اولیه آن را بر عهده دارد و از طرف دیگر پول را 
مدیریت می کند. ویژگی ای که ذهن های جوان و بی قرار را نیز به کنجکاوی 
وامی دارد. این شمای جادویی، بانکداری را می سازد.به لطف توسعۀ خدماتی 
نظیر اینترنت بانک، موبایل بانک، خدمات POS و از این دست مردم ترجیح 
 )Deposit money( می دهند پرداختهایشان را با پول بانکهای تجاری
انجام دهند و پولشان را نیز به همین شکل نگهداری کنند؛ چرا که جابه جا 
کردن یا داشتن بایت های الکترونیکی، به جهت امنیت و سهولت بر استفاده 
از اسکناسهای کاغذی ترجیح دارد.عالوه بر این، اصواًل قوانین مربوط به 
پولشویی، میزان دریافت اسکناس را محدود کرده اند. امروزه دریافت اسکناس 
از بانکها بصورت قانونی نمی تواند از یک حد مشخص فراتر رود.پول امروز 
هرگز از شبکه بانکی خارج نمی شود زیرا این پولها موجودیت فیزیکی ندارند. 
حجم اسکناس در گردش تنها جزئی از عدد سپرده هاست که برای مبادالت 

خرد استفاده شده و دست به دست می شود.

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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شرط اصلی خدمات در دوره گارانتی، انجام سرویس های دوره ای منظم می باشد



لزوم حمایت مسئوالن از تولید کنندگان 
ایرانی در سال حمایت از کاالی ایرانی                             

در  استان  اسالمی  شورای  مقدم-نماینده  دادرس 
شورای عالی استانها بر لزوم حمایت هر چه بیشتر 
نمود.  تاکید  ایرانی  کنندگان  تولید  از  مسئوالن 
اکبری  گفت: امسال توسط مقام معظم رهبری، به 
نام سال حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شده و 
مردم  جانبه  همه  حمایت  نیازمند  امر،  این  تحقق 
کاالهای  خرید  باید  افزود:  وی  است.  مسئوالن  و 
ایرانی به یک فرهنگ تبدیل شود و شرایطی فراهم 
شود و کیفیت تولیدات داخلی به حدی افزایش یابد 
که مردم به استفاده از کاالهای ایرانی افتخار کنند.  

  افزایش 10 درصدی صادرات از 
پایانه مرزی ماهیرود 

اداره کل راهداری و حمل و   معاون حمل و نقل 
درصدی  رشد ۱۰  از  جنوبی  خراسان  جاده ای  نقل 
امسال  ابتدای  از  ماهیرود  مرزی  پایانه  از  صادرات 
خبر داد. به گزارش تسنیم، مهدی گرجی صبح روز 
گذشته در بازدید از پایانه مرزی ماهیرود اظهار داشت: 
از ابتدای امسال تا پایان فروردین ماه یک هزار و 
3۱6 دستگاه کامیون از پایانه مرزی ماهیرود خارج 
شدند.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای افزود: پایانه مرزی میل 78 تنها معبر 
رسمی فعال در خراسان جنوبی است که در فاصله 
2۰۰ کیلومتری مرکز استان و  ۱3۰ کیلومتری مرکز 
استان فراه افغانستان واقع شده است.وی بیان کرد: 
تردد در پایانه مرزی ماهیرود در فروردین سال گذشته 
یک هزار و ۱85 سفر کامیون صادرات و در فروردین  
امسال یک هزار و 3۰3 سفر کامیون صادرات و میزان 
ترانزیت ۱3 سفر کامیون بوده است.گرجی یادآور شد: 
میزان افزایش تردد در سال گذشته نسبت به امسال 
در زمینه صادرات ۱۰ درصد افزایش داشته است که 
عمده ترین کاالهای صادراتی از پایانه مرزی ترکیبات 
نفتی و مشتقات آن بوده است.وی میزان تردد مسافر 
در فروردین  سال گذشته را 2 هزار و 28۱ نفر مسافر 
و در فروردین  امسال 3 هزار و ۱64 نفر مسافر اعالم و 
خاطرنشان کرد: این میزان تردد نسبت به سال گذشته 

39 درصد افزایش داشته است.

  حضور 14 تیم در هفتمین دوره 
مسابقات ملی مناظره استان

دبیر اجرایی هفتمین دوره از مسابقات ملی مناظره 
خراسان جنوبی از حضور ۱4 تیم در هفتمین دوره 
از مسابقات ملی مناظره خراسان جنوبی خبر داد.نوید 
از مسابقات ملی  عطایی در حاشیه هفتمین دوره 
مناظره دانشجویان  در گفت  و گو با ایسنا اظهارکرد: 
۱4 تیم  از دانشجویان دانشگاه های بیرجند، علوم 
پزشکی و صنعتی بیرجند در این دوره از مسابقات 
شرکت کرده اند.وی گفت: مراسم اختتامیه مناظره 6 

اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد. 

نیروی انتظامی با 
تهاجم های فرهنگی مقابله کند

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: امروز 
تهاجم فرهنگی بدترین هجوم دشمنان است که 
انتظامی باید با قوت در این زمینه مقابله  نیروی 
ا...سید علیرضا عبادی  آیت  کند.به گزارش مهر، 
انتظامی  فرماندهان  با  دیدار  در  گذشته  ظهرروز 

صد  جایگاه  انتظامی  نیروی  کرد:  اظهار  خوسف، 
منظوره دارد و مسئولیت های مختلفی به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم بر عهده دارد. وی با بیان 
اینکه اگر بخواهیم از ماموریت های نیروی انتظامی 
اصطالحات  قالب  در  است،  قانون  اجرای  در  که 
شرعی سخن بگوییم در واقع همان امر به معروف و 
نهی از منکر است، افزود: تامین های جانی، سیاسی، 
آلودگی های مواد مخدر و مقابله با تهاجم های بی 
ای  گسترده  بسیار  مسئولیت  الزمانی  آخر  رحمانه 
نماینده  دارد.  عهده  بر  انتظامی  نیروی  که  است 
ولی فقیه بیان کرد: کار نیروی انتظامی به نوعی 
مطلوب شارع مقدس است چراکه فعالیت در این 
حرفه هم شغل و هم عبادت محسوب می شود.

7
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7
انجام عمل تومور عصبی ساق پا برای اولین بار در بیرجند

دادرس مقدم-اولین عمل تومور عصبی ساق پا در بیمارستان رازی بیرجند انجام شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: عمل تومور عصبی  ازنادرترین عملها است که برروی 
پای یک خانم 34 ساله نهبندانی انجام شد.قائمی افزود: عمل این مریض پس از 4 ساعت با موفقیت به پایان رسید. یک تیم جراحی شامل متخصص مغز و اعصاب، متخصص ترمیمی 

و ارتوپدی این عمل را انجام دادندکه پس از برداشتن تومور و ترمیم زخم،  این توده برای بررسی بیشتر به آزمایشگاه آسیب شناسی و پاتولوژی ارسال شد.

*مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
شکست  موزه  ملی  پروژه  توقف  اشاره  با  استان 
استکبار در صحرای طبس گفت: این پروژه امسال 

هم هیچ اعتباری نگرفته است.
برگزاری  از  استان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر   *
یادواره شهید سید احمد رحیمی در ۱۰ اردیبهشت 
مصادف با سالروز تشییع پیکر مطهر این شهید بزرگوار 
در محل هیئت ابوالفضلی بیرجند )مصلی( خبر داد.
* 7۱2.5 کیلوگرم گوشت قرمز بین ایتام نیازمند 

شهرستان نهبندان توزیع شد.
* رئیس شرکت شهرک های صنعتی گفت: حدود 
8۰ درصد قراردادهای سرمایه گذاری شهرک های 

صنعتی مربوط به فرآوری خاک های معدنی است.
*مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: مردم 
میلیون  و 6۰5  میلیارد  در سال گذشته 4  استان 

تومان به نیازمندان و محرومان کمک کردند.
*مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: در این 
مدت 47 مورد عملیات امداد ونجات به افراد گرفتار 

در سیل و طوفان انجام شد.
*همزمان با روز زمین پاک ، نصب النه پرندگان 

در پارکهای فردوس آغاز شد.
بیشترین  میلیمتر   23 با  طبس  خرو  *ایستگاه 
بارندگی 24 ساعت گذشته را در استان داشته است.

*27 نفر از مددکاران بهزیستی استان به مناسبت 
روز مددکار تجلیل شدند.

*مدیرکل دامپزشکی گفت:کارشناسان دامپزشکی 
درحوزه  بهداشتی  مباحث  مهم ترین  استان 
برای  را  دام  و  انسان  بین  مشترک  بیماری های 

دانش آموزان  در مدارس مطرح کردند .
*۱5 جعبه الرو کرم ابریشم بین نوغانداران شهرستان 

فردوس خراسان جنوبی توزیع شد.

اخبار کوتاه

حوادث استان 

تازه های ورزشی استان

دومین مرحله استعدادیابی بسکتبال
در شهرستان بیرجند

برای  ۱5سال  9تا  سنی  رده  استعدادیابی  دومین 
رشته پر هیجان بسکتبال درسالن تختی بیرجند 
در روزهای پنج شنبه 6   اردیبهشت ویژه پسران 
اردیبهشت ویژه دختران درساعت 9 و   وجمعه 7 

3۰دقیقه برگزار می شود.

جمع آوری پاتوق معتادان متکدی 
در بیرجند

با  معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند گفت: 
توجه به شکایات مردمی  مبنی بر آزار و اذیت و سلب 
آسایش توسط   افرادمعتاددر یک منزل مسکونی و 
پس از چند نوبت اخطار، تیم کنترل و کاهش آسیب   
به محل   اعزام شد.خانزاد با بیان اینکه منزل پاتوق 
متکدیان و استعمال کنندگان مواد مخدر بود افزود:  
با   دستور دادستان برای ورود به محل، 4 نفرآقا و 
یک خانم که در حال استعمال مواد مخدر صنعتی  
ازمحل جمع آوری و  تحویل مقامات قضایی شدند.

توقیف 162 رأس دام  قاچاق  در طبس

تریلر حامل ۱62 رأس گوسفند و بز بدون گواهی حمل 
بهداشتی دامپزشکی در روستای ده محمد از توابع 
بخش دستگردان طبس متوقف شد. رئیس شبکه 
دامپزشکی طبس گفت: این خودرو که از خراسان 
با هماهنگی  بود  یزد در حرکت  به مقصد  رضوی 
انجام شده به دلیل نداشتن گواهی بهداشتی حمل از 

دامپزشکی به مراجع قضایی ارجاع شد.
    

4 زخمی در جاده روستایی درمیان

برخورد سواری دوو با یک دستگاه ال 9۰ در جاده 
روستایی درمیان 4 زخمی برجای گذاشت. جانشین 
رئیس پلیس راه  گفت: این حادثه صبح دیروز  در 
جاده روستایی درمیان رخ داد که بر اثر آن 4 سرنشین 
خودروی ال 9۰ زخمی و به بیمارستان    اسدیه منتقل 
شدند.سرهنگ نیکمرد علت  حادثه را  رعایت نکردن 

حق تقدم از سوی راننده خودروی دوو عنوان کرد.

توقیف محموله شتر فاقد مجوز 
دامپزشکی در نهبندان

رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت: یک دستگاه 
بهداشتی مجوز  فاقد  شتر  نفر   ۱2 حامل   کامیون 
- قرنطینه ای دامپزشکی که در مسیرهای فرعی 
تردد می  کرد با هماهنگی پست قرنطینه دامپزشکی 

و همکاری پاسگاه انتظامی میغان متوقف شد.

امدادرسانی به 63 گرفتار
 در سیالب و طوفان

نفر   63 به  جنوبی  خراسان  امدادی  نیروهای 
گرفتار در سیالب و طوفان در شبانه روز گذشته 
بحران  مدیریت  مدیرکل  کردند.  امدادرسانی 
مورد عملیات  این مدت 47  در  استانداری گفت: 
طوفان  و  سیل  در  گرفتار  افراد  به  ونجات  امداد 
انجام شد. میرجلیلی افزود: بارندگی های رگباری 
شبانه روز گذشته در شهرستان های غربی و شمال 
استان شامل طبس، سرایان، بشرویه و فردوس سبب 
بارندگی ها در برخی  وقوع رواناب شد. وی گفت: 
نقاط کوهپایه ای در مدت 8 ساعت ازمرز 25 میلیمتر 
گذشت و موجب آبگیری و سرریزشدن برخی بندهای 
مدیریت  .مدیرکل  نهرین طبس شد  و سد  خاکی 
و  مسکونی  منزل   4 آبگرفتگی  استانداری  بحران 
خسارت ۱۰ تا ۱5 درصدی به 6 رشته قنات را از جمله 

خسارت های وارد شده  اعالم کرد .

نام نویسی 130 نفر
 در سامانه “سجام”

۱3۰ نفر در خراسان جنوبی تاکنون در سامانه جامع 
اطالعات مردمی )سجام( نام نویسی کرده اند. مدیر 
سجام دادگستری استان هدف از راه اندازی این سامانه 
را بهره گیری ازمشارکت شهروندان برای پیشگیری از 
وقوع جرم دانست و گفت: در این طرح مردم به عنوان 
دیده بانان پیشگیری از جرم، آسیب ها و جرائم را  که 
در جامعه مشاهده می کنند، به همراه مستندات آن در 
سامانه سجام ثبت می کنند. حجت االسالم مالکی 
تمام مصادیق جرم را مشمول این طرح دانست افزود: 
دیده بانان، جرائمی بویژه آسیبهای اجتماعی را گزارش 
می کنند و پس از ثبت، موضوع برای رسیدگی و 

پیشگیری به دستگاه اجرایی مربوطه ارجاع می شود.

فرصت  ارائه  جلسه  گذشته  رضایی-روز 
حوزه  در  افغانستان  بازار  های  قابلیت  و  ها 
از  نمایندگانی  با حضور  ساختمان  و  صنعت 
با این حوزه در استان  سازمان های مرتبط 
گستر”برگزار  “کیان  شرکت  عامل  مدیر  و 
شد.عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند 
بیان کرد:در حوزه ی ساختمان بیش از 4۰ 
نوع معدن در استان وجود دارد که ظرفیت 
باالیی در صنعت ، معدن و ساختمان ایجاد 
کرده است.خامه زر بیان کرد:توان صادراتی 
این  از  که  است  تومانی  میلیارد   2.7 کشور 
مبلغی  و  درصد   5 جنوبی  خراسان  میزان 
وی  دارد.  سهم  دالر   میلیون   ۱6۰ حدود 
با اشاره به رکود صنعت ساختمان در کشور 
خارجی  های  بازار  دنبال  به  کرد:باید  بیان 
طریق  این  از  تا  بود  مصالح   فروش  برای 
این صنعت رونق تازه ای بگیرد. وی با اشاره 
به مرز مشترک با افغانستان  ابرازامیدواری 
سهم  بتوان  ظرفیت  این  از  استفاده  با  کرد 

استان  به  افغانستان  بازارهای  از  تری  بیش 
اختصاص داد.

برای فروش محصوالت بایدبازاریابی  
خارجی جدی گرفته شود

مدیر عامل شرکت “کیان گستر” بیان کرد:از 
وفعالیت  ها  همایش  برگزاری  با   88 سال 
حضور  و  افغانستان  در  ،پژوهشی  تحقیقاتی 
مستقل در بازار این کشور سعی در شناخت 
و  گذاری  سرمایه  موانع  و   های  ظرفیت 
داد:برای  ادامه   ایم.حقیقی  داشته  صادرات 
خارج  در  بازاریابی  باید  محصوالت  فروش 
متاسفانه  که  شود  گرفته  جدی  کشور  از 
فعالیت  کمتر  زمینه  این  در  ها  صادرکننده 
در کشور هدف  که  در صورتی  و  اند  داشته 
تبلیغاتی نشود نمی توان به افزایش صادرات 
هم امید داشت. وی با اشاره به اینکه  تولید 
کنندگان باید قبل از ورود به بازار های خارجی 
اطالعات دقیقی از نیاز بازار داشته باشند بیان 

و  بازار  نیاز  طبق  باید  کنندگان  کرد:تولید 
آن  مالی  برگشت  توانایی  میزان  همچنین 
محصوالت را عرضه کنند.مدیر عامل شرکت 
کیان گستر افزود:در مورد تبلیغات در کشور 
افغانستان استفاده از رسانه های جمعی مانند 
البته  که  است  اهمیت  حایز  بسیار  تلویزیون 

بسیار ارزان قیمت است و همچنین از دیگر 
ظرفیت های این کشور  می توان به نیروی 
تصریح  کرد.حقیقی  اشاره  ارزان  کارآمدو  کار 
کشور  تمدن  و  فرهنگ  شناخت  کرد:بدون 
کارآمدی  ارتباط  توان  نمی  صادرات،  مقصد 
داشت ،که از این منظر هم به دلیل نزدیکی 

که استان با افغانستان دارد،دارای ظرفیت خوبی 
است.وی با اشاره به ساخت شهر کابل جدید 
در افغانستان و ظرفیت باالی آن در ساختمان 
سازی ،سرمایه گذاری در این حوزه را بسیار 
مفید دانست و از تمایل کشوره های مختلف در 

سرمایه گذاری در این حوزه خبر داد.

سهم 5 درصدی استان از صادرات ایران
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مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی:

 1۵ درصد مدارس استان تخریبی است 
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
 ۱۱9 تاکنون  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
میلیارد تومان در جشنواره های خیرین مدرسه 
درصد   75 و  است  شده  کمک  استان  ساز 
 ۱5 گفت:  است  شده  محقق  خیرین  تعهد 
درصد   48 و  تخریبی  استان  مدارس  درصد 

نیازمند مقاوم سازی است. به گزارش تسنیم 
محمدرضا بیکی صبح دیروز اظهار کرد:امسال 
بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز در استان 
برگزار می شود.وی با بیان اینکه از 7 ماه پیش 
دستورالعمل برگزاری جشنواره ها برای ابالغ 
شد و برنامه این گونه است که جشنواره های 
افزود:  برگزار شود  استانی هم  و  شهرستانی 

اول  تعریف شده  برای جشنواره ها  شعار  سه 
در  که  است  بزرگواری  خیرین  از  تکریم 
سال های گذشته تعهد دادند که محقق شده 
است و  محور خیرین هستند و دومین هدف 
مدرسه سازی  در  خیرخواهی  فرهنگ  اشاعه 
است.بیکی افزود:  سومین هدف ارائه نیازهای 

آموزش پرورش به خیرین است و امید است 
از مشکالت  بخشی  ارائه  این  با  هم  امسال 
جذب  در  کرد:  اظهار  کنیم.وی  برطرف  را 
هدایت رؤسای مجمع خیرین مدرسه ساز را 
مکلف کردیم و آنها خیرین بومی و غیربومی 
جدیدی  خیر  تعدادی  و  می کنند  معرفی  را 
و  توسعه  نوسازی  شدند.مدیرکل  شناسایی 

جشنواره  بیستمین  گفت:  مدارس  تجهیز 
اردیبهشت ساعت  مدرسه ساز هشتم  خیرین 
8:3۰ صبح افتتاح می شود و نمایشگاه خیرین 
فعالیت های  و  داشت  خواهیم  را  مدرسه ساز 
در  و  ارائه  مختلف  بخش های  در  خیرین 
خاصی  فعالیت های  بانوان  جانبی  غرفه های 

خاصی  اتفاق  افزود:  می دهند.بیکی  انجام 
که امسال پررنگ تر بود اینکه بانوان خیرین 
مدرسه ساز امسال فعال تر بودند.وی بیان کرد: 
نفر خیر که تعهدات   از 4۰  این جشنواره  در 
انها قابل مالحظه بوده تقدیر می شود.مدیرکل 
نوسازی توسعه و تجهیز مدارس اظهار کرد: 
برنامه 5 ساله تدوین می کنیم برای نیازهای 

 3۰ آینده  سال   5 در  و  پرورش  و  آموزش 
افزوده  استان  آموزشی  سرانه  به  نفر  هزار 
آموزشی  افزایش  راستا  این  در  که  می شود 
خواهیم داشت و قطعاً نیاز به فضای آموزشی 
بیشتری است.بیکی افزود: مسکن مهر هم بر 
فضای آموزشی افزوده شده است و بر اساس 

برآوردها در مسکن مهر 73۰ کالس نیاز بوده 
که تعدادی ساخته شده، ۱53 کالس درس در 
حال اجرا و 374 کالس درس دیگر نیاز است. 
نوبته  دو  درس  کالس   28 کرد:   بیان  وی 
است و ۱3۰ کالس درس نیاز است تا از این 
بیایند.مدیرکل نوسازی،  تعداد از دونوبتی در 
توسعه و تجهیز مدارس گفت: اتفاقات خوبی 

در جشنواره ها افتاده و از سال 84 تاکنون ۱۱9 
میلیارد تومان در جشنواره ها تعهد اخذ شده و 
74 میلیارد تومان احداثی بوده و ۱3 میلیارد 
تومان  میلیارد  و 32  تجهیزات  و  نقد  تومان 
محقق  آن  درصد  که 75  است  بوده  زمین  
شده است و مردم به قول خود عمل کردند.

بیکی افزود: از میزان تعهدات در این سال ها 
احداث و  تاکنون هزار و 574 کالس درس 
مابقی سالن تجهیزات بوده که در نوزدهمین  
جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی 
مبلغ ۱8 میلیارد و ۱8۰ میلیون تومان  تعهد 
خیرین بوده که 6۰ درصد محقق شده است.

جمله  از  مختلف  بخش های  کرد:  بیان  وی 
قدس  آستان  مستضعفان،  بنیاد  علوی،  بنیاد 
تاکنون  و  داشتند  خوبی  همکاری  غیره  و 
بنیاد علوی در احداث ۱۰۰ کالس درس 5۰ 
از  نیز  برکت  بنیاد  و  داشته  مشارکت  درصد 
داشته  استان مشارکت  اول  همان سال های 
و بیش از ۱5۰ کالس درس احداث شده و 
امسال هم در دست دارند و آستان قدس نیز 
قرار است مجتمع بزرگی در مهرشهر احداث 
است. شده  تأمین  پروژه  این  زمین  که  کند 

مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
گفت:  ۱5 درصد از مدارس استان تخریبی 
است و 48 درصد  مدارس خراسان جنوبی نیاز 
به مقاوم سازی نیاز دارند و 2۰ میلیارد تومان 
امسال  و  شده  گرمایشی  سامانه های  صرف 
می شود. افزوده  هم  سرمایشی  سامانه های 

از دغدغه ها مدارس  اظهار کرد: یکی  بیکی 
کانکسی کم جمعیت است چون جمعیت به 
حدی نیست که بتوان مدرسه ایجاد کرد و در 
این راستا  مکان یابی مدارس مرکزی را دنبال 
می کنیم و مدارس پراکنده و کم جمعیت را 

جمع   بندی می کنیم.
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گفت:  خراسان جنوبی  بهزیستی  مدیرکل 
از  حمایت  نسخه  تنها  مالی  پرداخت های 
مددجویان نیست بلکه باید به توانمندسازی 
علی   مهر،  گزارش  به  کنیم.  توجه  افراد 
مراسم  در  گذشته  روز  صبح  نژاد  عرب 
سنگ  مددکاران  کرد:  اظهار  مددکار  روز 
بهزیستی  در  اجتماعی  فعالیت های  زیربنای 
اجتماعی  سازمان های  و  نهادها  سایر  و 
فعالیت  یک  عنوان  به  امروزه  و  هستند 
مدیرکل  می شود.  نگاه  آن  به  تخصصی 
علم  براساس  اینکه  به  اشاره  با  بهزیستی 
عزت  بردن  بین  از  بدون  مددکاران  نوین، 
افراد فعالیت می کنند، بیان کرد: در حقیقت 
مددکاران در موضوعات اجتماعی تسهیل گر 

داد: سازمان  ادامه  مسائل هستند. عرب نژاد 
بهزیستی در سال 97 رویکردی جدیدی به 
داشت. خواهد  مددکاری  حرفه  فعالیت های 

مبالغی  که  روش  این  بی شک  افزود:  وی 
تزریق  اجتماع  ضعیف  بدنه  به  و  گرفته  را 
کنیم در عرصه کاهش آسیب های اجتماعی 
نادرست است و غیر از ایجاد وابستگی و از 
دیگری  نتیجه  افراد  نفس  عزت  بردن  بین 
در  اینکه  بیان  با  بهزیستی  مدیرکل  ندارد. 
تغییر  مددکاری  حوزه  به  نگاه  فعلی  شرایط 
باید  اجتماعی  مددکاران  گفت:  است،  کرده 
نسخه شفا بخش حرفه آموزی، اشتغال زایی، 
اعتماد به نفس و دفاع از حقوق اجتماعی را 
با کمک  تنها  اظهار کرد:  نژاد  بپیچند.عرب 

نمی توان مشکل  پرداخت مستمری  و  مالی 
یک مددجو و فرد دارای آسیب را حل کرد 
که همه کارشناسان و سیاستمداران به این 
بیان کرد: در حال  نتیجه رسیده است. وی 
نتیجه  این  به  مددکاری  سیستم  حاضر  
با  همراه  باید  مددجو  به  کمک  که  رسیده  
برنامه محوری باشد و بدانیم که قرار است 
تواتمند شود. جامعه  از  قشر  این  زمانی  چه 

اگر  داد:  ادامه  استان  بهزیستی  مدیرکل 
پرداخت  و  مالی  صورت  به  تنها  مددجو  به 
که  می شود  باعث  کنیم،  کمک  مستمری 
پویایی و چرخه تولید آسیب ببیند .عرب نژاد 
یادآور شد: سیاست گذاری اجتماعی و توجه 
جمله  از  پیشگیری  عرصه های  به  بیشتر 

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نهبندان 
گذاری  سرمایه  ریال  میلیارد   76 گفت: 
سال  طی  شهرستان  این  معدن  حوزه  در 
ایسنا  گزارش  است.به  شده  انجام  گذشته 
 ) اردیبهشت   )چهارم  امروز  اردونی  رضا 

سال  طی  اظهارکرد:  خبرنگاران  جمع  در 
در  ریال سرمایه گذاری  میلیارد  گذشته 76 
است.وی  شده  انجام  نهبندان  معدن  حوزه 
افزود: این سرمایه گذاری با صدور ۱۰ فقره 
کشف  گواهی  فقره   8 بهره برداری،  پروانه 

شهرستان  در  اکتشاف  پروانه  فقره   ۱2 و 
گرفته  صورت  گذشته  سال  در  نهبندان 
تجارت  و  معدن  اداره صنعت،  رئیس  است. 
این  دنبال  به  داد:  ادامه  نهبندان  شهرستان 
سرمایه گذاری جدید، 5 میلیون تن به ذخایر 

نیز  نفر   65 برای  و  افزوده  نهبندان  معدنی 
اردونی  شد.  ایجاد  اشتغال  جدید  فرصت 
مواد  برای  صادره  پروانه های  اظهارکرد: 
مرمریت،  مس،  گرانیت،  قبیل  از  معدنی 
و  سیلیس  صنعتی،  خاک  منگنز،  منیزیت، 

باریت بوده است. وی یاداور شد: شهرستان 
ذخیره  و  معدن   ۱۱۱ بودن  دارا  با  نهبندان 
باالیی  پتانسیل  تن،  میلیون   76 از  بیش 
فرآوری  واحدهای  ایجاد  و  معدن  حوزه  در 

معدنی و صنایع معدنی دارد..

 پرداخت مستمری مشکل مددجو را حل نمی کند

سرمایه گذاری 76 میلیارد ریالی در بخش معدن نهبندان 
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پیامبر مکرم صلی ا... علیه و آله فرمودند :
اَلَْمـْرُء َمَع َمْن أََحـبَّ

انسان همراه کسی محشور می  شود که او را دوست بدارد.
)بحاراألنوار: ج 17، ص 13(

ادعای کانال احمدی نژاد درباره 
حضور یک داعشی در سلول مشایی

مورد سلول مشایی  در  نژاد  احمدی  کانال رسمی 
نوشت: آقای مشایی به دلیل ابتال به بیماری دیابت 
باید از غذاهای رژیمی استفاده کند اما مسئوالن زندان 
 به ایشان اجازه خرید از فروشگاه زندان را نداده اند.

نیز  داعشی  زندانی  یک  مشایی،  آقای  سلول  در 
نگهداری می شود. از سوی دیگر بر اساس اظهارات 
خانواده بقایی، وی در وضعیت بسیار نگران کننده ای 

در بیمارستان به سرمی برد.
 

هر جریان و تفکري که حامي تسليم 
موشکي باشد قطعا جنگ طلب است

معاون پیشین دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان 
اینکه روشنفکر نماها حنجره خود را برای فروبردن 
خنجر مذاکرات موشکی در قلب ملت پاره می کنند، 
گفت: هر جریان و تفکری که حامی تسلیم موشکی 

باشد، قطعاً جنگ طلب است.

 وعده رئيس پليس برای افشای 
پشت پرده یک فيلم پر حاشيه

گفت:  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
سردار اشتری در جلسه با کمیسیون، تاکید کرد 
که به زودی درباره فیلمی که در فضای مجازی 
با  انتظامی  نیروی  مامور  برخورد  درخصوص 
یک خانم پخش شده، روشنگری خواهد کرد و 
واقعیات پشت پرده را به مردم می گوید. در حادثه 
را داد  انتظامی 3 شهید  نیروی  پاسداران  خیابان 
ولی برخورد خشنی با آشوبگران نداشت و تمامی 
تا این قائله در فضای  تالشش را به کار گرفت 

آرام تمام شود.

واکنش وکيل حميد بقایی 
به شایعه فوت موکلش

عبدا... پور،  وکیل مدافع حمید بقایی در رابطه با آخرین 
وضعیت حمید بقایی گفت: متاسفانه من با ایشان 

دیداری نداشته ام و اطالعی هم از وی ندارم. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا به کما رفتن حمید 
بقایی صحت دارد، اظهار کرد: من تصور نمی کنم که 

چنین اتفاقی رخ داده باشد.  

توصيه عارف به اصالح طلبان
 درباره انتخاب شهردار تهران

عالی  شورای  جلسه  به  عارف  محمدرضا 
سیاست گذاری اصالح طلبان با اعضای شورای شهر 
اشاره کرد و گفت: انتخاب شهردار جدید تهران نباید 
به محلی برای گسست همبستگی اصالح طلبان 
اصالح  انسجام  تقویت  برای  شود. شخصا  تبدیل 

طلبان تمام تالشم را خواهم کرد.

فقط پوسته برجام را نمی خواهيم

که  ایم  شنیده  ما  کرد:  بیان  کواکبیان  مصطفی 
کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس با آمریکا قصد 
همکاری دارند تا از برجام خارج نشوند ولی تحریم 
به  بنده  اعمال کنند.  ایران  را علیه  بیشتری  های 
عنوان نماینده مردم به وزارت خارجه می گویم اگر 
قرار باشد از برجام فقط پوسته ای بماند و تحریم ها 
علیه ایران اعمال شود حضور ما در برجام معنا ندارد.

در این زمینه باید برنامه ریزی کنیم چرا که ما فقط 
پوسته برجام را نمی خواهیم و با همه مفاد و محتوا 

برجام را می خواهیم.

فرافکنی نماینده آمریکا 
عليه ایران در نشست ›ان پی تی‹

نماینده آمریکا در نشست کمیته مقدماتی کنفرانس 
بازنگری معاهده منع اشاعه هسته ای بدون اشاره 
به کارشکنی آمریکا در توافق برجام و تهدید برنامه 
هسته ای رژیم صهیونیستی، مدعی شد که نظام 
منع اشاعه هسته ای بین المللی با چالشی واقعی 
از سوی ایران رو به رو است. این مقام آمریکایی 
ادعا کرد: ایران سال ها به طور غیرقانونی و مخفیانه 

درصدد تولید سالح هسته ای بود.

ترامپ بيش از اینکه مغزش بزرگ 
باشد شاخش دراز است

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در توصیف رئیس 
جمهور آمریکا گفت: ترامپ با کله بزرگش بیش از 

اینکه مغزش بزرگ باشد شاخش دراز است.

مشکل ما ایران است نه روسيه

لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با بیان این که 
ایران مشکل آنها است نه روسیه، افزود: »ما یک خط 
تماس )با روسیه( داریم و گفت وگو می کنیم. بعضی 
اوقات این مکالمه پیچیده اما باز است. برای چندین 
سال ما به طور مداوم با روسیه هماهنگ بودیم و 

توانستیم از شکاف جلوگیری کنیم«.

مدیران به جای اظهار فضل 
مشکالت مردم را حل کنند

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: مدیران کشور بهتر است به جای اظهار فضل و 

دانایی، مشکالت مردم را حل کنند.

حرف های احمدی نژاد به معنی اختالف نيست

گفت:  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  بروجردی، 
بی  های  نژاد حرف  احمدی  مانند  افرادی  اینکه 
ضابطه می زنند در شرایطی که خودش 2 دوره 
به معنی  توان  را نمی  به عهده داشته  مسئولیت 
کمیسیون  رئیس  کرد.  تلقی  مسئولین  اختالف 
امنیت ملی همچنین درباره مسئله رفع حصر نیز گفت: خواست جدیدی 
در این رابطه مطرح نشده؛ افرادی که زمانی بحرانی را به کشور تحمیل 

کرده اند باید حداقل از ملت عذر خواهی کنند.

فرصت دوران اوباما را از دست دادیم

الهه کوالیی،  استاد دانشگاه گفت: متاسفانه ما فرصت 
دوران اوباما را از دست دادیم و امروز با تجمیع همه 
نیروهای ضدایرانی در آمریکا به ویژه مثلث ائتالف رژیم 
اسرائیل، عربستان سعودی و آمریکا روبه رو هستیم. با 
توجه به تجمیع نیروهای ضدایرانی در آمریکا ناچاریم در 
چنین فضایی به سمت کشوری مثل روسیه برویم. امروز مثلث اسرائیل، عربستان 
و آمریکا علیه ایران غیرقابل انکار است اما در عین حال معتقدم فرصت داریم تا 

در یک رویکرد سازنده بازی را به نفع مردم ایران رقم بزنیم.

اصولگرایان آویزان حاکميت هستند

حسین کنعانی مقدم گفت: خیلی از کسانی که در 
حاکمیت هستند تفکر اصولگرایی دارند. حتی آقای 
روحانی را هم یک اصولگرا می دانیم. با اعتبار هایی 
که وجود دارد،یک مساله بخش مشی سیاسی است. 
وقتی مشی سیاسی است، جریان اصولگرایی خود را 
آویزان نظام می کند. برای آن که خود را نمی تواند از حاکمیت مستقل ببیند. 
عادت کرده است آویزان باشد. اگر یک روز این ارتباط بین اصولگرایی و 
قدرت حاکمیت قطع شود شما مطمئن باشید از اصولگرایی چیزی نمی ماند.

محمدجواد الریجانی گفت: توهین 
به وزرا توسط روسای جمهور یکی 
از سیئات دولت قبل است و ایشان 
شأن  تنها  نه  احمدی نژاد(  )آقای 

قبل  دولت  در  را  ریاست جمهوری 
پایین آورد، بلکه شأن وزارت را نیز 
پایین آورد. به یکی می گفت هلو و 
به دیگری می گفت زرد آلو! یکی در 

سفر آفریقا و دیگری در مسیر رفتن 
به اداره عزل  می شد! اصاًل چیزهای 
تنها  افتاد،  اتفاق  غریبی  و  عجیب 
نتیجه آن این بود که وزارت، یک 

وزرا  گویی  می شد،  بی وزن  شغل 
رئیس جمهور  نوچه های  باید  همه 
قانون،  طبق  که  حالی  در  باشند، 
وزرا خودشان یک مسئولیت قانونی 

هیئت دولتی دارند، یعنی اگر هیئت 
دولت چیزی را مصوب می کند، وزیر 

مستقاًل مسئولیت دارد. 
آیا  این سوال که  به  پاسخ  در  وی 
کشانده شدن روسای دولت به این 
ریشه ای  مسئله ی  یک  وضعیت 
است که باید در کشور حل کرد یا 
برمی گردد  افراد  به شخصیت  فقط 
چقدر  هر  سیاستمداران  گفت: 
احساس  رود،  باال  فرهیختگی شان 
باشند،  متواضع تر  باید  که  می کنند 
در ضمن بتوانند نیروهای بیشتری 
دوره  همان  در  بگیرند.  کار  به  را 
اول دولت سابق، ایشان اعالم کرد 
از مجلس  اگر مصوبه ای  که اصال 
بیاید و قبول نداشته باشم آن را اجرا 
نمی کنم. این موضع خالف بّین و 

آشکار قانون و شرع است.

 
احمدی نژاد به یکی می گفت هلو، به یکی می گفت زردآلو

دیپلماسی  دستگاه  رئیس  ظریف، 
اندیشکده شورای روابط خارجی  در 
آمریکا گفت: از آقای کری بپرسید. ما 
چقدر تالش کردیم که به آتش بس 
برسیم. گفتند که ما خواهیم جنگید و 
در 3 هفته همه چیز را تمام می کنیم. 
بعد شما ما را متهم می کنید که جنگ 
ادامه دارد. اینها تکه ای از یک خمپاره 
آورده اند که ادعا می کنند برچسب 
کیفیت ایران را دارد. برچسب کیفیت 
را روی پفک می زنند نه روی خمپاره!  

این چه ادعای بی اساسی است. 
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از 
سخنانش خاطر نشان کرد: با احترام 
به خانم شیرین عبادی، فکر نمی کنم 
کسی به ایشان رای داده است که 
نماینده مردم ایران باشد. 73 درصد 
رای  های  صندوق  به  ایران  مردم 

رای  رئیس جمهور  این  به  و  رفتند 
دادند. به نظر من این انتخابات عقاید 
مردم ایران را نشان می دهد. برای 
آنهایی که رای ندادند هم هیچ اتفاقی 

نیفتد. در زمان احمدی نژاد هم همین 
بود. بعد از او آنها روش احمدی نژاد 
را دوست نداشتند و به شبیه او رای 
ندادند و به آقای روحانی رای دادند. 

حاال این شاید برای خانم عبادی یا هر 
کس دیگر یا حتی من، مطلوب مطلق 
نباشد. اما نکته این است که مردم می 
توانند به صندوق رای بروند و در آنجا 

خشم با ناامیدی خود از یک گروه را 
نشان دهند. در آمریکا هم هر بار مردم 
از انتخاب های قبلی خود پشیمان می 

شوند به یکی دیگر رای می دهند.

برچسب کيفيت را روی پفک می زنند، نه روی خمپاره

خروج تومور 2 کیلویی از پای بیمار در بیرجند * عکس : محمدی طبیعت بهاری روستای ازمیغان  *  عکس: محمودی   

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه: محمدجواد الریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر:

پاک سازی محوطه دانشگاه بیرجند به مناسبت روز زمین پاک 

مهلت ارسال الکترونیکی فهرست صورت معامالت فصلی زمستان 
سال 1396 از طریق سامانه www.tax.gov.ir و یا با ارسال 

لوح فشرده )CD( تا 15 اردیبهشت ماه سال جاری می باشد. 
یادآوری می شود، مهلت ارسال  الکترونیکی فهرست صورت معامالت فصول 
 بهار، تابستان و پاییز 96 نیز تا 15 اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شده است.

روابط عمومی اداره کل امور مالياتی خراسان جنوبی
 )مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526(

قابــل توجــه 
فعاالن اقتصادی محترم )اشخاص حقيقی و حقوقی(

شناسه : 165349

آگهی مزایده فروش خودرو )مرحله دوم(

شهرداري سربیشه در نظر دارد: با رعایت آیین نامه شهرداري ها مصوب 
46/04/12 و به استناد بند یک مصوبه شماره 5/96/102 مورخ 96/07/06 
شوراي اسالمي شهر سربیشه نسبت به فروش یک دستگاه خودروی اسقاطی و 
فرسوده متعلق به خویش به شرح مندرج در جدول ذیل از طریق مزایده كتبي 

به صورت نقد اقدام نماید.                                                
لذا از كلیه متقاضیان دعوت مي شود جهت كسب اطالعات بیشتر و نیز اخذ فرم 
شركت در مزایده حداكثر تا پایان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 97/02/27 به 
واحد حسابداري شهرداري واقع در میدان طالقاني مراجعه فرمایند. ضمناً شهرداري 
در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات مختار بوده و شرایط شركت در مزایده 
 در فرم مربوطه لحاظ گردیده است. برای كسب اطالعات بیشتر با شماره هاي

05632662508-05632664437 تماس حاصل فرمایند. 

شهرداري سربيشه

قیمت پایه مدلرنگنوع خودروردیف
)ریال(

5% سپرده 
)ریال(

137125.000.0001.250.000قرمزوانت نیسان پیشرو1

همایش جمع بندی و تدریس کامل درس عربی ویژه کنکور 97

فقط در 2 روز + جزوه و CD کامل همایش 
13 و 14 اردیبهشت 1397 - با ظرفیت بسیار محدود

با تدریس استاد صادق علی مرادی
با بیش از 25 سال سابقه تدریس کنکوری درس عربی

)با سابقه ترین استاد تدریس عربی به روش کنکوری در شرق کشور(
33 درصد با تخفیف ویژه والدت باسعادت حضرت ولی عصر )عج( 

16 ساعت: 1/200/000 ریال
با همکاری موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع( بیرجند

آدرس: میدان ابوذر - خیابان شهید اسدزاده 3 
جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر با شماره 09366292055

 تماس حاصل فرمایید.

همایش ویژه شيمی و فيزیک به زودی ....

به زودی حضور دکتر انوشه  دکترای روانشناسی ژنتيک  
و استاد دانشگاه شهيد بهشتی تهران در بيرجند

 سمينار راه خوب       همراه خوب...
کانون تسهيل ازدواج جوانان استان )ریحانه( - 32227666

به مناسبت چهلمين روز 
درگذشت مادری مهربان و خواهری فداكار مرحومه مغفوره

سکينه شيپوری )مکرمی فر(
جلسه یادبودی روز پنجشنبه 97/2/6 از ساعت 4/30 الی 5/30 
بعدازظهر در محل مجتمع فرهنگی مذهبی محبان الزهرا )س( 

واقع در میدان شهدا برگزار می گردد
 حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان خواهد بود.

خانواده  های:جليلی، شيپوری، مکرمی فر و سایر فاميل وابسته


