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شهر بدون متکدی

 با عزم همگانی 

ها(  )سمن  نهاد  مردم  های  سازمان 
که  هستند  ای  ویژه  های   ظرفیت 
می توانند در حوزه های گوناگون موثر 
بوده و ایفای نقش کنند. در خراسان 
گوناگونی  های  سمن  نیز  جنوبی 
 مشغول به فعالیت هستند که تاکنون در 
حوزه های کودکان بی سرپرست، ازدواج 
جوانان، یاری زندانیان، محیط زیست، 
سالمت و ...کارهای چشمگیری انجام 
داده اند. با توجه به ظرفیت های گفته 
توانند ویژه روی  شده، سمن ها می 
موضوعات خاص کار کنند. به عنوان 

مثال چندی پیش...) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4087

7مستند »سایه حوا« از طبس رتبه پنجم در نظر سنجی “ماه عسل”3اجاره؛ دلهره ی همیشگی مستاجران بیرجندی 7اعالم مبلغ زکات فطریه و کفاره

 گفتگوی اختصاصی آوا با عباس طاووسی، دوچرخه سوار مطرح بشرویه

دور اروپا  در 6 ماه با چاشنی معرفی جاذبه های 
گردشگری  خراسان جنوبی

عباس طاووسی 5۲ ساله و اهل شهرستان بشرویه که به گفته خودش 17 سال است، دوچرخه 
سواری می کند، در گفتگو با ما بیان می کند: در مناسبت هایی مانند: رحلت امام خمینی)ره(،ایام 
 محرم و اربعین و همچنین بزرگداشت مشاهیری مانند سعدی و حافظ دور کشور را با دوچرخه ام

طی کرده و در تمام این مسافرت ها....) ادامه در صفحه4(   

سرمایه گذاران برای دریافت 
تسهیالت  سرگردان نمانند

عکس:  گرگی

    صفحه 7

 بوستان حیات وحش در گواب خوسف ایجاد می شود / 7

آغاز فروش فوری نقدی و اعتباری 

محصوالت گروه خودرو سازی سایپا
 به مناسبت عید سعید فطر 

در نمایندگی سایپا - قربانی راد 
آدرس: بلوار فرودگاه- مقابل پایانه مسافربری

32338001 -2 / 32338006

 به اطالع کلیه مالکین زمین های تفکیک شده )سند ششدانگ ( 
معصومیه ، جنب فنی و حرفه ای می رساند : در جلسه ای که به 
منظور پیگیری روند و تصمیم گیری های مربوطه در روز سه شنبه 
 97/3/22 ساعت 15 در محل مسجد الغدیر معصومیه برگزار می گردد 
حضور بهم رسانید چنانچه مالکی به هر دلیلی نتواند حضور یابد حتما 
نماینده خود را معرفی نماید در غیر این صورت هیچ گونه اعتراضی 

نداشته و باید به تصمیم گیری اکثریت مالکین تمکین نماید. 

شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شرح جدول ذیل اقدام نماید:

رشته و حداقل رتبه پیمانکاریمدت اجرانوع تضمین و مبلغ  )ریال(مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوعشماره فراخوان

اجرای پوشش جوب ضلع شمالی خیابان جمهوری اسالمی بیرجند 200975361000004
حد فاصل میدان امام خمینی )ره( تا میدان امام حسین )ع( حدود 
675 متر طول به شرح نقشه و آنالیز قیمت مندرج در اسناد مناقصه

ضمانت نامه معتبر به مبلغ 3/000/000/000
150/000/000 طبق بند 8 

اسناد  مناقصه

رشته آب 2 ماه
پایه 5

 1. محل تامین اعتبار: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی به شرح بند 4 اسناد مناقصه 2. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 3. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح مورخ 97/3/21 تا ساعت 19 مورخ 
 97/3/26 از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir 4. مهلت ارسال پیشنهاد و بارگذاری اسناد در سامانه ستاد: تا ساعت 19 مورخ 97/4/11  5.  زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 1۰ صبح 

روز سه شنبه مورخ 97/4/12 6. نشانی مناقصه گذار: خراسان جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری مرکزی - تلفن: ۰56322222۰۰-3
7. مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.ضمنا جهت راهنمایی و ثبت نام با دفتر خدمات سامانه 

ستاد به آدرس بیرجند - خیابان مطهری - سازمان صنعت و معدن - اتاق 111 مراجعه و یا با شماره 05632221220 تماس حاصل فرمایند.
  محمد علی جاوید - شهردار بیرجند

مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم 

پیرو آگهی مناقصه شماره ۰7-97 منتشر شده در روزنامه آوای خراسان جنوبی 
مورخ 97/3/9 در خصوص واگذاری خرید خدمت اعزام بیماران بیمارستان 
شهید مصطفي خمیني)ره( طبس شرایط شرکت در مناقصه کلیه اشخاص 

حقیقی و حقوقی داراي مجوز از کمیسیون ماده 2۰ و دارای گواهي صالحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

اصالحیه آگهی  شناسه: 187816 

قابل توجه همشهریان عزیز
به مناسبت عید سعید فطر 

بازگشایی استخر آزادی )خرمشهر( 
با بازسازی درسیستم تصفیه آب و تغییرات کلی در سیستم استخر

 و امکانات جدید آماده خدمت به همشهریان عزیز می باشد.
شیفت آقایان:

 همه روزه از ساعت 19 الی 21 شیفت اول و 21/30 الی 23/30 شیفت دوم 
شیفت بانوان:

 همه روزه به جز جمعه ها:
15 الی 18

ژده
م

آدرس: مفتح 29  تلفن: 32445544
تخفیف به مناسبت عیدفطر5٠٠٠ تومان

بهاي بلیت 8٠٠٠ تومان 

ژده م

تنها اوست که می ماند
چهل روز می گذرد و می سوزیم

 و به هر جا می نگریم، خاطرات شان 
در خیال مان شکل می گیرد.

چهل روز است که سنگ صبور خود 
را از دست داده ایم و نگاه پاک شان را 

دیگر نمی یابیم! 
چه می شود کرد که باید در برابر 

مشیت الهی سر تسلیم فرود آورد. بدین جهت بر آن شدیم تا به پاس یاد و خاطره پدر و مادر گرامي مان 

 مرحوم حاج مصیب هاشمی بزرگ خاندان 
و مرحومه حبیبه احمدی

 مراسم بزرگداشتی روز سه شنبه مورخ 22 خرداد ماه 1397 از ساعت 5 الی 6 بعداظهر 
در محل حسینیه گازاریهای بیرجند برگزار نماییم.

با دستانی بر سینه و قامتی خم و به نشانه قدردانی و سپاس حضور شما یاران و سروران گرامی 
را در این مراسم ارج خواهیم نهاد 

باشد تا موجب سالمتی و بقای عمر شما و شادی روح عزیزان مان شود.

از طرف خاندان هاشمی

برادر بزرگوار جناب آقای مهندس پرویز آرامنش
مدیرکل محترم  حفاظت محیط  زیست

 و عضو شورای
 نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی 

بدینوسیله ضمن تبریک و  گرامیداشت  “هفته محیط  زیست” 
موفقیت و سربلندی جناب عالی و همکاران محترم تان که طالیه دار همه پاکی ها هستید 
را در سالی که با تدبیر مقام معظم رهبری ) مدظله العالی( سال »حمایت از کاالی ایرانی«

 نامگذاری شده است، از درگاه خداوند متعال آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی
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پیکره اینترنت در حال انتقال به بالک چین است

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره چالش های پروتکل بالک چین از جمله دور زدن فیلترینگ و راهکارهای وزارت 
ارتباطات برای مواجهه با این چالش ها گفت:چرا باید در مقابل هر فناوری نو موضع بگیریم و به دنبال مقابله با آن باشیم. بالک چین اتفاق بدی نیست که 
در حوزه ارتباطات روی می دهد.پیکره اینترنت در حال انتقال به این پروتکل است و قصد مقابله با بالک چین را نداریم. 

شهر بدون متکدی با عزم 
همگانی    

* امین جم

نیز  )ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... در خراسان جنوبی 

سمن های گوناگونی مشغول به فعالیت هستند 
که تاکنون در حوزه های کودکان بی سرپرست، 
زیست،  محیط  زندانیان،  یاری  جوانان،  ازدواج 
اند.  داده  انجام  چشمگیری  کارهای  سالمت 
ها  سمن  شده،  گفته  های  ظرفیت  به  توجه   با 
کار  خاص  موضوعات  روی  ویژه  توانند  می 
مطلبی  پیش  چندی  مثال  عنوان  کنند.به 
برانگیزند(  تحسین  ها  )تبریزی  عنوان  تحت 
در فضای مجازی نشر داده شد که نکات قابل 
تاملی داشت. در این مطلب عنوان شده بود که 
زمانی مردم تبریز تصمیم گرفتند دیگر به هیچ 
کالنشهر  اولین  شهرشان  تا  ندهند  پول  گدایی 
بی گدای ایران باشد. برای این مهم، مؤسسات 
خیریه مردم نهاد ایجادکردند تا اوضاع متکدیان 
در شهر سروسامان یافته و کمک های مردمی 

از راه درست به نیازمندان واقعی برسد. 
نیز  بیرجند  در  دانیم  می  همه  که  طور  همان 
به  است  سالی  سه  دو  که  مشکالتی  از  یکی 
شدت با آن دست به گریبان شده ایم، موضوع 
شلوغ  های  مکان  در  گری  تکدی  کار،  کوکان 
گاهی  چند  از  هر  که  است.افرادی  ها   وکولی 
برای ساماندهی آنان کارهایی  انجام می گیرد 
اما  پس از مدتی دوباره به میدان برمی گردند.

مردم نوع دوست و فرهنگی بیرجند نیز همواره 
که  دارند  و  داشته  دیگران  به  کمک  در  سعی 
و  استان  بودن  اول  همواره  از،  موضوع  این 
امداد  کمیته  به  مردمی  های  کمک  در  بیرجند 
دوستی  نوع  این  حال  عین  در  است.  مشخص 
روز رشد متکدیان در شهر  به  روز  باعث شده  
مالی  که کمک  دانیم  می  همه  اما  شود.  بیشتر 
صرف به متکدیان نه تنها کمکی به آنها نکرده 
می  ور  غوطه  در مشکالت  بیشتر  را  آنان  بلکه 
تر  حریص  خود  رویه  ادامه  به  نسبت  و   کند 
امداد  کمیته  که  هایی  راه  از  یکی  سازد.  می 
خود  اصلی  اهداف  جزو  و  گرفته  پیش  در  نیز 
نیازمندان  اشتغال  ایجاد  برای  قرارداده،کمک 
بی  کمک  از  خود  مدتی  از  بعد  که  است 
بدون  را  خود  زندگی  توانند  می  و  شده  نیاز 
را  مورد  این  کنند.  اداره  دیگران  به   احتیاج 
نیز  متکدیان  درخصوص  و  بیرجند  در  شود  می 
انجام داد. همان طور که اشاره شد در تبریز نیز 
نتیجه بسیار خوبی  انجام رسیده و  به  این مهم 

نیز حاصل شده است.
 در این راستا می توان با هماهنگی با نهادهای 
مربوطه، به سازماندهی متکدیان شهر پرداخت و 
اشتغال  به سمت تسهیل  را  کمک های مردمی 
بیرجند  مردم  سابقه  به  توجه  با  داد.  سوق  آنان 
نوعی  به  همچنین  و  خیریه  و  فرهنگی  امور  در 
اولین بودن در موارد بسیار، این بار هم می توان 
بدون  شهر  به  جمعی  عزم  و  همگانی  همت  با 
متکدی رسید. نکته اینجاست که اگر تنها تعدادی 
از مردم، یا این عزم گروهی همراهی نمی کردند، 

عنوان شهر بدون متکدی، به تبریز نمی رسید.
مستلزم  مردم،  همت  بر  عالوه  مهم  این  البته 
تا  هست  نیز  مسئوالن  همراهی  و  حمایت 
نهایت  در  برداشت.  را  آن  اولیه  قدم های  بتوان 
که  بیرجند  آیا  که  شود  می  مطرح  سوال  این 
همزمان با »رشدیه تبریز« اولین مدرسه متوسطه 
هم  افتخار  این  در  کرده،  دایر  جدید  سبک   به 
این  پاسخ  تبریزی ها همگام شود؟  با  تواند  می 
است.منتظر  عزیز  همشهریان  شما  با  سوال 

نظرات و پیشنهادات شما در این باره هستیم. 

تیتر  در  شده  منتشر  خبر  خبر:  یک  اصالحیه 
آوای خراسان جنوبی شماره های  روزنامه  اصلی 
4055 و 6023 به تاریخ 97/02/09 و 97/02/31 
اراضی  به  خور  هوایی  پایگاه  انتقال  در خصوص 
فرودگاه بیرجند، به نقل از مدیرکل فرودگاه های 
استان خراسان جنوبی و دکتر رضا حسنی صفت 
از اعضای شورای شهر بیرجند براساس اظهارات 
غیرکارشناسی و غیرحرفه ای بوده است که با این 
اصالحیه به اطالع خوانندگان محترم روزنامه آوای 

خراسان جنوبی می رسد.
و  )ص(  االنبیا  خاتم  قرارگاه  ابالغی  تدابیر  برابر 
فرماندهی محترم کل  مابین  توافقات حاصله فی 
ارتش ج.ا.ا با وزیر راه و شهرسازی در زمینه تقویت 
از  رفت  برون  منظور  به  مشترک  های  همکاری 
چالش های موجود در بخش نظامی و غیرنظامی 
با اولویت تامین عرصه های مورد نیاز طرفین در 
فرودگاه های بین المللی مهرآباد با اراضی موردنیاز 
هوایی  پایگاه  انتقال  به  نسبت  است  مقرر  ارتش 
شهید حسینی خور به اراضی فرودگاه بیرجند اقدام 
گردد که در این راستا شرکت فرودگاهها و ناوبری 
در  را  خود  آمادگی  تخصصی(  )مادر  ایران  هوایی 
این زمینه اعالم داشته و بدین منظور جلسه ای در 
تاریخ 97/01/20 با حضور نمایندگان سازمان های 
مورد بحث تشکیل و نسب به عالمت گذاری نقاط 
و نقشه برداری محدوده مورد نیاز در فرودگاه بیرجند 
اقدام شده که عن قریب پس از کارشناسی های 
فنی، عملیاتی، ایمنی، امنیتی و مهندسی اقدامات 
آتی در خصوص واگذاری اراضی فرودگاه بیرجند به 

ارتش ج.ا.ا معمول خواهد شد. 
مجاورت  در  هوایی  پایگاه  استقرار  است،  بدیهی 
فرودگاه بیرجند همانند تمام فرودگاه های مشترک 
مقدس،  مشهد  تبریز،  اصفهان،  شیراز،  )تهران، 
بندرعباس، بوشهر و ...( در راستای ماموریت های 
افزایش  موجب  و  بوده  کشور  امنیتی  و  دفاعی 
امنیتی منطقه شرق کشور خواهد گردید. ضریب 

سکه از 2 میلیون و 400 هزار 
تومان گذشت

قیمت هر قطعه سکه امامی با رشد 77 هزار تومانی، 
قطعه  هر  رسید.  تومان  هزار  و 404  میلیون  به 2 
هزار  با 50  نیز  آزادی طرح جدید  بهار  تمام  سکه 
تومان افزایش، 2 میلیون و 240 هزار تومان معامله 
شد. نیم سکه با رشد 60 هزار تومانی و ربع سکه 
با 50 هزار تومان افزایش، به ترتیب یک میلیون و 
200 هزار تومان و 690 هزار تومان قیمت گذاری 
شدند. در عین حال قیمت هر سکه یک گرمی نیز 15 
هزار تومان افزایش یافت و به 395 هزار تومان رسید.

لوازم خانگی ُکد دار می شود
با  خانگی  لوازم  تولیدکنندگان  انجمن  سخنگوی 
 اعالم اینکه لوازم خانگی کد دار می شود، بیان کرد: 
13 درصد قاچاق کشور، لوازم خانگی است. حمیدرضا 
غزنوی با اعالم اینکه کاالی لوازم خانگی کد دار 
کد   97 سال  نخست  ماهه   6 در  گفت:  می شود، 
رهگیری برای کاالی لوازم خانگی تولیدات داخلی 
ظرفیت  در خصوص  وی  شود.  می  داده  قاچاق  و 
مصرف و میزان قاچاق لوارم خانگی در بازار ایران 
بیان کرد: مصرف بازار ایران در لوازم های خانگی 
یخچال، یخچال فریزر و ساید بای ساید یک میلیون 
و 500 هزار دستگاه، لباسشویی یک میلیون و 400 
هزار دستگاه، اجاق گاز 700 هزار دستگاه، تلویزیون 
)وسایل صوتی و تصویری( 2 میلیون دستگاه است.

سرمقاله

اکنون نه مشکل برجام داريم نه مشکل سياست خارجي

تشخیص  مجمع  عضو  هاشمی طبا  مصطفی 
مصلحت گفت: به نظرم منش دولت خیلی انقالبی 
نیست که بتواند کار را آن طور که الزمه مملکت 
است، پیش ببرد. دولت االن فقط باید به مسئله آب 
و کشاورزی برسد و بقیه کارها را بگذارد برای بعد. در 
این میان هرکس که نمی تواند در دولت کار کند هم برود. ما در حال حاضر 
نه مشکل برجام داریم نه مشکل سیاست خارجی چرا که همه این موارد قابل 
تغییر است. اما آنچه که دارد ممکلت را نابود می کند مشکل کمبود آب است.

اقبال های عمومی به احمدی نژاد  خودجوش است

بهمن شریف زاده گفت: اعالم حمایت ها از احمدی 
نژاد صحنه سازی نیست. آقای احمدی نژاد مجموعه 
ای ندارد که بخواهد افرادی را برای این کار با هم 
برای  آنجا  مردم  دارد که  دفتری  او  کند.  هماهنگ 
مالقات می آیند. بنابراین مجموعه ای نیستند که 
بنشینند و شعار تهیه یا کارهایی را هماهنگ کنند. اقبال های عمومی به احمدی 
نژاد خودجوش است و وقتی آقای احمدی نژاد به یک محل عمومی همچون 
راهپیمایی روز قدس وارد می شود، ممکن است چند نفری هم او را همراهی کنند.

مخالفان دولت در حاشيه سازی  راهپيمايی دست داشتند

اشاره  با  قم  علمیه  حوزه  مدرس  غرویان  محسن 
در  دولت  مخالف  سیاسی  جریانات  داشتن  دست  به 
اینها  گفت:  قدس،  روز  راهپیمایی  حاشیه سازی های 
می خواهند با ایجاد آشوب و بلبشو، اختالفات را استمرار 
نباید  هم  دولت  و  صالحی  آقای  زنند.  دامن  و  داده 
، آمریکا  به شعار »فینگیلی  اشاره  با  بپردازند. وی  این حاشیه ها  به   خیلی 

جینگیلی اسرائیل« گفت: من خبر را خواندم، واقعا نمی فهمم معنای این 
اقلیتی که چندان به چشم نمی آیند این رویکرد را دارند. کلمات چیست. 

در مجلس حقوق مي گيريد که راي دهيد و بحث کنيد

تعدادی از نمایندگان 11 طومار را که مردم شهرستان 
 FATF ها در اعتراض به لوایح چهارگانه مرتبط با
امضا کرده بودند را در مجلس پهن کرده و به نمایش 
و  قاضی زاده  چون  نمایندگانی  الریجانی  گذاشتند. 
کریمی قدوسی را مخاطب قرار داد و گفت: این کار 
خالف آیین نامه است، جمع کنید. وسط سخنان آقای نقوی، این چه کاری 
است که می کنید؟ در مجلس حقوق می گیرید که رای دهید و بحث کنید. 
بروید با صحبت بقیه را راضی کنید. با زور که نمی شود کسی را راضی کرد.

 با پيوستن به FATF خود تحريمی انجام می دهيم

سیدحسین نقوی حسینی نماینده مجلس با اشاره 
برجام، کاتسا و  داماتو،  قانون  اکنون  اینکه هم  به 
غیره در حال اجرا شدن است، اظهار کرد: پیوستن 
به FATF تاثیری بر رفع تحریم ها ندارد و در واقع 
خودتحریمی انجام می دهیم. اطالعات کامل کشور 
مطابق با بالیی که در سوئیفت سرمان آمد در اختیار غربی ها قرار می گیرد. 
ایران با مذاکره مخالف نیست اما باید بدانیم عضو چه کنوانسیونی می شویم 

از این رو کنوانسیون مذکور ما را به بن بست می رساند.

در صورت خروج از برجام برنامه  برای فردو داريم

اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی  بهروزکمالوندی 
ارتقای غنی سازی 190  به سوالی درباره  پاسخ  در 
غنی سازی  در  ما  نیاز  حداقل  عدد  این  گفت:  سو 
صنعتی است که پاسخ یک نیروگاه را می دهد به 
اضافه رآکتورهای تحقیقاتی که داریم، به استثنای 
بخش هایی که با برجام منافاتی دارد، مهمترین اقدام سالن مونتاژ سانتریفیوژ 
 است. سایت فردو تا زمانی که در برجام هستیم به همین شکلی که است ،

می ماند اما در صورت خروج برجام برنامه هایی برای فردو داریم.

فریدون عباسی، رئیس سابق سازمان 
انرژی اتمی با اشاره به اینکه مشخص 
نیست چرا هرگاه ماهیت خسارت بار 
برجام بیشتر روشن می شود، عده ای 

از مسئوالن نوک پیکان حمالت را 
به جای دشمن به سمت تیم مذاکره 
کننده سابق می برند، گفت: تا چند 
وقت قبل می گفتند اگر در گذشته 
هم به زبان انگلیسی مذاکره می شد، 

مشکالت ما با جهان حل می شد! 
اما مشخص نیست چرا تیم جدید که 
به اصطالح خودشان زبان دنیا را بلد 
در  کردند  مذاکره  انگلیسی  و  بودند 

نهایت به توافقی مثل برجام رسیدند 
همه  برای  امروز  آن  ماهیت  که 
افزود:  وی  است.  شده  مشخص 
جواب  گذشته  سال  در 5  متاسفانه 
تخصصی ترین نقدها دادند. عباسی 

با اشاره به تخریب های برخی افراد 
و رسانه ها علیه خود گفت: درباره 
نقدهای تخصصی بنده به برجام نیز 
می گفتند فالنی چون از کار برکنار 
شده اعتراض می کند، در حالی که 
اگر به بنده می گفتند با این دولت 
همکاری کنید هم این کار را نمی 
بار سال  تفکر یک  این  زیرا  کردم، 
به  زیادی  های  هزینه   84 تا   82
کشور تحمیل کرد و مشخص بود 
این بار نیز به دنبال سازش است و 
وی  هاست.  غربی  برابر  در  کرنش 
سانتریفیوژها  چرخش  داد:  ادامه 
تولید  و  کارخانه ها  چرخش  حاصل 
با  دولت  اما  بود،  ما  جامعه  در  علم 
تعطیلی آن باعث فرار مغزها شد و 
از تحقیقات  امروز تعطیلی بسیاری 
این  دستاوردهای  جمله  از  باید  را 
نوع نگاه غلط در اداره کشور دانست.

مهرداد الهوتی سخنگوی فراکسیون 
ظرف  اگر  گفت:  والیی  مستقالن 
دولت  عمر  از  مانده  باقی  سال   3
قدرت  در  حاکم  جریان  دوازدهم، 
بتواند در معیشت و زندگی اقتصادی 
و  کند  ایجاد  هایی  گشایش  مردم 
به حداقل های مدنظر جامه عمل 
به  قدرت  انتقال  طبیعتا  بپوشاند، 
گرایش دیگر صورت نمی گیرد اما 
ببینند   1400 سال  در  مردم  وقتی 
جریان  گرایش  طبعا  نیفتاد،  اتفاقی 
حاکم در قدرت تغییر می کند. وی 
یادآور شد: حتی اگر گرایش سیاسی 
حاکم بر قدرت در سال 1400 تغییر 
کند مطمئنا اداره کشور دوباره دست 
افراد تندرو نخواهد افتاد، به عبارت 
دیگر یکی از نیروهای معتدل سیاسی 
سکاندار امور اجرایی کشور را به دست 
ادعای  این  درباره  وی  گیرد.  می 

زیباکالم که گفته با شکست برجام، 
سیل تندروها در عرصه سیاسی کشور 
افتد و علی الریجانی و  به راه می 
جریان معتدل را هم می برد، اظهار 

کرد: اصال نباید موضوع برجام را به 
انتقال قدرت سیاسی در ایران گره زد. 
برجام یک فهم و اراده مشترک در 
نظام جمهوری اسالمی ایران بود و 
همه با هم به چنین تصمیمی رسیدند 

بنابراین اگر موفق باشند همه با هم 
موفق شدند و اگر اتفاق دیگری بیفتد، 
همه دنبال کردند تا برجام حاصل شد.
وی با بیان اینکه دوره جریان اعتدال 

تمام نشده است، ادامه داد: همچنان 
در  روی  میانه  و  اعتدال  گفتمان 
عرصه سیاسی کشور پایدار و حاکم 
برجام  بماند و چه  برجام  است. چه 
نماند ما به دهه 80 بر نمی گردیم. 

چرا هرگاه ماهيت خسارت بار برجام روشن می شود، عده ای 
نوک پيکان حمالت را به سمت تيم مذاکره کننده سابق می برند

دوره جريان اعتدال تمام نشده است 
چه برجام بماند و چه برجام نماند به دهه 80 بر نمی گرديم

شيوه توزيع سيگار تغيير کرد

توزیع  گفت: شیوه  دخانیات کشور  بر  نظارت  و  ریزی  برنامه  مرکز  رئیس 
سیگارهای تولیدی و وارداتی تغییر کرد. علی اصغر رمزی، با اعالم این مطلب 
افزود: بر اساس ابالغیه صادر شده توزیع سیگار اعم از تولیدی و وارداتی منحصرا 
از طریق سامانه جامع تجارت صورت می گیرد و توزیع خارج از سامانه قاچاق 
تلقی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه حدود هزار توزیع کننده استانی در کشور 
فعالیت می کنند، گفت: تمامی این توزیع کنندگان مکلف هستند فعالیت های 
خود را در این سامانه ثبت کنند و توزیع خارج از این سامانه قاچاق تلقی و مجوز 
متخلفین باطل می گردد . وی با تاکید بر اجرای مطلوب 4 گام اولیه توسط 
واردکنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان کشوری محصوالت دخانی پیش 
بینی کرد از تاریخ 10 تیرماه سال جاری صرفا توزیع کنندگان استانی از طریق 
این سامانه امکان دریافت سیگار از تولیدکننده یا توزیع کننده سراسری را خواهند 
داشت به این ترتیب برخی تخلفات و حاشیه ها در سطح استان ها پایان یافته 
و تمامی فعالیت های توزیع کنندگان استانی نیز شفاف و تسهیل می گردد.

نان گران نمی شود

در حالی که طی سه سال گذشته قیمت نان افزایش پیدا نکرده و مقرر شد 
تا درباره آن بعد از ماه رمضان تصمیم گیری شود، دولت قیمت گندم برای 
نانوایی ها را تغییر نداد که به نظر می رسد تصمیمی برای تغییر قیمت نان 
نیز ندارد. از سال 1393 تاکنون قیمت نان هیچ تغییری نداشته و حتی سال 
گذشته اوایل آذرماه که ستاد تنظیم بازار نرخ نان را نسبت به سال های قبلش 
افزایش داد، پس از چند روز با دستور رئیس جمهور این مصوبه لغو شد و به 
نانوایی ها اعالم شد که قیمت ها به قبل برگردد. این نشان می داد که مسئوالن 
دولت عزمی برای افزایش قیمت نان ندارند و می خواهند این کاالی اساسی 
مردم با نوسان و گرانی مواجه نشود. البته با این وجود، بسیاری از نانوایی ها به 
بهانه های مختلف از جمله افزودنی هایی مانند کنجد قیمت نان پخت شده در 
واحد صنفی خودشان را گران تر کردند و به نظر می رسید کسی نیست که بر 
آنها و کارشان نظارت کند. از ابتدای امسال نیز بحث افزایش قیمت نان مطرح 
شد اما بسیاری آن را در دستور کار دولت برای بعد از ماه رمضان اعالم کردند.

توزيع بنزين سوپر به روال عادی بازگشت 

قرارگرفتن پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند در وضعیت“ اورهال” و تولید 
بنزین یورو 4، سبب کاهش میزان تولید و توزیع بنزین سوپر در جایگاه های 
عرضه سوخت شده بود و اکنون توزیع این سوخت مطابق روال عادی ادامه 
دارد. در یک ماه اخیر در برخی نقاط کشور شاهد ایجاد اختالل در عرضه 
بنزین سوپر در جایگاه های عرضه سوخت بودیم. اگرچه این اختالل و کاهش 
حجمی عرضه بنزین سوپر، به ایجاد اختالل در تأمین سوخت مردم منجر 
نشد و متقاضیاِن بیش از ظرفیت عرضه بنزین سوپر با بنزین معمولی نیاز 
خود را برطرف کردند، اما باز هم این کاهش عرضه در برخی نقاط کشور 
از جمله در برخی کالنشهرها و جایگاه های بین راهی مرکز کشور مشهود 
بود. فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در 
تشریح این موضوع در گفتگویی که با رسانه رسمی وزارت نفت داشت، گفت: 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، تنها عهده دار توزیع انواع سوخت از جمله 
بنزین سوپر در کشور است که این کار بی وقفه و طبق روال گذشته ادامه دارد.

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 139760308001000 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین حسین زاده فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 39 صادره از بیرجند و شماره ملی 0652241980 نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 121/52 مترمربع از 
باقیمانده 247- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت امیر علم خزیمه 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 دو 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.
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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 139760308001000681- 1397/2/26 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ربابه نخعی 
زاده  فرزند جعفر به شماره شناسنامه 1 صادره از بیرجند و شماره ملی 0652391915 نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
107/23 مترمربع قسمتی از پالک شماره 1396- اصلی از محل مالکیت محمد حسین دستگردی 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 دو 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: 1397/3/05     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/21  
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه(

 بدین وسیله به آقای مهدی حاتمی فرزند حسینا به شماره ملی 5239902801 ساکن بیرجند، سجادشهر ، هاجر غربی ،
مجتمع والیت به عنوان احدی از ضامنین ابالغ می گردد: بانک مهر اقتصاد مدیریت شعب خراسان جنوبی مستند به 
قرارداد شماره 9401103142629951 - 1395/11/7 جهت وصول مبلغ 423/500/000 ریال طلب خویش بدین 

شرح: مبلغ 312/762/763 ریال اصل و مبلغ 102/561/583 ریال سود متعلقه و مبلغ 8/175/654 ریال خسارت تاخیر تا روز 
درخواست صدور اجرائیه 1397/1/18 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه شما و سایر متعهدین را 
نموده که پرونده ای تحت شماره بایگانی 9700205 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر 
به اینکه بر طبق گزارش مورخ 1397/2/18 مامور ابالغ آدرس شما به شرح مندرج در قرارداد به نشانی فوق شناسایی نگردیده و 
بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای متعهدله و به استناد ماده 18 - آئین نامه اجرا به 
موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور ، عملیات اجرایی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی 

که تاریخ ابالغ نیز محسوب است علیه شما ادامه خواهد یافت.

تاریخ انتشار: 1397/3/21       

غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

يک شرکت بازرگانی جهت تکميل کادر فروش خود در شهرستان بيرجند
 از افراد واجد شرايط ذيل دعوت به همکاری می نمايد:

1.دارای مدرک کارشناسی مرتبط 2.تسلط کامل به نرم افزارهای کامپیوتری
علی الخصوص word و excel 3.حداکثر 35 سال سن

ایمیل  آدرس  به  را  خود  سوابق کاری  و  رزومه  خواهشمندیم  شرایط  واجد  متقاضیان  از 
t.house2008 @  t.house2008  ارسال نمایند.

 به افراد ذيل نيازمنديم :
   حسابدار با تجربه کافی   استادکار نجار - دو نفر

ساعت تماس: 8 الی 13 و 18 الی 20 
32218349 -09153518455 -09151104997  

صاحبان محترم مشاغل )کسبه( و وسایط نقلیه عمومی:                                                                                     
شما می توانید بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی، از طریق سامانه www.tax.gov.ir اظهارنامه الکترونیکی خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری ارسال و مالیات مربوطه را نیز پرداخت نمایید.

شرط برخورداری از نرخ صفر و  هر گونه معافیت یا مشوق در قانون مالیات های مستقیم 
و سایر قوانین دارای حکم مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است 

روابط عمومی اداره کل امور مالياتی خراسان جنوبی      
مرکز ارتباط مردمی و پاسخگويی تلفنی 1526
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طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونيـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه
yahoo.comتلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه * 21 خرداد  1397* شماره 4087

جمع آوری 110 میلیون تومان کمک نقدی در گلریزان طبس
صدا و سیما- خیران برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد شهرستان طبس 110 میلیون تومان در  جشن گلریزان کمک کردند. مدیرکل 
زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان گفت: 19 زندانی جرائم غیر عمد در زندان طبس هستند که مجموع بدهی آنها حدود 3 میلیارد تومان 
شاد است. هاشمی افزود: از این افراد 16 نفر به دلیل بدهی مالی،2 نفر به خاطر مهریه و یک نفر به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه  زندانی است. های  برنامه  بابت  شهرداری  مسئوالن  از 

سپاسگزاریم واقعا مردم به این برنامه ها نیاز دارند 
امیدواریم این برنامه ها بهتر و بیشتر شوند تا جامعه ای 
شاد در شهری زیبا داشته باشیم از تمامی مسئوالن 
شهرداری و شخص شهردار در برنامه ریزی برای 

شهری زیبا و اقدامات انجام شده سپاسگزاریم.
 ارسالی به سروش آوا
شهرداری محترم اگر لطف کند و سطل های زباله 
خشک و تر را از هم جدا کند و رسانه های استان 
برای این موضوع فرهنگ سازی کند می توان شاهد 

اشتغال از طریق همین زباله ها در شهر باشیم
915...212
سالم به مسئوالن بیمه ... بفرمایید چرا هزینه بیمه 
مدارک  دریافت  از  چندسال  که  فرهنگیان  طالیی 
آن می گذرد پرداخت نمی کنه مسئوالن آموزش و 

پرورش پیگیری کنند.
915...072
سالم جناب شهردار محترم خسته نباشید. خواهشا به 
داد بی آبی درختان بلوار پیامبر اعظم، وبلوار غفاری 

برسید. مردند از بی آبی.
915...876
و  بشرویه  شهرستان  مسئوالن  از  تشکر  ضمن 
بخشداری ارسک ازمسئوالن بنیاد مسکن تقاضا داریم 
جاده اصلی روستای جمالی به رقه که زمینه ارتباط به 

شهرستان وبخش هم هست را آسفالت  نمایند.
915...942
سازمان اتوبوسرانی ناوگان حمل ونقل بسیار فرسوده 
است کی می خواهید ناوگان را نوسازی کنید با این 

اتوبوس های کهنه دیگر افزایش کرایه بی معناست.
910..250
مالیات های نقل و انتقال امالک بخصوص تجاری ها 
در این اوضاع  کسادی و ورشکستگی کاسبان بسیار 
باال و وحشتناک است اداره مالیات کمی مراعات این 

مردم بدبخت را بکنند.
915..297
محترم  مسئوالن  خدمت  نباشید  وخسته  سالم  با 
اوقاف وامور خیریه من از ساکنین )مهرشهر( خیابان 
شهید کاظمی 6 همت 2فرعی 6  هستم سال پیش  
افتتاحش کرده 2حواله اجرریخته اند ولی هیچ اقدامی 

نشده است خواهش می کنم بررسی شود
939..197
درپاسخ دوستی که پیام داده بودچرادرروز شهادت 
امام علی )ع( چهارشنبه بازارباز بوده دوست عزیز 
اسالم  که  باشد  شده  کارباعث  این  نکنم  فکر 
درخطر بیفتد احتماال نفست ازجای گرمی بیرون 
میادکمی بفکراون کارگری باش که روز شماری 
می کند که برود اون  مایحتاج و میوه های که 
کمتر  باقیمت  را  ریزید  می  بیرون  شاید  شما 
نشود  شرمنده  اش  بچه  و  زن  پیش  که  بگیرد 
که  میادین  سازمان  ازمسئوالن  شخصه  به  من 

به فکرتمامی اقشارمردم هستند تشکر می کنم.
915..357
درخبرها داشتیم جاده مرگ استان لنگ 300میلیارد 
تومان سرمایه است...بنیادمحترم مستضعفان   برای 
ها  تهرانی  وتفریح  تهران- شمال  بزرگراه  ساخت 
سرمایه گذاری می کند ،اگرحامی واقعی مستضعفین 
از مزایده های امالک خراسان  است پول حاصل 
جنوبی را در جاده های مرگ استان وبرای نجات 
فقط  باید  تاکی  کنند.  گذاری  سرمایه  مردم  جان 
دود گرانی ناشی از مزایده امالک در چشم مردم 

مستضعف این استان برود؟!
903..246
محترم  شهردار  خوب  اقدامات  از  باتشکر  سالم. 
مهرشهر.  وشرافت  9دی  خیابان  معابر  دراسفالت 
انتهای  از  دیگری  زیرگذر  پل  شود  می  پیشنهاد 
ایجاد،تا  شکراب  جاده  ابتدای  به  کارگران  خیابان 
مهرشهر،این  ورودی  ترافیک  بار  کاهش  ضمن 

منطقه از انزوا خارج شود.
915..135
سالم درپاسخ به اعالم شهروندعزیزی که عنوان 
توجه  در خواست شهروندان  به  داشتند شهرداری 
دارد و رسیدگی می نمایند. در پاسخ باید عرض شود 
خیر اینطوری هم نیست برا یک مشکل ترافیکی 
اخیر  2سال  حدود  مدت  در   15 فهمیده   خیابان 
بطور کرات به شهرداری مراجعه نمودیم متاسفانه 
متاسفانه جوابگو نبودند  و بعضا با بیان عرایض ضد 
و نقیض شهروندان را حسابی سرکار گذاشتند این 
چه رسیدگی است ؟ باتشکر از دبیرمحترم روزنامه 

بابت درج انتقاد شهروندان.
915..233
سالم.آوا! واقعا باید برای مسئوالن مرکز استان تأسف 
خورد. جای ننگ است که باوجود اینکه دو بیمارستان 
دستگاه MRI دارند بیماران را با هزاران درد و رنج 
وگرفتاری یا برای دو سه ماه بعد نوبت می دهند یا 
به آنان آدرس گناباد می دهند. اگر بیمار زیاد است 
چرا شیفت کاری را زیاد نمی کنند تا مشکل مردم 
حل شود. آقای استاندار ، ریاست علوم پزشکی ودیگر 
مسئوالن بیماران را دریابید تا به نفرین مردم گرفتار 

نشوید. باتشکریکی از بیماران  استان
915..610

امین جم - اجاره بها و رهن منازل، از موضوعاتی است 
را به  از آن مستاجران  که هر ساله ذهن مالکان و فراتر 
خود مشغول می سازد. با شروع سال جدید و ظهور و بروز 
نوسانات نرخ ارز، اِعمال نرخ های آن چنانی در بخش اجاره 
بها حاکی از نرخ گذاری های سلیقه ای برخی مالکان است 
و با وجود رکودی که همچنان بر بازار مسکن و ساخت و 
سازها حاکم است، این موضوع با شدت بیشتری در حال 
ظهور و بروز است.اجاره امالک در بیرجند نیز مشکالت 
خاص خود را دارد که با افزایش هایی که به تازگی رخ داده 
است، باعث نگرانی و اعتراض بسیاری از مردم شده است.
در ادامه گزارش خبرنگار ما در این خصوص را می خوانید.

با پولی که قبال یک خانه خوب می شد اجاره 
کرد، حاال یک زیرزمین هم نمی دهند!

یکی از شهروندان بیرجندی که گویا مدتی است به دنبال 
اجاره خانه است، می گوید: به بنگاه امالک مراجعه کردم و 
طبق اطالعاتی که از قبل داشتم و موجودی خود را برای 
اجاره یک خانه معقول می دانستم، لیست خانه های اجاره 
 ای و قیمت را پرسیدم. در کمال تعجب قیمت ها حدود 
دو برابر شده بود و با پولی که قبال یک خانه خوب می شد 

اجاره کرد، حاال یک زیرزمین هم نمی دهند!

مالکان می گویند همه چیز گران شده 
پس اجاره خانه ها هم باید افزایش یابد!

دست  اجاره  گویند  می  هم  داران  بنگاه  افزاید:  می  وی 
می  قیمت  خواهند  می  چه  هر  و  هاست  خانه  صاحب 
گذارند. مالکان می گویند همه چیز گران شده پس اجاره 

خانه ها هم باید افزایش یابد!

 بخش زیادی از این تفاوت ها قیمت ها 
به خاطر چشم و هم چشمی هاست!

که  است  بیرجندی  شهروندان  از  دیگر  یکی  احمدی 
انگار دل پری از فضای حاکم بر شهر در خصوص اجاره 
اینکه متاسفانه مردم درگیر  بیان  با  بها ملک دارد. وی 
چشم و هم چشمی و ظاهربین شده اند، می گوید: چند 
مدت پیش یکی از دوستانم خانه 360 متری خود را در 
متری   100 آپارتمان  واحد  یک  و  فروخت  شهر  شمال 
نقاط به اصطالح خوب جنوب  شهر خرید. از   در یکی 

را پرسیدم، گفت: فرزندانم  این کارش  از وی که دلیل 
گفته اند این محله کالسش بیشتر است و جلوی مردم 
بهتر است بگوییم اینجا زندگی می کنیم تا جنوب شهر.

می افزاید: متاسفانه این دید تاثیر بسیار زیادی در قیمت 
که  بیرجند  در  وگرنه  دارد.  نیز  مختلف  محالت  در  ها 
برای  منطقی  دلیل  هیچ  نیست  بزرگی  چندان  شهر 

تفاوت قیمت ها در شمال و جنوب شهر ندارد.

قیمت ها از اسفند سال قبل آرام و آهسته
 سیر صعودی  پیدا کرد
 و اخیرا به اوج رسید 

سید هادی حسینی یکی از صاحب نظران در حوزه امالک 
آرام و  از اسفند سال قبل  اینکه قیمت ها  بیان  با  بیرجند 
آهسته سیر صعودی خودش را پیدا کرد و اخیرا به اوج رسیده 
است،می گوید: بین 15 تا 25 درصد در قیمت مسکن و در 
اجاره به تناسب محله ها 10 تا 20 درصد افزایش یافته است.

وی می افزاید: بیشتر این افزایش ها در محله های معلم و 
مدرس و به خصوص خیابان های عدالت و رسالت است.

رکود چند ساله بازار مسکن 
از دالیل افزایش قیمت ها

وی در پاسخ به این سوال که »به نظر شما دلیل این افزایش 
قیمت چیست«، می گوید: بازار مسکن چند سالی را در رکود 
سپری کرده بود که این رکود باعث کاهش شدید ساخت 
و ساز و در نتیجه کاهش عرضه در بازار مسکن گردید و 
احتمال می رفت که این افزایش قیمت رخ دهد و قابل پیش 
بینی بود. می افزاید: گرانی مصالح به خصوص آهن و میلگرد 

نیز تاثیر بسزایی در افزایش قیمت ها داشت.

تعدد دفاتر امالک 
مشکالتی را به وجود آورده است

بیرجند  امالک  مشاوره  عرصه  در  فعاالن  از  دیگر  یکی 
حال  مشکالت  از  یکی  شود،  درج  نامش  نخواست  که 

حاضر که باعث افزایش و نابسامانی قیمت ها شده است، 
تعدد دفاتر امالک در شهر می داند و می گوید: متاسفانه 
شاهد هستیم افرادی که شاید سررشته خاصی هم در این 
موضوع ندارند، وارد میدان شده و به علت نبود قاعده و 
قانون خاص، قیمت گذاری خود را می کنند که مشکالت 

مختلفی را به وجود می آورد.

مالکان کمی هم خود را جای 
مستاجران بگذارند

وی می افزاید: گذشته از این موضوع، مالکان نیز با دالیل 
حاضرند  بعضی  دهند.گاها  می  افزایش  را  اجاره  مختلف 
خانه شان خالی بماند ولی به قیمتی که باید اجاره داده 
نشود تا به قیمت دلخواه خودشان برسد. حداقل انتظار از 
مالکان محترم این است که در این شرایط بد اقتصادی، 
را  باشند و خود  را داشته  حدقال مالکان هوای متاجران 

جای آنان بگذارند.
 

صاحب ملک ها تحت هیچ شرایطی 
زیربار اجاره قبلی نمی روند 

 خدادادی یکی از مشاوران امالک در شمال شهر بیرجند ،
اجاره  درصدی   20 افزایش  با  امسال  اینکه  بیان  با 
مسکن مواجه هستیم، دلیل این افزایش را تورم موجود 
داند و می گوید: صاحب ملک ها  در سطح جامعه می 
قبلی نمی روند. زیرا  اجاره  بار  تحت هیچ شرایطی زیر 
قبل  برابر  دو  باید  معیوب شود،  که  خانه  از  قسمت  هر 

برای درست کردن آن هزینه کرد!

یک زوج جوان که بخواهند ازواج کند 
باید چند ماه به دنبال پیدا کردن یک مکان 

مناسب برای اجاره باشند!

این فعال بازار مسکن، رکود ساخت و ساز را از دالیل اصلی 
این افزایش قیمت ها می داند و اظهار می کند: شرایط 
طوری است که یک زوج جوان که بخواهند ازدواج کنند 

باید دو یا سه ماه به دنبال مکانی برای اجاره بگردند!

قیمت خانه های استیجاری در جنوب شهر 
افزایش شدیدی داشته است

افزایش  می گوید: خانه های استیجاری در جنوب شهر 
حتی  اینکه  بیان  با  وی  است.  داشته  شدیدی  قیمت 
کارمندان و افراد با توان مالی متوسط به پایین نیز توان 
اجاره بها در مناطق جنوب شهر را ندارند، می افزاید: به 
اجاره مسکن در  برای  تقاضا  افزایش  همین دلیل شاهد 
شمال شهر یعنی نرجس ، شعبانیه ، دهلکوه و ... هستیم.

مالکان بیرجندی به جد تمایل دارند 
به قیمتی به فروش و یا اجاره دهند 

که مدنظر خودشان است

بیان  با  مهدی محتشمی مشاور امالک در جنوب شهر، 

نشده  بینی  پیش  اجاره  برای  مناسبی  کار  و  ساز  اینکه 
است، می گوید: درخصوص معامالت هم عموم مالکان 
یا  و  فروش  به  قیمتی  به  دارند  تمایل  جد  به  بیرجندی 
اجاره دهند که مدنظر خودشان است. متاسفانه گاها هیچ 
به  نگاهی  چه  امالک  دفتر  کارشناس  گویند  نمی  هم 
آید  می  پیش  اوقات  بعضی  افزاید:  می  دارد. وی  قضیه 
که یک کارشناس ملک قیمتی روی ملک می گذارد و 
چند روز بعد صاحب ملک می آید و می گوید همکاران 

شما فالن تومان باالتر از قیمت شما پیشنهاد داده اند! 

 برخی مشاوران امالک نیز بر این افزایش 
قیمت ها دامن می زنند

این  اینکه  بیان  با  امالک  مشاوره  عرصه  در  فعال  این 
مسئله هم دالیل خاص خودش را دارد، می گوید: برخی 
بنگاه داران برای اینکه حق کمیسیون خود را باال ببرند 
فرد  تا  کنند  پیدا  برای خود  ثابت  و  یا مشتری خاص  و 
دهد،  انجام  بنگاه  همان  در  نیز  را  خود  دیگر  معامالت 
قیمت های عجیب و غریبی پیشنهاد می دهند و اجاره و 

یا به فروش می رسانند!

بحث اجاره باید ضابطه مند شده
 و از حالت فعلی خارج شود

 وی اظهار می کند : چقدر خوب بود که ضابطه ای قائل 
می شدند این ملک که قرار است به اجاره داده شود،مترمربعی 
فالن تومان ، قدمت ساخت و امکانات و لوازم و ... لحاظ شود 

و در نهایت قیمتی برای اجاره آن تعیین شود.یعنی بحث اجاره 
ضابطه مند شود و از حالت فعلی خارج شود.

به نظر می رسد کسانی که االن مالک 
هستند،دیروز مستاجر نبوده اند که حال

 وی را درک کنند

محتشمی می افزاید: متاسفانه به دلیل نبود هیچ قاعده و 
قانون و ترتیب مشخصی شاهد اجاره های متفاوت و زیاد 
هستیم. از طرف دیگر هم به نظر می رسد دوستانی که 
االن مالک هستند، دیروز مستاجر نبوده اند که حال وی 

را درک کنند و مراعات کنند.

برگزاری مزایده های مسکن توسط  
بنیاد مستضعفان و دیگر نهادها

  از دالیل گرانی مسکن

کرد:  عنوان  بیرجند  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
قیمت مسکن و اجاره بهای آن در تمام کشور باال رفته و 
مختص استان نیست. اربابی برگزاری مزایده های مسکن 
توسط  بنیاد مستضعفان و دیگر نهادها را  از دالیل گرانی 
کارگر،  مصالح،  شدن  گران  افزود:  و  برشمرد  مسکن 

سیمان  و دیگر چیزها از دیگر عوامل این گرانی است. 

از همکاران مشاور امالک خواسته ایم
تا نرخ پایین ، دستمزد پایین و کمیسیون 

کم در نظر بگیرند

وی درخصوص نظارت بر اجاره بهای ملک با اشاره به اینکه 
ما با همکاران مشاور امالک صحبت کرده تا نرخ پایین ، 
دستمزد پایین و کمیسیون کم در نظر بگیرند، تاکید کرد:  
زمانی که روز به روز هزینه ها و مصالح باال می رود  صاحب 
خانه هم بالتبع اجاره ها را صعودی باال می برد و بعد شکایت 

مستاجر، دادگستری هم دستور به تخلیه ملک را می دهد. 

چارچوب و قانون کنترلی وجود ندارد 
و کارشناسان براساس موقعیت ملک

 قیمت گذاری می کنند

رئیس اتحادیه مشاوران امالک بیرجند با بیان اینکه وقتی 
مصالح گران باشد و مزایده با رقم باال برگزار شود در نتیجه 
قانون  و  داد: چارچوب  ادامه  و ساز کم می شود،  ساخت 
کنترلی برای این موضوع وجود ندارد و کارشناسان براساس 
اربابی خاطر  آن می دهند.  قیمت  به  نظر  موقعیت ملک 
تا 35 درصد  بین 10  به سال گذشته  نسبت  نشان کرد: 
افزایش بها داشته ایم که در مکان و مناطق مختلف شهر 

این مقدار متفاوت است.

اجاره؛ دلهره ی همیشگی مستاجران بیرجندی
مالکان کمی خود را جای مستاجر بگذارند

می
قاس

س: 
عک

غذای آماده برادران خزیمه )شمال شهر( 
کباب کوبیده ،حلیم ، سوپ

بلوار شعبانیه ، وصال جنوبی   32311717
شعبه 2: غذای رز، بین معلم 49-47

32342008
آماده پذیرایی در ماه مبارک رمضان

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

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

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

رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(
نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737
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 واردات بیش از ۷۳۶۰۰۰ دستگاه گوشی تلفن همراه

بر اساس آمار گمرک ایران، در دوماهه نخست سال جاری ۷۳۶ هزار و ۶۱۰ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۹ میلیون و ۲۵۰ هزار دالر وارد 
ایران شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۱۶۳.۲۲ درصدی روبرو بوده است. بر اساس آمار منتشرشده در دو ماهه نخست سال 
گذشته ۲۸۲ هزار و ۶۷۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۴۱ میلیون و ۵۰۶ هزار دالر وارد کشورمان شده بود.

دوشنبه * 21 خرداد 1397 * شماره 4087

معرفی شهدای استان

شهید جواد اسدی

شهید جواد اسدی سال ۱۳۴۶ در روستای ارسک از 
توابع شهرستان بشرویه دیده به جهان گشود و در 
مرداد سال ۱۳۶۲ در منطقه عملیاتی مهران به فیض 
شهادت نایل شد. سال پنجم را می گذراند که انقالب 
شکوهمند اسالمی اوج گرفت و به پیروزی رسید. 
شهید در عین حالی که کم سن و سال بود اما به 
اندازه توان خود در حرکت های مردمی و انقالبی 
شرکت می کرد و همراه مردم برای پیروزی آرمان 
های انقالب اسالمی تالش می کرد. قبل از ادامه 
تحصیل، مبارزه و پیکار با دشمنان را انتخاب کرد و 
۳ ماه در میادین جنگی جنوب حضور یافت، بعد به 
شهرستان فردوس آمد و در هنرستان فنی شهید باهنر 
آن شهرستان، در رشته برق به تحصیل پرداخت و 
بعد از اتمام سال اول، با این بیان که اکنون وقت 
استراحت نیست، اسالم در معرض خطر است، برای 
دومین بار به منطقه جنگی مهران رفت. او به مسجد، 
نماز و دعا خیلی عالقه مند بود. وقتی در سخت ترین 
شرایط قرار می گرفت از انجام فرایض غفلت نمی 
کرد. هر چه ازحضور او در جبهه می گذشت بیشتر 
منقلب می شد به طوری که قبل شهادت غسل نمود 
که نشان دهنده آن است که شهید آماده رفتن به 
حضور معشوق و دیدار یار بود. سرانجام شهید جواد 
اسدی در منطقه عملیاتی مهران با اصابت ترکش 
به سر و سینه به دیدار دوست شتافت و به آرزوی 
مراسمی  طی  وی  پاک  پیکر  شد.  نائل  دیرینش 
باشکوه در بهشت جواد ارسک به خاک سپرده شد. 

ا ستفاده از سرویس گوگل مپس در 
برنامه های ایرانی  غیرممکن شد

کارهای  و  کسب   روی  مپس  گوگل  یکباره  قطع 
سراسری  تغییر  یک  با  تقریبا  ایرانی ها  اینترنتی 
اساسی در مدل سرویس دهی API  های گوگل 
مپس همزمان شده است. صاحبان کسب وکارهای 
ایرانی که در سرویس هایشان از نقشه گوگل استفاده 
از  استفاده  امکان  شدن  مسدود  از  اخیرا  می کنند 

قابلیت های این سرویس خبر داده اند.

زیر دریایی بدون موتور ابداع شد

محققان یک مینی زیردریایی بدون موتور ابداع کرده 
اند. این زیر دریایی که با پرینتر سه بعدی ساخته 
شده با استفاده از طرح اولیه نیرو محرکه حرکت 
می کند که برای ربات های شناگر طراحی شده بود. 
ربات با کمک این طرح اولیه می تواند بدون نیروی 
موتور حرکت کند. گجت نسبت به تغییرات دما در 
آب عکس العمل نشان می دهد و پاروهای آن به 

آرامی به عقب و جلو حرکت می کنند. 

علمی و فناوری

عربستان مجوز پخش فیلم 
»محمد رسول ا...« را صادر کرد

فیلم  تولید  سالروز  چهلمین  در  سعودی  عربستان 
سینمایی مشهور »الرساله« که در ایران به محمد 
این  و  ا... )ص( معروف است، موافقت کرد  رسول 
فیلم در روز عید فطر اکران عمومی می شود. شرکت 
»الرسالة«  مشهور  فیلم  تولیدکننده  رو«  »فرونت 
اعالم کرد که عربستان با اکران عمومی این فیلم در 
سینماهای خود موافقت کرده است. این فیلم سرانجام 
پس از چهل سال ممنوعیت که از سال ۱۹۷۶ در 
عربستان و در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس )حاشیه خلیج فارس( ممنوع شده بود، در روز 

عید فطر در عربستان اکران عمومی خواهد شد.
 

از چاق سالمتی با سلبریتی ها 
دوری می کنیم

مجتبی کشاورز تهیه کننده برنامه »دعوت« فقدان 
تلویزیون  های  برنامه  ضعف  نقطه  را  پژوهش 
دانست.وگفت ما سعی کردیم برنامه »دعوت« کامال 
موضوعی و با انسجام محتوایی جلو رود و هر شب 
به یک مساله بپردازد. از طرفی در برنامه هر شب 
اجرای موسیقی داریم و چند شب در میان کنسرت 
برگزار می کنیم. حتی رویکرد دعوت از سلبریتی ها 
برای این است که حرف های موضوعی و محتوای 
اصلی برنامه در حوزه اجتماعی را از زبان این چهره 
ها بیان کنیم و از گپ و گفت های معمول و به قولی 

چاق سالمتی دوری کنیم.

جایی برای من در سینمای ایران 
وجود ندارد 

متاسفانه  گفت:  سینما  کارگردان  الوند  سیروس 
تهیه کنندگان به سراغ فیلمسازهای راحت و کم هزینه 
می روند و حوصله کارهای طوالنی مدت و پرهزینه را 
ندارند. به همین دلیل هم تهیه کنندگانی این چنین 
به دنبال کارگردانان ارزان می روند تا هر کاری که 
می خواهند در فیلم بکنند. الوند دلیل بیکاری خود را 
مقابله با جریان مرسوم فعلی سینمای بفروش خواند و 
خاطرنشان کرد: اگر من دو سال است که بیکارم و 
کاری نمی کنم چون نمی خواهم وارد چرخه سینمای 
بفروش و مبتذل شوم. باید هم من و امثال من بیکار 
باشیم زیرا انگار جایی برای ما در سینما وجود ندارد.

سینما و تلویزیون

از  یکی  که  شدیم  مطلع  پیش  روز  چند 
به  دوچرخه  با  دارد  قصد  استان  ورزشکاران 
این  از  خواهد  می  و  برود  اروپا  دور  مسافرت 
گردشگری  و  فرهنگی،هنری  های  جاذبه  طریق 

استان را معرفی کند.
که  بشرویه،  شهرستان  اهل  و  ساله   ۵۲ طاووسی  عباس 
به گفته خودش ۱۷ سال است، دوچرخه سواری می کند، 
مانند:  هایی  مناسبت  در  کند:  می  بیان  ما  با  گفتگو  در 
همچنین  و  اربعین  و  محرم  خمینی)ره(،ایام  امام  رحلت 
کشوررا  دور  حافظ  و  سعدی  مانند  مشاهیری  بزرگداشت 
با دوچرخه ام طی کرده و در تمام این مسافرت ها سعی 
کار  اسالمی  فرهنگ  ترویج  برای  ورزش  کنار  ام  کرده 

دهم. انجام  تبلیغی 
من  اصلی  شغل  گوید:  می  سفرش  اولین  مورد  در  او 
انجام  آن  کنار  در  را  سواری  دوچرخه  و  بوده   کشاورزی 

می دهم و اولین سفرم در مهر سال۸۰ به شیراز بود.
و  فرهنگی  های  جاذبه  استان  در  دهد:  می  ادامه  وی 
های  قدیمی،کوه  های  خانه  کویر،  مانند:  گردشگری 
اگر  که  دارد  وجود  تاریخی  روستاهای  و  ای  منطقه 
مفید  گردشگری  صنعت  برای  تواند  می  شود،  شناسانده 
کشاورزی  شدن  محدود  به  توجه  با  همچنین  و  باشد 
جذب  طریق  از  جدیدی  منابع  باید  اخیر،  های  سال  در 

شود. جایگزین  گردشگر 
اروپا این  طاووسی در مورد تصمیمش برای سفر به دور 
به سفر  بودم که  ابتدا تصمیم گرفته  بیان می کند:  گونه 
دور دنیا بروم ولی با مشورتی که با آقای امیر حسنخانی 
نماینده مردم در مجلس کردم، قرار شد که ابتدا از اروپا 

شروع کنم.

سفر  های  هزینه  پرداخت  به  قادر  تنهایی  به 
نیستم

های  جاذبه  معرفی  سفر  این  از  هدف  گوید:  می  او 
استان  خاص  محصوالت  و  دستی  صنایع  گردشگری، 
مانند زرشک و زعفران است که در حال رایزنی با میراث 

تهیه  حال  در  سفر  این  جامع  باشم،طرح  می  فرهنگی 
کنون  تا  البته  که  نهاد  این  همکاری  با  امیدوارم  و  است 
سفر  برنامه  است،  کرده  موضوع  این  از  خوبی  استقبال 

شود. محقق 
 طاووسی می گوید: این سفر تقریبا ۶ ماه طول می کشد 
و با توجه به مسافت ۱۴ هزار کیلومتری آن و توقف ها، 
سفری طوالنی خواهد بود، به این دلیل هزینه های این 
پرداخت  به  قادر  تنهایی  به  من  و  است  باال  بسیار  سفر 

نیستم. آن 

محسوب  گردی  طبیعت  نوعی  سواری   دوچرخه 
می شود

عالوه  سواری  دوچرخه  کند:  می  بیان  طاووسی  عباس 
گردی  طبیعت  شود،نوعی  می  محسوب  ورزش  اینکه  بر 

است و  سفر با دوچرخه بسیار لذت بخش است.

وی ادامه می دهد: در سال های اولی که شروع به این 
کار کردم، سفر با دوچرخه در کشور نوپا بود و شهرهایی 
مانند کرمان و یزد بعد از استان ما شروع به فعالیت کردند، 
یکی از مواردی که همیشه در سفرها برای من مهم بوده، 
طرفداران  تا  است  دوچرخه  از  استفاده  سازی   فرهنگ 

پیدا کند. بیشتری در کشور 
سفر  این  در  او  با  که  افرادی  یا  و  گروه  مورد  در  او  از 
عالقه  کند:  می  بیان  و  پرسم  می  بود،  خواهند  همراه 
هزینه  طرفی  از  چون  بروم  سفر  این  به  تنها  هستم  مند 
سوار  دوچرخه  یک  قول  به  همچنین  و  رود  می  باال  ها 
جاده  ”برای  کردم،  مالقات  شیراز  سفر  در  که  کانادایی 
این  دهنده  نشان  که  زیاد”  نفر  دو  و  است  کم  نفر  یک 
با تعداد افراد باال می رود، ولی در  است که خطرات راه 
که  کنم  می  سفر  گروه  با  اوقات  بیشتر  دیگر  سفرهای 

بسیار لذت بخش است.

ورزش و مطالعه دو بال برای پرواز هر شخص
طاوسی در مورد جوانانی که می خواهند پا در این عرصه 
ترین  مهم  از  یکی  من  نظر  به  کند:  می  بیان  بگذارند، 
و  ورزش  باشد  موثر  زندگی  در  تواند  می  که  چیزهایی 
شخص  هر  پرواز  برای  بال  دو  که  است  کردن  مطالعه 
 محسوب می شود و هر جوانی که بخواهد در هر زمینه ای
اش  روزمره  ی  برنامه  در  را  دو  این  باید  شود،  موفق 

قرار دهد.
می  سواری  دوچرخه  به  اش  عالقه  مورد  در  همچنین  او 
گوید: وقتی به هر دلیل نتوانم دوچرخه سواری کنم، انگار 
برایم سخت  زندگی  دوچرخه  بدون  و  دارم  ای  کرده   گم 
می شود،در سفرها هم چون زمان بیشتری در جاده صرف 
و  شود  می  بیشتر  هم  پیرامون  طبیعت  با  شود،ارتباط  می 
با دوچرخه سفر کند، به آن عالقه ای  بار  فردی که یک 

زیادی پیدا می کند. 

 دور اروپا  در 6 ماه با چاشنی معرفی جاذبه های گردشگری استان
جواد رضایی

عکس: جواد رضایی

پنجشنبه هفته جاری رقابت های جام جهانی 
ایران  تیم ملی  آغاز می شود و  ۲۰۱۸ روسیه 
در گروه دوم این تورنمنت با اسپانیا، مراکش و 

پرتغال رقابت خود را آغاز می کند.
حضور مراکش در این گروه باعث شد هر سه 
تیم دیگر برای شبیه سازی بازی با این تیم، به 
سراغ حریفان آفریقایی بروند. حریفی که اسپانیا، 
ایران و پرتغال همگی برای بازی برگزیدند و خود 
را در مقابل آن آزمایش کردند، تیم ملی تونس 
بود. تونس که در بین تیم های آفریقایی یکی از 
بهترین هاست و در رنکینگ فیفا هم بهترین تیم 
آفریقایی به شمار می رود، در سه مقطع مختلف با 
هم گروه های مراکش بازی دوستانه برگزار کرد.
ابتدا آنها در اوایل سال ۹۷ شمسی به مصاف تیم 
ایران رفتند و با یک بازی نسبتا برتر از حریف، 
را  ایران  خودی  به  گل  یک  با  شدند  موفق 
شکست دهند. حریف بعدی تونس از این گروه، 
پرتغال بود. شاگردان نبیل معلول مقابل قهرمان 
اروپا هم عملکرد خوبی از خود نشان دادند و در 
نهایت به تساوی ۲-۲ برابر این تیم رسیدند. 
سومین تیمی که از گروه B جام جهانی با تونس 
روبرو شد، تیم اسپانیا بود. قهرمان سال ۲۰۱۰ 
این  قهرمانی  های  از شانس  یکی  که  جهان 
دوره نیز هست، با تونس روبرو شد و در مصافی 
پرفشار، به سختی توانست با یک گل از سد این 
تیم بگذرد. تونسی ها کیفیت باالیی در بازی از 
خود نشان دادند و حتی موقعیت های خوبی هم 
روی دروازه اسپانیا ایجاد کردند. بدین ترتیب تنها 
تیمی از گروه دوم جام جهانی که توانست تونس را 
شکست دهد، تیم اسپانیا بود که آن ها هم خیلی 

سخت و به زحمت موفق به انجام این کار شدند.

تونس کل گروه ایران را 
به هم ریخت

مادران  ژاپن،  کشور  سراسر  در  صبح  روز  هر 
بلند می شوند  از خواب  مادران-  -همیشه هم 
را  خوشمزه  غذاهای  از  کوچکی  جعبه های  و 
با هنرمندی برای کودکان خود تهیه می کنند: 
با  خرس،  یا  پاندا  به  شکِل  برنج  گلوله های 
چشمان و لبخندی که از ورقی از جلبِک دریایِی 
خشک شده بریده شده است، سوسیس هایی که 
به  نحوی برش خورده اند که به  شکِل هشت پا به 
نظر برسند و میوه هایی که خالل دندان هایی زیبا 
به  شکل حیوانات در تنة آن ها کاشته شده است. 
و البته، تعادل غذایی در این مواد رعایت می شود.

اما برخی از مادران پا را از این هم فراتر می گذارند 
و با صرف وقِت بیشتر نوعی جعبة ناهار تهیه 
می کنند که منحصر به ژاپنی هاست: کی یارابن 
یا شخصیت های بنتو. تصور کنید شخصیت هایی 
کارتونی مثل ِهلو کیتی یا گربة مکانیکِی ُدرِمون 
در بستری از کاهو گذاشته شده باشد. گرد آن ها 
هم املت به شکل قلب و هویج هایی بریده  شده 
به شکل گل چیده شده باشد؛ این نوعی کاراکتر 
بنتو است. فضای اینترنت در ژاپن پر از عکس های 
جذاب از انواع کی یارابن است و صدها جلد کتاب 
در این باره وجود دارد، با عناوینی نظیر کی یارابن 
برای تازه کارها؛ شما می توانید در صبحی پرمشغله 
به سرعت کی یارابنی زیبا درست کنید! در ژاپن 
قفسه هایی  دارای  خانگی  لوازِم  فروشگاه های 
هستند پر از قالب هایی که به  راحتی، برنج و حتی 
تخم مرغ های آب پز را به شکِل انواع حیوانات در 
می آورند.  اینها همه به مادران برای تهیه غذای 

دانش آموزان شان کمک می کند.  

تهیۀ ناهار مدرسه، هنر ژاپنی

درگفتگوی اختصاصی با عباس طاووسی، دوچرخه سوار مطرح بشرویه عنوان شد:

نامش »رزان اشرف النجار« است، ۲۱ سال بیشتر 
سن ندارد و به تازگی طعم مادر بودن را چشیده، 
اما روزگار بر او چه کرده که داوطلبانه لباس رزم 
و  کرده  تن  بر  را  سفید  روپوش  همان  خودش، 
چشمش را بر زیبایی های مادرانه بسته و قدم در 
راهی گذاشته که بازگشت از آن را کسی نمی داند.

یک روز خونین دیگر در غزه
تلخ  روزهای  از  دیگر  یکی  ژوئن  اول  جمعه 
فلسطینیان بود، البته روزهای سخت و تلخ آن ها 
۷۰ سالی می شود که تمامی ندارد و حاال مبارزات 
که  روزی  از  است.  شده  دیگری  فاز  وارد  آن ها 
سفارت اآمریکا در اسرائیل به بیت المقدس منتقل 

شد، مردم فلسطین ساکت ننشستند.
روز جمعه آن ها در حصار شرقی خان یونس در 

و  شده  جمع  دیگر  نقطه  چند  در  و  غزه  جنوب 
به مانند تمام جمعه های هفته های  می خواستند 
برسانند.  جهان  به  را  اعتراض شان  صدای  اخیر 
ارتش اسرائیل هم با گاز اشک آور و دیگر مهمات 

جنگی از آن ها پذیرایی کردند.
از  یکی  که  بود  جایی  مبارزات  عطف  نقطه  اما 
فلسطینیان با نارنجک به سوی حصارها می رود 
و زخمی می شود، در این میان پرستار فلسطینی 
برای کمک  گرفته  باال  را  دستانش  حالی که  در 
می کند،  حرکت  حصارها  سمت  به  زخمی  به 
از  نشان  گرفته  باال  و دست های  سفید  روپوش 
پرستار بودن او و حضورش برای کمک داشته، 
تاب  را  حضورش  اسرائیلی  تک تیراندازهای  اما 
نمی آورند و یک تیر در سینه اش می نشانند. النجار 

یکی از نیروهای داوطلب پزشکی فلسطینی بود 
که در هنگام شهادت، لباس سفید پرستاری بر 

تن داشت.
قانون چه می گوید؟

بر اساس قوانین بین المللی حمله به بیمارستان و 
اسلحه کشیدن روی پزشکان و پرستاران ممنوع 
پرستار،  این  شهادت  خبر  انتشار  از  بعد  است. 
سخنگوی رژیم صهیونیستی فقط گفت موضوع 
ارتش  مجزا  بیانیه ای  در  اما  می کند،  بررسی  را 
اسراییل گفت که روز جمعه در پنج نقطه  هزاران 
نفر از شورشی ها را که قصد آشوب و برهم زدن 
زیر ساخت های امنیتی را داشته اند، پراکنده کرده  
است. اما چطور نیروهای آنها زنی با روپوش سفید 

را تشخیص نداده اند که برای کمک آمده بود؟

شهید »رزان النجار«، امدادگر 21 ساله فلسطینی

آرش کودک ۵ ساله ایرانی اهل “کاشان” است که واژه نابغه 
برای توصیف او بسیار مناسب و شاید حتی کم باشد.

 او اکنون می تواند به زبان های فارسی و انگلیسی و عربی 
به صورت کامال مسلط بخواند و بنویسد. این کودک شیرین، 
همچنین فیزیک و شیمی می داند. جدول مندلیف را کامال 
حفظ است و عناصر آن را می شناسد. بسیاری از فرمول های 
فیزیک را درک کرده و از بر است. باورکردنی نیست که این 
کودک ۵ ساله ایرانی، مفاهیم پایه ریاضی را کامال می داند 
و فهم مناسبی از تقسیم و ضرب و جذر اعداد دارد. او براحتی 

قادر به انجام محاسبات ریاضی است.
پدر این کودک نابغه ایرانی، جزئیات جالبی از زندگی او را به 

تصویر می کشد.
“آرش آمرزش” متولد سال ۹۱ است و به تازگی ۶ ساله شده 
است. او از ۷ یا ۸ ماهگی رنگ ها و اشکال را کامال می 
شناخت.  او می توانست حتی رنگ خاکستری را تشخیص 
دهد و اشکال هندسی مانند ذوزنقه را کامال می شناخت. از 

همان سن ۸ ماهگی من و مادر آرش متوجه استعداد خاص 
او شدیم. بنابراین تشویق شدیم تا با او بیشتر کار کنیم. 
به این دلیل که مادر آرش معلم زبان انگلیسی هست و با 
کودکان بسیاری سر و کار داشته است شروع به کار کردن 
با او کرد. او در همان سن ۸ ماهگی می توانست کلمات را 
تشخیص دهد. کم کم متوجه شدیم آرش با کودکان هم 
سن و سال خود تفاوت هایی دارد چرا که وقتی مادر او در 
مدت کوتاهی با او الفبا فارسی را کار کرد او توانست الفبا را 
یاد بگیرد.  در ۲ سالگی کامال می توانست مانند یک کودک 
۷ ساله که اول ابتدایی خود را تمام کرده بخواند و بنویسد. 
اصل پیشرفت آرش از این سن شروع شد و ما هم کم کم 
باور کردیم که او توانایی های خاصی دارد. او در ۲.۵ سالگی 
کتاب های فارسی را کامال روان مانند یک کودک ۹ ساله 
می خواند و از این سن به بعد کنجکاوی او باعث شد تا 
کشش بیشتری نسبت به کتاب های مختلف پیدا کند. همه 
چیز از زیرنویس تلویزیون تا نوشته های در و دیوار توجه او 

را جلب می کرد. پس از آن مادر آرش تالش کرد تا زبان 
انگلیسی را به او یاد دهد تا متوجه شود آیا این زبان را هم 
مانند فارسی خوب یاد می گیرد یا نه. که در سن ۳ سالگی 
آرش بدون اشکال زبان انگلیسی را یاد گرفت و کم کم به 
زبان عربی هم رو آورد. او در این سن می توانست مانند یک 
کودک ۱۱ ساله انگلیسی بخواند و بنویسد. در مورد زبان 
عربی هم همین اتفاق افتاد. پس از آن من و مادر آرش برای 
او همه کتاب های اول ابتدایی را مانند ریاضیات، فارسی و 
علوم گرفتیم و از آن جا با اعداد و عملیات ریاضی آشنا شد.

او در سن ۴ سالگی با عالقه خودش کامال جدول ضرب را 
یاد گرفت و می توانست ضرب اعداد را انجام دهد. من به 
عنوان پدر آرش همیشه معتقد بودم که کودک باید کودکی 
کند و فشاری روی او نباشد اما او با کنجکاوی خودش شروع 
به یادگیری کرد و دیگر او بود که جلو می رفت و ما را به 
دنبال خودش می کشید. مثال به کتابخانه می رفت و کتاب 
فیزیک را انتخاب می کرد. پس از آن ما کتاب های دوره 

های باالتر را برای او گرفتیم و او شروع به خواندن کرد.
  او را در سن ۴ سالگی به مدرسه تیزهوشان بردیم و با دکتر 
“تورج منتظری” آشنا شدیم. او پس از ما بیشترین تالش 
را برای آرش انجام داده است. او به مدت ۱ هفته با آرش 
فیزیک کار کرد و آرش توانست بیش از ۱۰ فرمول فیزیک 
را با فهم مفاهیم آن حفظ کند و مسئله حل کند. پس از این 
دوره دیگر ما قادر به جوابگویی سواالت تخصصی آرش 
نبودیم بنابراین او را به دانشگاه های مختلف از جمله دانشگاه 
“شریف” بردیم. بعضی از اساتید با او کار کردند و گاهی هم 
او را سر کالس های خود می بردند. بیشتر هدف ما گرفتن 
راهکاری برای هدایت آرش توسط اساتید مطرح بوده است.

هنوز رابطه ما با اساتید دانشگاه برقرار است و گاهی آرش را 
پیش آنها می بریم و با آرش کار می کنند. این به این معنی 

نیست که آرش دانشجو شده اما گاهی پیش اساتید  گوناگون 
برده می شود تا به سوال های او جواب داده شود. همچنین 
به طور اتفاقی با زبان فرانسه آشنا شده است و یادگیری این 

زبان را شروع کرده است.
 پدر ارش می گوید :مشکل اصلی ما عدم درک مسئوالن 
از توانایی های آرش است. ما آرش را برای برنامه ریزی و 
هدایت استعداد او در راه صحیح به خیلی جاها برده ایم اما 
دریغ از حتی یک کمک کوچک. مثال در آموزش و پرورش 
به دلیل اینکه بسیاری از مسئوالن او را رقیب کودکان خود 
می بینند سعی دارند که او را عادی جلوه دهند. بزرگترین 
مشکلی که ما داشته ایم و داریم این است که از آرش نه تنها 
حمایتی صورت نگرفته  است بلکه بر سر راه او سنگ می 
اندازند. بسیاری از مسئوالن فقط با آرش عکس می اندازند 
و فیلم می گیرند اما کمک خاصی در جهت هدایت استعداد 
او نمی کنند. دغدغه اصلی ما موضوع  مدرسه او هست. 
مسئوالن آموزش و پرورش معتقدند که کودک در هر سطح 
هوشی هم که باشد باید دوره اول ابتدایی را طی کند که از 
نظر ما به دلیل اینکه آرش همه مفاهیم را بلد است این 

مسئله فقط سرخوردگی برای او به وجود خواهد آورد.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته برای هر کدام از توانایی 
هایی که کودکانی مانند آرش دارند، حمایت صورت می گیرد 
اما اینجا متاسفانه حتی کسی آرش را نمی شناسد و او را باور 
ندارند. اگر شرایطی پیش بیاید و کسانی در خارج از کشور از 
او حمایت کنند حتما برای ادامه راه به کشورهای دیگر می 
رویم. ضریب هوشی آرش ۱۴۰ است و مانند کودکان دیگر 
نباید تحت آموزش قرار بگیرد. ما دو کودک دیگر کوچکتر 
از آرش هم داریم که همانند آرش در سنین پایین قادر به 
 خواندن و نوشتن هستند اما حمایتی از خانواده ما صورت 

نمی گیرد و برنامه ای برای ادامه راه آنها وجود ندارد.

آرش، دانشمند کوچک ایرانی با چشم انداز موفقیت های بزرگ



دوشنبه  * 21  خرداد   1397 * شماره 4087 

داستان کوتاهی از ابومسلم خراسانی

شاگرد معمار، جوانی بسیار باهوش اما عجول بود گاهی 
تا گوشی برای شنیدن می یافت شروع می کرد تعریف 
 نمودن از توانایی های خویش در معماری و در نهایت 
می نالید از این که کسی قدر او را نمی داند و حقوقش 
پایین است. روزی برای سلمانی به راه افتاد دید سلمانی 
مشغول است و کسی را موی کوتاه می کند . فرصت را 
مناسب شمرده و باز از هنر خویش بگفت و اینکه کسی 
قدر او را نمی داند و او هنوز نتوانسته خانه خوبی برای 
خویش دست و پا کند. به اینجای کار که رسید کار سلمانی 
هم تمام شد .مردی که مویش کوتاه شده بود رو به جوان 
کرده و گفت.آیا چون هنر داری دیگران باید برایت اسباب 
آسایش بگسترند ؟!جوان گفت: آری. مرد تنومند دستی به 
موهای سفیدش کشید و گفت: اگر هنر تو نقش زیبای 
کاشانه ایی شود پولی گیری در غیر اینصورت با گدای 
از او دور شد جوانک  بازار فرقی نداری .چون  کوچه و 
از استاد سلمانی پرسید او که بود که اینچنین گستاخانه 
با من سخن گفت؟استاد خندید و گفت ساالر ایرانیان، 
ابومسلم خراسانی. جوان لرزید و گفت: آری حق با او بود 
من بیش از حد پر توقع هستم.اندیشمند یگانه کشورمان 
ارد بزرگ می گوید : “آنچه بدست خواهی آورد فراتر از رنج 
و زحمتت نخواهد بود .”ابومسلم خراسانی با این حرف به 
آن جوان آموخت هنر بدون کار هیچ ارزشی ندارد و هنرمند 

بیکار و بی ثمر هم با گدا فرقی ندارد.

کسانی که نتوانند به خود انگیزه دهند 
مجبورند به متوسط بودن قانع باشند، 

هر چقدر هم دیگر استعدادهای آنها چشمگیر باشد.

ما همه می خواهیم به یکدیگر کمک کنیم. 
نوع بشر این گونه است. ما می خواهیم به وسیله 
شادی یکدیگر زندگی کنیم، نه غم و غصه یکدیگر.

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت
وز بستر عافیت برون خواهم خفت

باور نکنی خیال خود را بفرست
تا در نگرد که بی تو چون خواهم خفت

زمانی که یک در بسته می شود، در دیگری
 باز می شود؛ ولی ما اغلب به قدری طوالنی

 و با افسوس به در بسته نگاه می کنیم
 که دری که برای ما باز شده است را نمی بینیم.

خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانـی شده 
وگناه مرا در این ماه آمرزیده وکردارم را در آن مورد 
قبول وعیب مرا در آن پوشیده ای شنواترین شنوایان.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دعای روز بیست و ششم رمضان

یک لحظه مکث کن

نگرش
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حدیث روز  

هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آن ها مانند کار خود دلسوزی نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. 
حضرت محمد )صلی ا... علیه و آله(

سبک زندگی

نکات کلیدی در هنر عذرخواهی
مجدد  کاشتن  دل  در  و  کدورت ها  درآوردن  دل  از  هنر 
نه فقط  با کمکش سعی می کنیم  ما  محبت ها، هنری که 
ارزش های درونی و  به  بلکه  را جبران کنیم،  اشتباهاتمان 
اعتبار بیرونی خودمان هم اضافه کنیم. اگر این طوری به 
عذرخواهی نگاه کنیم، دیگر برایمان حکم جان کندن پیدا 
اعتراف  به اشتباهمان  و  بمیریم  باشیم  حاضر  که  نمی کند 
ما  برای  کردن  عذرخواهی  این قدر  چرا  راستی،  نکنیم. 
سخت است؟عذرخواهی کردن برای ما سخت است، چون 
احساس می کنیم عذرخواهی یعنی اقرار به شکست و اشتباه، 
عذرخواهی یعنی کم آوردن.حاال واقعا این طور است؟ راستش 
را بخواهید هم بله، هم نه! بله، اگر ناشیانه و نابجا عذرخواهی 
کنیم و نه، اگر عذرخواهی مان قشنگ و بجا باشد و این یعنی 
هنر؛ هنری که باید یادش گرفت.چیزی که خیلی وقت ها 
مانع از معذرت خواهی ما می شود، محق دانستن خودمان در 
مساله پیش آمده است؛ اینکه حق را کامال به خود می دهیم و 

دیگری را مقصر محض می دانیم.
طبیعی است که در چنین شرایطی، حتی فکر دلجویی هم به 
ذهنمان خطور نمی کند. اگر خوب دقت کنیم، اینجا هم نحوه 

نگاه ما به موضوع است که ما را به اشتباه می کشاند. 
نکات کلیدی در هنر عذرخواهی 

یک راه حل خوب برای مشکل زیادی خود را محق دیدن، 
لحظه  یک  اگر  است.  گذاشتن  دیگری  به جای  را  خود 
خودمان را با تمام توقعاتمان، جای طرف مقابلمان بگذاریم و 

همان طور رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار شود، قضیه 
خیلی فرق خواهد کرد. آن وقت دلجویی کردن برایمان وظیفه 
می شود، نه مصیبت. بعضی اوقات هم می شود که ترس از 
پذیرفته نشدن پوزشمان، ما را از عذرخواهی بازمی دارد. برای 
این موارد، مطمئن باشید احساس خوبی که از درست عمل 
کردن و حس انجام تکلیفتان پیدا می کنید، آن قدر برایتان 
ارزش خواهد داشت که دیگر به این چیزها فکر نکنید. اگر 
عذرخواهی یک هنر است، ببینیم چطور باید آن را یاد گرفت.

اشتباه  بخواهد:  عذرخواهی  که  نکنیم  کاری  کنیم  سعی 
است که فکر کنیم عذرخواهی کردن، نسخه خوبی است 
اشتباه کردن  بعضی ها،  برای  پیچیده شود.  باید  دائما  که 
و معذرت خواستن، مثل یک عادت روزانه می شود. دائما 
اشتباه؛ دائما عذرخواهی.نکته مهمی که باید به آن توجه 
کنیم این است که در واقع، قبح اشتباه کردن برای افرادی 
که به معذرت خواهی عادت می کنند، شکسته می شود. فرد، 
ابایی از تکرار اشتباهش ندارد و معذرت خواهی، مثل لق لقه 

زبان در حرف هایش تکرار می شود.
قشنگ  سناریوی  به  اینکه  از  قبل  باشد  حواسمان  پس 
بخواهیم  که  نکنیم  کاری  کنیم،  فکر  کردن  عذرخواهی 
اشتباه ها  بعضی  دیگر،  از طرف  کنیم.  بابتش عذرخواهی 
معذرت بردار هم نیستند؛ مثل جایی که پای خسارات جانی 
یا آبرویی در میان باشد. این است که عالج واقعه، قبل از 

وقوع باید کرد.

جبران کردن، بهترین عذرخواهی است
 جبران کردن، بهترین عذرخواهی است: دو چیز معموال به 
طرف مقابل شما در قبال لطمه ای که به او وارد شده، آرامش 
می دهد؛ اول اینکه ببیند شما متوجه اشتباهتان شده اید و حق 
را به او می دهید که این قضیه، حتی ربطی به عمدی و 
سهوی بودن مساله هم ندارد. دوم، حس کردن پشیمانی 
واقعی در شما و دیدن همتتان برای جبران خسارتی که به 
وجود آمده، حتی اگر واقعا امکان آن نباشد. درک وضعیت 
پیش آمده و پذیرش منصفانه مسئولیت آن، حداقل انتظاری 
است که فرد مقابل از شما دارد و کامال هم بجاست. برای 
این کار، کافی است خود را در موقعیت او قرار دهید و فکر 

کنید اگر شما به جای او بودید، چه حالی داشتید.
بدانیم کجا باید عذرخواهی کنیم و کجا نباید

می کنند،  بامحبت  افراد  معموال  که  دیگری  اشتباه   
عذرخواهی بابت خطایی است که نکرده اند و معموال این 
کسی  دل  می خواهند  که  می دهند  انجام  موقعی  را  کار 
بیاورند. جایی که خطایی  آنها رنجیده به دست  از  را که 
انجام نداده اید، در عوض عذرخواهی، سعی کنید با محبت 
و توضیح مالیم و منطقی موقعیت پیش آمده، قضیه را از 
دل مخاطبتان درآورید، اما اگر لجاجت کرد، اصرار نکنید. 

گاهی زمان، خیلی چیزها را حل می کند.
برای عذرخواهی، وقت شناس باشید

انتخاب شرایط زمانی و مکانی مناسب و توجه به وضعیت 

روحی مخاطب شما در شرایط مختلف، راه را برای انتخاب 
بهترین موقعیت، باز می کند. شرایط نامناسب روحی - روانی، 
مثل مواقعی که اعصاب طرف خرد است یا شرایط نامطلوب 
جسمی مثل زمان های گرسنگی یا خستگی فرد، از بدترین 
مواقعی هستند که می شود شانس موفقیت در عذرخواهی را 
در آنها امتحان کرد.در مقابل، انتخاب زیرکانه زمان ها مثل 
اوقات سرحالی و پرنشاطی مخاطب، امکان کسب بهترین 
نتیجه را تا میزان زیادی افزایش می دهد. در واقع، شرایط 
مثبت موجود در این موقعیت ها به مثبت بودن نتیجه کار 
برای  حتی  مقابل،  طرف  به  دادن  گیر  می کند.  کمک 
معذرت خواهی در شرایطی که آمادگی اش را ندارد، اشتباه 
محض است و غالبا باعث رنجش بیشتر می شود. گاهی در 
این شرایط، باید کمی صبر کرد تا آب ها از آسیاب بیفتد؛ 
شخص، آرامش خود را باز پیدا کند و حال شما را هم بفهمد.

خالقیت به خرج دهید
 استفاده از شگردهای خوشایند، خصوصا آنهایی که به صورت 
غیرمنتظره می توان به کارشان برد، خیلی وقت ها غوغا می کنند. 
پیدا کردن نامه ای زیبا که در آن، حرف دلتان را به همسرتان 
زده اید و از او دلجویی کرده اید، در جایی که انتظارش را ندارد 
یا دریافت غیرمنتظره یک هدیه یا یک دسته گل از طریق 
پست در لحظه ای که فکرش را هم نمی کنید با جمالتی صریح 
و بی حاشیه که در آن، از شما عذرخواهی می شود، چیزهایی 

هستند که بسیاری از دل ها را نرم می کنند.
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سوم   - احشام  از   -11 بدكار   -
شخص جمع - جاي پيدایش - 
ميوه مربا 12- شادباش - پارچه 
مطيع  از  آثاری   - گرانبها  های 
 - منبر   - فراوانی   -13 الدوله 
مخفف من را 14- شرف و اعتبار 
تاریخی  شهر   - پرنده  بچه   -
مشخص  و  معلوم  كرمانشاه15- 

- عضو ناطق - شهری در ژاپن
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نکاتی برای شناسایی 
عوامل اضطراب برانگیز 

اگر بتوانید انگیزه های اضطرابی خود را بشناسید و بفهمید 
می توانید  شما  کنید.  غلبه  آنها  بر  تمرین  با  می توانید 
استراتژیهای خاصی برای کنترل این عوامل فرا بگیرید.

قابل  اضطراب تان  وقت  هر  کنید.  یادداشت   -
چیزی  چه  می کنید  فکر  که  بنویسید  شد   توجه 

عامل اضطراب تان است.
- از درمانگر کمک بگیرید. شناسایی بعضی از انگیزه های 
اضطرابی ممکن است سخت باشد اما یک روان درمانگر 
برای این کار آموزش دیده و می تواند به شما کمک کند. 

گفتگو درمانی یا سایر درمانها می توانند مفید باشند.
- با خودتان روراست باشید. اضطراب می تواند افکار منفی 
ایجاد کند و باعث شود خودتان را بی اهمیت تلقی کنید. 
این اتفاق شناسایی عوامل اضطراب برانگیز را دشوارتر 
می کند زیرا واکنش های اضطرابی مانع می شوند. نسبت 
به خودتان صبور و مهربان و روراست باشید تا بتوانید 
چیزهایی را که متعلق به گذشته اند و بر امروزتان اثر 

گذاشته اند پیدا کنید.
قابل  غیر  نگرانی  شامل:  اضطراب  عالئم  شایع ترین 
کنترل، ترس، تنش عضالنی، ضربان قلب تند، مشکل 
ناراحتی  تمرکز،  در  بیخوابی، مشکل  و  زدن  در حرف 
و  خشم  احساس  بیقراری،  شدن،  مور  مور  جسمی، 

حساس شدن می شود.
اگر به مدت 6 ماه یا بیشتر به طور مکرر این عالئم 
فراگیر  اضطراب  اختالل  دچار  است  ممکن  داشتید  را 
)GAD( باشید. سایر انواع اختالالت اضطرابی می توانند 
مورد  در  مثال  باشند.  داشته   GAD با متفاوت  عالئمی 
اختالل پانیک عالئمی چون تپش قلب، تعریق، رعشه، 

لرزش و احساس بسته شدن راه گلو رایج هستند.
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اندانسیامامتا1
نامسناپهداوناخ2
دیسرسناوالویت3
رهطمتمایقامل4
اهاسراپرتیلا5
سونیمروهامکف6
ربزرایسالامع7
هنیچنایرگمربم8
شنرکسودرفبهل9
هنبایاناقنعک10
اعیرسیونیممه11
یشمدانسادکار12
یواروبملکیلین13
تسرهفلادرگنسوس14
یهتنمشوهدمتسا15

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

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

سالن عروس سی تل ارائه می دهد:
تخفیـف پکیـج استثنـایی
 گریـم و شنیـون عروس
با خدمات رایگان: رنگ مو، 

دو جلسه پاکسازی پوست، اصالح صورت 
و ابرو، رنگ ابرو، کاشت مژه و کاشت ناخن 

)به همراه تخفیف ویژه آتلیه و مزون(
توجه داشته باشید رزرو این پکیج فقط 

تا آخر خرداد ماه می باشد و زمان استفاده 
از این پکیج در هر تاریخی از سال 97 

امکان پذیر می باشد.

32354549 - 09037847024 
هنگام مراجعه زنگ درب را بزنیدآدرس: بین مدرس 11 و 13 

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

را تجربه کنید.   09158668002

در فروشگاه لوازم یدکی خودرو به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

 ITC یک شرکت معتبـر نیازمند یک  کارشنـاس
از بین واجدین شرایط ذیل نیرو می پذیرد:

1. تسلط کامل به مباحث مربوطه 2. دارا بودن مدرک تحصیلی 
 مرتبط 3. دارا بودن سوابق کاری مرتبط 4. روابط عمومی باال
  5. عدم تعهد در دستگاه های دولتی و سایر نهادهای اجرایی

 6. دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت در زمان ثبت نام 
برای )آقایان( 7. دارا بودن سالمت جسمانی و روانی و ظاهری

واجدین شرایط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 
32323292 تماس حاصل نمایند.

فریزر صندوقی دست دوم 
خریداریم.

09395625280

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

هـوا مطبـوع شـرق
دنیـای مـس

اجرای سیستم های نوین برودتی 
کولر گازی ، اسپیلت و چیلر
تعمیر، فروش، نصب و اجرای

 لوله های مسی

09158636100
05632234606

 حمـل  اثاثیـه 
ل بار

حم

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

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

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

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

* انجام کلیه امور حسابداری 
شرکت ها

* تنظیم اظهارنامه مالیاتی
* تنظیم اظهارنامه مالیات بر 

ارزش افزوده
* مشاوره در زمینه حسابداری

 شمارشگـر
شرکت حسابداری

شماره ثبت: 4598

09351356628- 09910736538- اکبری

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها برای تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل داریم(

ود   09159639065- علـی آبادی 
حد

وم
ه  

یژ
ش و

رو
ف

درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   

09155614880

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 
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00
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ارزش تغذیه ای بی نظیر »طالبی« 

مقدار  دارای  هندوانه  و  خربزه  مانند  طالبی 
این  اما  درصد(   ۹۰ )حدود  است  آب  باالیی 
بدان معنا نیست که این میوه محبوب ارزش 
مواد مغذی  از  ندارد. طالبی سرشار  ای  تغذیه 
شکل  )به   A ویتامین  دارای  طالبی  است. 
بتاکاروتن(، همچنین ویتامین C و به عالوه 

از  دیگر  یکی  است.  پتاسیم  از  خوبی  منبع 
مزایای این میوه خوشمزه اینست که گوشت 
نارنجی رنگ این میوه پر از عطر و طعم و در 
عین حال کم کالری است. یک فنجان طالبی 
حاوی فقط ۵۵ کالری است، که بیش از ۱۰۰ 
درصد نیاز روزانه ویتامین A، بیش از ۵۰ درصد 
نیاز روزانه ویتامین C را تامین می کند. منبع 
است. فیبر  گرم   ۱٫۵ حاوی  و  پتاسیم  خوب 

هرگز در اتاق روشن نخوابید

افرادی که شب ها در اتاق روشن و یا حتی نور 
مالیم می خوابند، در معرض ابتال به دیابت نوع 
دوم قرار دارند. استراحت کردن شبانه و خوابیدن 
در اتاقی که میزانی از نور در آن دیده می شود، 
و  انسولین  به  بدن  مقاومت  افزایش  به  منجر 
می شود.  دوم  نوع  دیابت  به  ابتال  نهایت  در 

را  خواب  هورمون  مالتونین،  تولید  شبانه  نور 
متوقف می کند؛ ضمن اینکه مالتونین در حفظ 
همچنین  است.  دخیل  افراد  خون  قند  سطح 
قدرت  و کم کردن  خانه  اتاق های  نور  تنظیم 
آن ها در شب به افراد اجازه می دهد تا خوابی 
نفر  میلیون  کنند.حدود 23  پیدا  عمیق  و  آرام 
در آمریکا مبتال به دیابت هستند و ۹۰ درصد  
می برند. رنج  دوم  نوع  دیابت  به  ابتال  از  آنها 

 بهترین نوشیدنی ها 
برای کاهش سرعت پیری

مصرف آب میوه های تازه بهترین گام برای تامین 
ویتامین ها، آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی است 
آب گوجه  دارد.  پیری  توجه ضد  قابل  اثرات  و 
اکسیدانی  آنتی  میزان  بیشترین  حاوی  فرنگی 
به نام لیکوپن است. رنگدانه کاروتنوئید و مواد 

شیمیایی گیاهی موجود در این نوشیدنی منجر به 
مبارزه با اثرات رادیکال های آزاد می رود. رادیکال 
های آزاد از عوامل اصلی آسیب به سلول ها و 
افزایش سرعت پیری هستند. برگ های کلم غنی 
از ویتامین k هستند؛ یک ماده مغذی مفید برای 
جلوگیری از بیماری های قلبی و پوکی استخوان. 
آب کلم حاوی مواد معدنی از جمله منگنز، مس، 
کلسیم، آهن و منیزیم به همراه ویتامین، فیبر است.

امگا ۳ موجود در ماهی خطر ابتال 
به سرطان پستان را کاهش می دهد

  
اسیدهای چرب امگا 3، نوعی از چربی غیر اشباع 
هستند که سال ها برای پیشگیری از بیماری های 
قلبی عروقی و سرطان مفید بوده اند. سالمون یکی 
از انواع ماهی های چرب است که حاوی اسیدهای 
چرب امگا 3 می باشد.مصرف اسیدهای چرب 

امگا 3 به صورت طبیعی و یا به عنوان مکمل، هر 
دو می توانند خطر ابتالی فرد به مشکالت قلبی 
یا سرطان را کاهش دهند.در آسیا به علت مصرف 
ماهی بیشترخطر ابتال به سرطان پستان نسبت به 
غرب و اروپا پایین تر است. ممکن است افراد در 
جامعه غربی بیشتر دچار این نوع سرطان شوند. 
ارتباط معناداری بین خوردن ماهی های چرب و 
کاهش خطر ابتال به سرطان پستان وجود دارد.

تخم مرغ خام مضر است

این گفته که تخم مرغ خام مفید تر است ، اشتباه 
است، زیرا تخم مرغ خام باعث ایجاد بیماری 
ایمنی  سیستم  دارای  افراد  در  مختلف  های 
ضعیف می شود. اولین مورد این که تخم مرغ 
خام از جذب ویتامین B۷ در بدن جلوگیری می 
 کند و دیگر آسیب آن میکروب سالمونال است.

به وجود آمدن  باعث  تخم مرغ های خام که 
به  تهدیدی  هستند  سالمونال  های  میکروب 
ایمنی  خصوص برای کسانیکه دارای سیستم 
ضعیف هستند، محسوب می شوند. اگر چه تخم 
مرغ پخته شده باعث کاهش ارزش های غذایی 
تخم مرغ می گردد اما همچنان یک آنتی اکسیدان 
قوی است. بین تخم مرغ خام و تخم مرغ پخته 
شده از نظر ارزش غذایی تفاوت زیادی وجود ندارد.

یادداشت

یادداشت

4 زخمی در واژگونی پراید

جانشین رئیس پلیس راه استان گفت: در کیلومتر 23 جاده قاین - گناباد 
یک سواری پراید به علت بی احتیاطی راننده در توجه نکردن به جلو واژگون 
شد که 4 سرنشین آن زخمی شدند. سرهنگ نیک مرد افزود: همچنین یک 
دستگاه اتوبوس با یک سواری پراید در کیلومتر ۹۰ جاده بیرجند به سمت 
سرایان) در نزدیکی قومنجان(  برخورد کرد که در اثر آن نیز یک سرنشین 

پراید زخمی شد. علت این تصادف در دست بررسی است. 

معرفی ۳8 مرکز متخلف به مراجع قضایی

معاون فنی مرکز بهداشت خراسان جنوبی گفت: از ابتدای ماه مبارک 
رمضان در طرح نظارت بهداشتی تاکنون 4 هزار و 77 مورد بازرسی از 
مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن بین راهی و اماکن عمومی صورت 
گرفته است که در این بازرسی ها 38 مرکز متخلف به مراجع قضایی 
معرفی شدند. امیرآبادی زاده با بیان اینکه ۵2 اخطار در این مدت صادر 
شد، افزود: تاکنون ۱۹۵ مورد نمونه برداری و هزار و 837 مورد سنجش با 
تجهیزات پرتابل از موادغذایی در این طرح نظارتی صورت گرفته است و 

886 کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی هم معدوم شده است.

غرق شدن نوجوان 14 ساله در سد بیهود قاین

فرمانده انتظامی قاین گفت : با اعالم موضوع غرق شدگی به مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰، بالفاصله مأموران برای بررسی آن به محل 
حادثه اعزام شدند. سرهنگ اسماعیل واعظی افزود: بنا به اظهارات بیان 
شده توسط پدر متوفی، نوجوان فوت شده به همراه چند نفر از دوستانش 
به قصد شنا به داخل آب رفته که به علت عمق زیاد و فرو رفتن در گل 
و الی غرق شد. به گفته وی ماموران با کمک گروه غریق نجات هالل 
احمر جسد نوجوان ۱4 ساله را از زیر آب خارج کردند که تالش ها براي 

احیای او بي نتیجه ماند و متأسفانه جانش را از دست داد. 

بیرجند پیست دوچرخه سواری ندارد

ورزش  گفت:  بیرجند  دوچرخه سواری  هیئت  رئیس  طباطبایی 
رشته  و  کوهستان  و  جاده  بخش های  در  بیرجند  در  دوچرخه سواری 
دوچرخه سواری تریال فعال است. وی با اشاره به استعدادهای ورزشی در 
رشته دوچرخه سواری در بیرجند بیان کرد: در سال جاری دو تن از ورزشکاران 
فعال در رشته دوچرخه سواری در شهرستان بیرجند به اردوی تیم ملی دعوت 
شدند. حداقل 2۰ نفر در بیرجندحرفه ای دوچرخه سواری را پیگیری می کنند. 
دوچرخه سواری عالوه بر اینکه موجب کاهش آلودگی هوا شده در سالمت 
جسمی بسیار حائز اهمیت است. در بیرجند پیست دوچرخه سواری نداریم که 

این نکته مانعی در راستای گسترش دوچرخه سواری در شهر است.

حوادث استان

ورزش استان

تیم والیبال فرهنگیان شهرستان بیرجند، ایستاده ازراست: آقایان هادی قالیبافان. عباسعلی جباری. مرحوم حسن رضا عمیدیان
مرحوم حسین جباری، سرپرست تیم. نشسته ازراست: آقایان رضاتوکلی.سیدرضا حسینی. محمدمعینی.مرحوم محمد حسین سفالگر

 داده نما

گرمازدگی در موارد شدید می تواند منجر به ایست قلبی و مرگ شود. 
با توجه به اینکه در فصل گرما قرار داریم احتمال بروز گرمازدگی 
زیاد است. گرمازدگی هم در هوای گرم و هم در هوای مرطوبی که 

مکانیسم بدن برای تعریق خوب عمل نمی کند، ایجاد می شود.
مهم ترین راه دچار نشدن به گرمازدگی پیشگیری است و نیاز است 
بیشتر  مایعات  و  نگیرند  قرار  گرم  هوای  معرض  در  مستقیم  افراد 
مصرف کنند، البته مایعاتی که مصرف می شود مثل آب یا هندوانه 

سریع دفع می شود و به تنهایی جوابگو نیست. باید افراد از میوه هایی 
نظیر خیار، سیب و همچنین از دانه هایی که آب را نگه می دارند مثل 
تخم شربتی، تخم ریحان و خاکشیر که باعث می شود آب در محیط 
بدن نگه داشته شده و به تدریج به داخل روده آزاد شود، استفاده کنند. 
گرمازدگی منجر به افزایش ضربان قلب، احساس گرما، ایست قلبی و 
نهایتا مرگ می شود. افرادی که زمینه بیماری های آترواسکلروزیس یا 
سخت شدن دیواره رگ ها در اثر افزایش سن را دارند بیشتر به کم آبی 

حساس هستند. همچنین کسانی که بیماری های اختالالت قلبی و 
تنفسی دارند، به عوارض ناشی از گرمازدگی بیشتر حساس هستند. 
افرادی که دچار گرمازدگی می شوند بهتر است در محیط خنک قرار 
گیرند و مایعات خنک را مصرف کنند که البته این موارد در حالت 
خفیف گرمازدگی جوابگوست، اما در موارد شدید که بیمار به حالت 
نیمه کماست باید به بیمارستان منتقل و سرم تراپی شود و بهبودی 

کامل را به دست آورد.

پیشنهاداتی برای جلوگیری از گرمازدگی 

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 4۳ 42 66/۳2 66 44 ۳2     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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کاهش یک دهم درصدی تورم استان

صدا و سیما-معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی گفت: در اردیبهشت، میانگین تورم 
با  مقایسه  در  اعالم شد که  استان 9.1 درصد  در 
داشت.ضامن  کاهش  درصد  دهم  یک  فروردین 
در  شهری  تورم  اردیبهشت  در  همچنین  افزود: 
با  مقایسه  در  که  بود  درصد  جنوبی 8.8  خراسان 
تورم  و  داشت  کاهش  درصد  دهم  یک  فروردین 
شهری در کشور در این مدت 8.1 درصد اعالم شد. 
وی گفت: در این مدت تورم روستایی نیز در استان 
9.7 دهم درصد بود که در مقایسه با فروردین یک 
دهم درصد کاهش داشت و میانگین تورم روستایی 
در کشور در این مدت 7.9 درصد اعالم شد. تورم 
کشوری)میانگینی از تورم روستایی و تورم شهری( 
در اردیبهشت 8 درصد اعالم شد و تورم در خراسان 

جنوبی 1.1 درصد بیشتر از میانگین کشوری بود.

اعالم مبلغ زکات فطریه و کفاره

کاوش- مبلغ زکات فطریه 5500 تومان و کفاره 
شرعیه  وجوهات  دفتر  شد.  اعالم  تومان   2000
نماینده ولی فقیه در استان در پیامی ضمن آرزوی 
قبولی طاعات و عبادات روزه داران اعالم کرد: فطریه 
عبارت است از سه کیلو طعام غالب هر مسلمان اعم 
از جو، گندم و برنج و اقالمی که به  عنوان طعام 
محسوب می شوند. بر اساس محاسبات  میزان زکات 
فطره برای یک نفر با محاسبه  سه کیلو گندم، 5500 
تومان است و پرداخت این مبلغ به  عنوان فطریه 
با  می توانند  گرامی  روزه داران  اما  می کند.  کفایت 
توجه به برنجی که مصرف می کنند، سه کیلو از آن 
یا معادل قیمت آن را به عنوان فطریه بپردازند. در 
این اطالعیه آمده است: همچنین مبلغ کفاره  یک 
روز قضای روزه با عذر شرعی،  2000 تومان است. 
الزم به ذکراست: زکات فطره باید شب اول ماه شوال   
)روز آخر رمضان( کنار گذاشته شده و پس از اقامه 

نماز عید فطر به فرد مستمند داده شود.

بوستان حیات وحش 
در گواب خوسف ایجاد می شود

منطقه بکر گواب شهرخوسف بوستان حیات وحش 
می شود. به گزارش صدا و سیما، فرماندار خوسف در 
کارگروه ساماندهی گواب خوسف گفت: منطقه گواب 
خوسف  منطقه ای بکر است که بدون استفاده رها 
شده است. شفیعی با بیان اینکه منطقه گواب یک 
زیستگاه طبیعی است که  ظرفیت خوبی برای ایجاد 
بوستان حیات وحش دارد، افزود: عملیات اجرایی این 
بوستان باید ظرف یک هفته و با استفاده از توانمندی 
در  گواب  منطقه  شود.  آغاز  شهرستان  خود  های 
این  کنار دهکده گردشگری  در  و  ورودی خوسف 
شهر واقع است که پس از تبدیل به بوستان حیات 
قوچ، میش،  از جمله  جانوری  گونه های   ، وحش 
از گونه های پرندگان در آن نگه  جبیر و تعدادی 
طبق  بوستان  این  های  زمین  شد.  خواهند  داری 
آخرین صورت جلسه با امضای استاندار با متراژ 5 
هزار متر در ورودی شهر خوسف در حاشیه خیابان 
اصلی در  قالب  گردشگری و فضای تجاری در اختیار 
شهرداری قرارگرفته است که شهرداری باید ظرف دو 

ماه در خصوص اجرایی کردن آن اقدام کند.

حذف تبلیغات داربستی در شهر

دادرس مقدم-شهردار بیرجند اعالم کرد: با نصب 
50 سازه جدید ویژه مناسبت های فرهنگی،تبلیغات 
داربستی از  شهر جمع آوری می گردد. جاوید افزود: 

وضع  بیرجند،  در  شهری  های  نابسامانی  از  یکی 
نامناسب تبلیغات شهری است که مشکالت عدیده 
ای برای منظر شهر و همچنین شهروندان ایجاد 
نموده است. وی در ادامه از دیگر مشکالت نصب 
بنرهای متعدد در  شهر را مشکالت ترافیکی، ایجاد 
مشکل برای عابران پیاده و نازیبایی های بصری 
عنوان کرد. شهردار بیرجند خاطر نشان کرد: با اجرای 
این سازه ها شاهد چهره جدیدی از تبلیغات مناسبتی 
خواهیم بود و تقاطع ها و حاشیه میادین از آشفتگی 
خارج خواهد شد. جاوید افزود: قرار است سازه های 
بخش تبلیغات محیطی را از طریق مزایده به بخش 
خصوصی واگذار کنیم. وی اظهار کرد: این سازه ها به 
صورت استندهای 4*3 فقط جهت استفاده مناسبت 
های فرهنگی در نقاط گوناگون شهر نصب می گردد 

و هیچگونه بهره برداری تجاری ندارد.

شب های قدر خراسان جنوبی 
رنگ نیکوکاری گرفت

امداد  کمیته  مردمی  مشارکت های  توسعه  معاون   
خراسان جنوبی گفت: در شب های قدر ماه رمضان 
سال جاری تعداد هزار و 803 نفر حامی فرزندان طرح 
محسنین، اکرام ایتام و شفا در خراسان جنوبی شدند.
رفیعی در گفتگو با مهر اظهار کرد: در شب های قدر 
رمضان سال جاری در استان71 پایگاه در مساجد، 
تعداد این  از  که  شد  برپا  امامزادگان  و   حسینیه ها 

 49 پایگاه امداد و 22 پایگاه نیکوکاری بوده اند.

عملیات گازرسانی در3 شهر
 و 231 روستای استان 

غالمی-عملیات گاز رساني به 3 شهر و 231 روستای 
خراسان جنوبی در دست اجرا است که تا پایان امسال 
مشعل گاز در آنها روشن می شود. مدیرعامل شرکت 
گاز استان گفت: هم اکنون اجرای طرح گازرسانی به 
شهرهای نهبندان ، دیهوك، درح و 231 روستاي 
استان در حال اجرا است.هاشمی افزود: با بهره برداری 
از طرح گازرسانی به این مناطق، 4 هزار و 752 خانوار 
در نهبندان، 862 خانوار در دیهوك، 653 خانوار در 
درح و 10 هزار خانوار در 231 روستای استان از نعمت 

گاز برخوردار خواهند شد.

واحدهای صنفی موظف به نصب
 نرخ نامه معتبر اتحادیه صنفی

سازمان  بازرسی  و  نظارت  اداره  صداوسیما-رئیس 
صنعت، معدن و تجارت استان گفت: واحدهای صنفی 
باید نرخ نامه معتبر اتحادیه صنفی را در محل کار خود 
نصب کنند. تهوری افزود: تمام متصدیان واحدهای 
صنفی موظف به نصب نرخ نامه تایید شده اتحادیه 
مربوط و یا اتاق اصناف در واحد صنفی خود هستند.
تهوری افزود: به استناد مصوبه یکصد و شانزدهمین 
جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی 
کشور، نرخ گذاری کاال و خدمات صنفی، کماکان 
بر اساس دستورالعمل نرخ گذاری مصوب 91/6/27 
کمیسیون هیئت عالی نظارت صورت خواهد گرفت و 
تمام واحدهای صنفی موظف به نصب نرخ نامه با مهر و 
امضای اتحادیه و اتاق اصناف شهرستان ها در معرض 
دید مصرف کنندگان هستند. وی گفت: در صورت 
مشاهده تخلف عدم درج قیمت )عدم نصب نرخنامه( 
صنعت،  سازمان  و  اصناف  اتاق  اتحادیه،  بازرسین 
کرد. برخورد خواهند  متخلفین  با  تجارت  و  معدن 

برگزاری سومین جلسه کنگره ملی
 2 هزار شهید استان

رضایی-روز گذشته سومین  کارگروه کنگره ملی 
2هزار شهید استان برگزار شد.قاسمی،دبیر کارگروه 
اقشار کنگره ملی 2 هزار شهید استان بیان کرد: 
این سومین جلسه ای است که در این زمینه برگزار 
کمیته   8 جلسه  این  در  داد:  ادامه  وی  شود.  می 
دانشجویان  کمیته  شامل  که  دادند  عملکرد  ارائه 
،فرهنگیان،اساتید و طالب،محالت و عشایر،امنیت 
این  اینکه  به  اشاره  با  باشد.قاسمی  می  بانوان  و 
جلسات منظم برگزار خواهد شد، بیان کرد: جلسه 
نهایی این کارگروه با ریاست  استاندار برگزار خواهد 

شد و تصمیمات اجرایی تعیین خواهد شد.

مردم استان یک میلیارد تومان
 به عتبات کمک کردند

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی 
یک  استان  مردم  تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت: 
میلیارد تومان به بازسازی عتبات کمک کردند و طبق 
بررسی های انجام شده در سال جاری افزایش قابل 
توجهی در این بخش خواهیم داشت. به گزارش ایرنا، 
جوینده افزود: در پروژه صحن فاطمه زهرا )س( نجف 
اشرف، افزایش 20 برابری حرم امام علی )ع( را شاهد 
خواهیم بود که در این پروژه تامین 100 هزار متر 
مربع سنگ را استان بر عهده گرفته است. وی افزود: 
خراسان جنوبی در بخش تامین نیروی کار بیشترین 
نقش را ایفا می کند و در ساخت صحن عقیله بنی 
هاشم که در 2 فاز، 30 هزار مترمربع بازسازی خواهد 
خواهد  سنگ  تامین  در  توجهی  قابل  نقش  شد، 
داشت. وی شرکت در ساخت پروژه صحن فاطمه 
زهرا )س( در نجف اشرف، تامین نیروی کار، ساخت 
صحن عقیله بنی هاشم در صحنه واقعی روز عاشورا، 
ترفیع گنبد و بارگاه امام حسین )ع( و گسترش فضای 
فیزیکی حرمین شریفین در سامرا و کاظمین را از 
مهمترین اقدامات ستاد عتبات عالیات خراسان جنوبی 
بیان کرد. جوینده افزود: مدیریت کمک ها و نذورات 
مردم در دستور کار ویژه ستاد بازسازی عتبات قرار 
گرفته است تا مردم با اطمینان خاطر وجوهات نقدی 

و غیرنقدی خود را به این بخش اهدا کنند.

وزش تند باد همراه با گرد و خاک در استان

صداوسیما-کارشناس هواشناسی  برای سه روز آینده در استان وزش تندباد همراه با گرد و خاك پیش بینی کرد. لطفی گفت: امروز و دو  روز آینده به تناوب برای استان، وزش تند باد همراه 
با گرد و خاك و در ساعات بعدازظهر افزایش موقت ابر قابل پیش بینی است که باعث کاهش دید افقی و کیفیت هوا به ویژه در مناطق شرق استان و شهر طبس خواهد شد. وی افزود: 
در این مدت تغییرات دمایی روند افزایشی دارد.کارشناس هواشناسی همچنین از احتمال رگبار پراکنده و بارش خفیف باران از امروز در برخی مناطق از جمله طبس، فردوس و قاین خبر داد.

*رئیس ستاد عتبات عالیات از برگزاری جشن » نشان 
محبت« به ساحت ائمه معصومین در استان خبر داد.

برگزاری  از  قاین  اسالمی  تبلیغات  اداره  *مسئول 
طرح تالوت قرآن کریم در بیش از 70 مسجد این 

شهرستان خبر داد.
*رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: 4000 تن جو 

بین دامداری های خراسان جنوبی توزیع می شود.
*معاون توسعه پیشگیری بهزیستی گفت: خراسان 
جنوبی دارای 17دستگاه غربال گر شنوایی مجهز و 

21 پایگاه دائمی طرح غربالگری است.
*دستگاه وایداس با کمک خیران خریداری و در 
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سالمت عشق آباد 

نصب و راه اندازی شد.
* رئیس اداره سالمت و تندرستی اداره کل آموزش 
و پرورش خراسان جنوبی گفت: طرح دادرس در 150 

مدرسه استان برگزار می شود.
*رئیس بهزیستی شهرستان بشرویه از برگزاری طرح 

ضیافت مهر در این شهرستان خبر داد.
* مدیرکل بهزیستی گفت: طرح رصد آسیب های 

اجتماعی در 3 شهرستان اجرا شد.
*22 خرداد ماه سال جاری، آخرین مهلت ثبت نام 
صنعت  متقاضیان  آزمون  مرحله  دومین  اینترنتي 
ساختمان، تفاهمنامه های صنایع دستي، فرش  و... 

در سال 1397 می باشد.

اخبار کوتاه

گروه خبر-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
گفت: برای ارتقای کیفیت زندگی مردم و ایجاد 
رضایت واقعی در بین مردم باید تالش کنیم و 
اگر نارضایتی به وجود آمده به دلیل کم کاری ما 
مسئوالن بوده که نیازهای واقعی مردم احصاء 
هم افزایی  جلسه  در  علوی مقدم  است.  نشده 
استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی در قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی خراسان جنوبی، اظهار کرد: 
در قرارگاه پیشرفت و آبادانی نوع نگاه به ایجاد 
همدلی و کار تیمی بوده که برکات ارزشمندی 

به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این طرح، طرح خوبی است 
که چند مشخصه ارزشمند دارد، تصریح کرد: 
این  که  بوده  این  مشخصه ها  این  جمله  از 
آن  نگاه  و  بوده  آموزشی  فرآیند  یک  طرح 

دیگر  از  و  است  روستاییان  توانمندسازی  به 
مشخصات و نکات ارزشمند این طرح ایجاد 

اشتغال و تبدیل به منابع مالی پایدار است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با اشاره 
به اینکه در این طرح کار از پایین به باال بوده 
که ارزش بسیار زیادی دارد، یادآور شد: براساس 
اقتصاد  برای  رهبری  معظم  مقام  فرمایش 
مقاومتی و اجرایی کردن آن باید کار به مردم 
سپرده شود چراکه وقتی کار به مردم واگذار گردد 

کاربردی تر می شود.
علوی مقدم ادامه داد: اتکا به ظرفیت ها ی بومی 
و داخلی بسیار مهم بوده که در اجرای این طرح 
منبعث از یک فکر دقیق اندیشمندانه است. وی 
با بیان اینکه اگر نگاهی به تقسیم بندی شهری و 
روستایی نماییم ، می توانیم رشد جمعیت شهری 

و کاهش جمعیت روستایی را شاهد باشیم که 
این امر فاجعه بوده و خوشبختانه این میزان در 
استان با 60 درصد جمعیت شهری و 40 درصد 
افزود:  است،  شده  کنترل  روستایی  جمعیت 
زمانی کار مسئوالن هنر خواهد بود که این عدد 
مهاجرت را کنترل کنند و باید از ظرفیت های 

همه استفاده کنیم.

اتحاد، همدلی و شکل گیری کار تیمی 
تنها راه نجات مردم

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تنها راه 
نجات مردم و استکبارستیزی را اتحاد، همدلی 
و شکل گیری کار تیمی دانست و افزود: بسیج 
هر کجا وارد شده کارهای بی منتی انجام داده اند.

علوی مقدم اضافه کرد: هر کجا بخواهیم توسعه 

و پیشرفت یابیم اگر فرهنگ غنی اسالم را که 
اتحاد و همدلی بوده سرلوحه کار خود قرار ندهیم 
به این مهم دست نمی یابیم. وی با بیان اینکه هر 
چقدر کار مشارکتی را تمرین کنیم، وقت گذرانی 
نبوده بلکه سرمایه گذاری برای ارائه خدمات بهتر 
به مردم بوده که فارغ از مسائل سیاسی نیازمند 
عزم ملی است، یادآور شد: برای ارتقای کیفیت 
زندگی مردم و ایجاد رضایت واقعی در بین مردم 
باید تالش کنیم و اگر نارضایتی به وجود آمده 
به دلیل کم کاری ما مسئوالن بوده که نیازهای 
واقعی مردم احصاء نشده است. معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار ادامه داد: هر کجا واقعیت ها 
را به طور شفاف به مردم اعالم کرده ایم به نحو 

احسن مردم پای کار آمده اند.
در  داریم  انتظار  کرد:  تصریح  علوی مقدم 
بخش هایی که بسیج سازندگی و دستگاه های 
اجرایی وارد شده اند با اعتباراتی که دارند اقدامات 
خوبی انجام شود. وی افزود: اگر بخواهیم در 
در  ابتدا  باید  دهیم  انجام  کاری  اشتغال  مورد 

روستاها این امر را آغاز نماییم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با بیان 
به دهیاری ها در راستای همکاری  باید  اینکه 
با بسیج سازندگی تأکید شود، یادآور شد: بسیج 
از  که  به شناختی  توجه  با  سازندگی می تواند 
دستگاه های اجرایی دارد با انعقاد تفاهم نامه هایی 
از ظرفیت دستگاه های اجرایی استفاده نماید.

نسبت  روستایی  امور  دفتر  افزود:  علوی مقدم 
به معرفی دستگاه ها و هماهنگی با آن ها برای 
فرمانداران  با  اعتبارات  اختصاص  و  هم افزایی 

مربوطه اقدام کند.
وی اضافه کرد: هر چقدر این امر با دستگاه های 
مرتبط و مردم خود روستاها انجام گیرد به طور 

انجام  و  روستا  بهتر  شناخت  به  منجر  قطع 
اقدامات بهتر در راستای رفع مشکالت مردم 
کرد.معاون  برنامه ریزی  می توان  و  می شود 
با  گفت:  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی 
ظرفیت های موجود در استان می توان جلوی 
سیاه نمایی هایی را که برخی از افراد می خواهند 

با آن نظام را ناکارآمد نشان دهند گرفت.

اجرای ۸۲ پروژه عمرانی در طرح 
پیشرفت و آبادانی خراسان جنوبی

مسئول بسیج سازندگی نیز در این جلسه گفت: 
طی سال گذشته 82 پروژه عمرانی به مبلغ پنج 
میلیارد و 500 میلیارد تومان در قرارگاه پیشرفت 
و آبادانی تعریف شده است.هنری اظهار کرد: 
از  قرارگاه  این  پنج گانه ای در  کارگروه های 
جمله کارگروه معیشت، سالمت، فرهنگی، تعلیم 
و تربیت و عمران و زیرساخت ها ایجاد شده 
است.وی با اشاره به اینکه اساس فعالیت قرارگاه 
بر این مبنا است که به جای کار کردن تنها در 
یک حوزه خاص توسعه همه جانبه را در دستور 
کار دارد، گفت: باید تالش کنیم با فرهنگ سازی 
در منطقه به اشتغال و توانمندسازی برسیم.هنری 
عنوان کرد: هدف اصلی کار قرارگاه مشارکت 
باید  مردم  همه  لذا  است  روستاها  در  مردمی 

بتوانند در همه فرآیند برنامه ها پای کار باشند.
اینکه  بیان  با  نیز  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
سازمان تبلیغات اسالمی آمادگی الزم برای 
استقرار روحانیون در روستاها تا حد توان را 
ساخت  در  باید  فرمانداران  کرد:  اظهار  دارد، 
داشته  بیشتری  همکاری  عالم  های  خانه 
حتی   را  فرهنگی  اقدامات  بتوانیم  تا  باشند 

موقت در روستاها داشته باشیم.

قدیر  توسط  حوا«  »سایه  مستند  کاری- 
 CBR ترابی  هنرمند طبسی با همکاری واحد
بهزیستی شهرستان طبس ساخته شده که از 
ماه عسل  برنامه  به  ارسالی  اثر  هزار  ده  بین 
جز 28 اثر مرحله داوری مردمی قرار گرفت.
این کارگردان طبسی در گفتگو با خبرنگار آوا  
گفت:   متولد 1356  و  دارای معلولیت  شدید  
از ناحیه  پای راست  هستم، رشته  اصلی  من  
عکاسی، طراحی و کارگردانی است. وی می 
افزاید: در مسابقات  کشوری “عکس معلول 
و اجتماع” رتبه  دوم را کسب کردم، به عنوان  
یکی  از اهدا کنندکان  عضو  افتخار  خدمت 
دارم و همچنین مربی  تیراندازی ویژه  معلوالن 
هستم. هم  طبس  شهرستان  جانبازان    و 

کار  دومین  این  کند:  می  نشان  خاطر  وی 
مستند من بود  و نیت از ارسال به برنامه ماه 
این   آرزوی  به  عسل  فقط تحقق بخشیدن 
مادر بود.ترابی  درباره این مستند عنوان می 
کند:  فیلم کوتاه »سایه حوا« زندگانی مادر و 
دختری را روایت می کند که دختر در زلزله 
سال 57 طبس دچار معلولیت و ضایعه نخاعی 
می شود و مادر در این سال ها از دختر خود 

مراقبت و پرستاری می کند.
زبان  از  و  فیلم  این  در  ادامه می دهد:  وی 
مادر 90 ساله گفته می شود تنها آرزوی ما 
به کربالست.شایان ذکر است مستند  رفتن 
“سایه حوا” در نظر سنجی برنامه ماه عسل 

توانست رتبه پنجم را کسب کند.  

استاندار گفت: در شرایطی که به شدت نیازمند 
استفاده از ظرفیت ها در استان هستیم مدیران 
دستگاه های اجرایی باید شرایطی فراهم کنند تا 
سرمایه گذاران به ویژه برای دریافت تسهیالت 
سرگردان نمانند. به گزارش ایرنا، محمد مهدی 
الشریعه شنبه شب در جلسه مشترك  مروج 
کارگروه اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک 
های استان افزود: اینکه یک سرمایه گذار برای 
دریافت یک میلیارد تومان سه ماه در بانکی 
معطل بماند و سپس به بانک دیگری معرفی 
شود به صالح استان نیست. وی با بیان اینکه 
ورود سرمایه گذاران و بیان مشکالت آنان باید 
شد:  یادآور  یابد،  افزایش  اشتغال  کارگروه  در 
باید  خود  پیگیری  روش  در  گذاران  سرمایه 
تجدید نظر کنند چراکه پیگیری های منسجم 
تر سبب رفع مشکالت آنان می شود. وی تاکید 
کرد: دستگاه های اجرایی بدانند سوال و جواب 
ها در خصوص رفع مشکالت سرمایه گذاران 
بعد از این پررنگ خواهد شد و دستگاه های 
استان به ترتیب رده بندی و امتیاز بندی می 
شوند. وی گفت: تجربه نشان داده استان ها به 
دنبال طرح های کالن سرمایه گذاری باالی 15 
میلیارد تومان هستند که در خراسان جنوبی نیز 
باید تالش شود طرح های کالن از دست نرود.

به  اشاره  با  ادامه  در  استاندار خراسان جنوبی 
از  حمایت  قانون  اجرایی  نامه  آیین  اصالح 
توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 
و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی، اظهار کرد: با اصالح این آیین نامه یک 

گام از مشکالت رفع شد.
شده  یاد  نامه  آیین  اصالحات  الشریعه،  مروج 
را مغتنم شمرد و ادامه داد: با توجه به سرعت 
نوساناتی که در خصوص استان ها در جذب 
اعتبارات صورت گرفته است مدیران دستگاه 

های اجرایی  مدنظر داشته باشند که هنوز در 
استان به سطح جذب مطلوب نرسیده ایم.وی 
عنوان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید 
باشند  ابالغیه داشته  این  از  را  استفاده  نهایت 
چرا که در این ارتباط 90 میلیارد تومان از 118 
میلیارد تومان اعتبارات، معادل 50 درصد سهم 

اول استان جذب شده است.
تسهیالت بانکی ارزان قیمت با کارمزد 6 درصد 
به سرمایه گذاران طرح های صنعتی و تولیدی در 

نواحی و مناطق روستایی کم برخوردار پرداخت 
می شود. این طرح در راستای اجرای سیاست 
های اقتصاد مقاومتی دولت و حمایت از سرمایه 
گذاران مایل به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال 
گذاران  سرمایه  روستایی،  محروم  مناطق  در 
منجر  گذاری  سرمایه  های  طرح  مجریان  و 
به اشتغال و تولید در مناطق و نواحی صنعتی 
روستایی اجرا می شود. تسهیالت مصوب این 

حوزه 60 هزار میلیارد ریال است و طرح های 
اقتصادی و سرمایه گذاری تولیدی و اشتغالزا در 
مناطق روستایی و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر 

جمعیت مشمول دریافت این تسهیالت است.
مروج الشریعه در این زمینه افزود: شهرك صنعتی 
بیش از 50 هکتار مساحت دارد اما ناحیه صنعتی 
کمتر از این میزان است لذا سرمایه گذاران در 
نواحی صنعتی می توانند از مزایا، تسهیالت و 

مشوق های مناطق روستایی برخوردار شوند.

دارای  بیرجند  بیان کرد: شهرك صنعتی  وی 
بیش از 50 هکتار مساحت است اما بر اساس 
تقسیمات کشوری در بافت روستای باقران قرار 
گرفته لذا این شهرك نه در محدوده شهر و نه 
جزو نواحی صنعتی محسوب می شود که باید 

برای آن استعالم داده شود.
استاندار در ادامه به خروج 80 تن شیر خام از 
باید به جمع بندی  افزود:  استان اشاره کرد و 

برسیم که تولید شیر افزایش و به همین نسبت 
خروج آن از استان نیز زیاد شود و اینگونه از 

مساله بدتر به بد پناه می بریم.
جهاد  اعالم  به  بنا  داد:  ادامه  الشریعه  مروج 
به  شیر  تن   50 است  قرار  استان  کشاورزی 
یکی از کارخانجات شیر نیشابور ارسال شود اما 
عوض این کار باید از آنها بخواهیم در استان 
ما حداقل یک شعبه یا نمایندگی احداث شود تا 
برای استان ارزش افزوده داشته باشد.وی بیان 

کرد: باید از سرمایه گذاران تقاضا شود داخل 
اندازی  راه  فرآوری شیر  کارخانه های  استان 
کنند، همچنین کارخانجات موجود باید فناوری 
خود را ارتقا داده تا با برندهای مهم کشور به 

رقابت بپردازند.
وی اظهارکرد: تعامل به معنای این نیست که 
شیر تولیدی دام استان را تقدیم برندهای خاص 
کنیم بلکه باید از کارخانجات برند بخواهیم در 

استان سرمایه گذاری کنند.
کارخانه  فعالیت  به  اشاره  با  ادامه  در  استاندار 
نساجی فردوس و تاکید بر رفع مشکل کارخانه 
نساجی طبس یادآور شد: باید در 11 شهرستان 
استان 11 واحد نساجی به صورت شبکه ای و 
زنجیره ای ایجاد شود.مروج الشریعه افزود: برای 
انجام این مهم از منابع استان و کمک های فنی 
و اعتباری یارانه ای خاص در نظر می گیریم 
بازاریابی  و  تشخیص  فناوری،  که  شرطی  به 
مناسب و مطمئنی برای این واحدها انجام شود.
نماینده مردم فردوس، سرایان، بشرویه و طبس 
در مجلس  نیز در این نشست گفت: سرمایه گذار 
داخلی مایل به سرمایه گذاری برای راه اندازی 
نساجی طبس است لذا نیازی به جذب سرمایه 
گذار خارج از استان نیست.امیرحسنخانی اظهار 
کرد: انتظار می رود نساجی فردوس و طبس با 
نگاه ویژه تری دیده شود تا این صنعت گسترش 

یافته و زمینه اشتغال بیشتری فراهم شود.
وی با اشاره به برخی مشکالت سرمایه گذاران 
بیان کرد: متاسفانه سرمایه گذاران ابتدای کار 
باید هزینه های زیادی به منابع طبیعی و راه 

و شهرسازی بپردازند که انگار سر گردنه است.
وی ادامه داد: اگر اینگونه مشکالت در استان رفع 
شود سرمایه گذاری نیازی به کمک های فنی و 
اعتباری نخواهد داشت لذا باید این مشکالت را 
از راه سرمایه گذار حذف کنیم در غیر اینصورت 

رغبتی برای وی باقی نمی ماند.
امیر حسنخانی یادآور شد: در بخش صنعت و 
معدن در فردوس خواستار ایجاد مرکز تحقیقات 
خاك های صنعتی ایمیدرو هستیم که انتظار می 
رود این امر توسط استانداری پیگیری و به نتیجه 
برسد. وی همچنین خواستار راه اندازی بزرگترین 
ماهی  پرورش  مرکز  و  دام  نژاد  اصالح  مرکز 

تیالپیا در فردوس شد.

نارضایتی مردم از کم کاری مسئوالن است

مستند »سایه حوا« از طبس رتبه پنجم در نظر سنجی “ماه عسل”

سرمایه گذاران برای دریافت تسهیالت سرگردان نمانند
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 امام باقر علیه السالم فرمودند :
إنَّ َرسوَل ا... استَقبََل بَیَت الَمقِدِس َسبَعَة َعَشَر َشهرا ثُمَّ ُصِرَف إلَی الَكعبَِة

رسول خدا بیت المقّدس را هفده ماه قبله قرار دادند و پس از آن به سمت کعبه برگشتند.
)قرب اإلسناد ، ص 148(

 

تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره    97-1114/1
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خرید 1002 شاخه لوله گالوانيزه 
ضمانت نامه معتبر به مبلغ 7,147,405,911در سایزهای مختلف 

3ماه357,500,000
اعتبارات سال 96 

*مشخصات کامل لوله ها در دعوتنامه ذکر شده است 
زمان دریافت اسناد مناقصه: 1397/03/21 الی 1397/03/25  تاریخ ارسال پيشنهادات:  ساعت 14 مورخ 1397/04/04

تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح مورخ 1397/04/05
محل بازگشایی پاکت ها: بیرجند ، بلوار شهدای عبادی ، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی ، شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان جنوبی ، سالن جلسات 

استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قرار دارد.
ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد 
برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت 

پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه ویا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.  

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

وزارت نيرو                              
 شرکت آب و فاضالب 

روستایی خراسان جنوبی           
شماره: 67/1778
تاریخ: 1397/03/20 
شناسه آگهی: 187836

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی   
                               در نظر دارد: تجدید مناقصه ای با موضوع  ذیل برگزار نماید

056 - 32454577 - 09303102285
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