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رفتار دوستان ارتباطي با 
فراکسيون شان ندارد

صفحه 2

 همه اصالح طلبان با نامه 
توصيه مذاکره موافق نيستند

صفحه 2

خيلي ها در لباس انقالب،
 خوي طاغوتي دارند 

صفحه 2

فعال سياست ما افزايش
 برد موشک ها نيست

صفحه 2

اوقات فراغت دغدغه ملی ، 
نیاز منطقه ای

تعطیلی  و  تابستان  فصل  شروع  با 
مدارس، طوالنی بودن زمان تعطیالت 
و داشتن اوقات فراغت بسیار، چگونگی 
پرکردن وقت جوان و نوجوان به شکل 
مفید، مهم ترین دغدغه  والدین  و حتی 
مسئوالن است. اوقات فراغت بخش 
مهمی از زندگی هر کودک ونوجوان 
افراد  این  اگر  دهد،  می  تشکیل  را 
برنامه مشخصی برای گذراندن مفید 
اوقات فراغت خود نداشته باشد این بی 
زندگی  های  جنبه  از  بسیاری  هدفی 
او را تحت الشعاع قرار داده و حتی در 
نهایت ممکن است.... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4094

7هزينه کرد97 درصد اعتبارات  کشاورزی فردوس در بخش آب   7سپاه و ارتش هيچ وقت از هم جدا نخواهند بود 7افزايش قيمت نان آزاد از روز گذشته در بيرجند

مشارکت مردم ضامن پايداری
 ياد و نام شهداست

استاندار خراسان جنوبی گفت: اصل مساله مشارکت و حضور مردم در گرامی داشت یاد شهدا است به 
شکلی باید باشد که در بستر تاریخ خراسان جنوبی برجستگی کالم، گفتار، نگاه و قلم و همه آثار شهدا 

ملکه ذهن جامعه باشد مروج الشریعه گفت: اصل مشارکت...) ادامه در صفحه 7(

بازگشت 4 برابری درآمد های مالياتی 
به سفره خراسان جنوبی

ری
 :کا

س
عک

استاندار در ستاد اجرایی کنگره ملی 2 هزار شهید استان عنوان کرد:

    صفحه 3

مردم شریف ، همراه و حامی معلولین 
موسسه خیریه )غیر دولتی( توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(بیرجند 
بار دیگر دستان پرخیر و قلوب مهربان تان برگ زرین دیگری در دفتر خاطرات 

به یاد ماندنی این مؤسسه ثبت نمود و برای همیشه در تاریخ این دیار به یادگار گذاشت. با تشکر از تمامی 
عزیزانی که در بازگشایی صندوق های کفاره و فطریه موسسه حضور داشته اند: شورای محترم زکات، نماینده 
محترم دفتر نماینده ولی فقیه در استان،روحانیت معزز حاضر در جلسه، مدیران و مسئوالن محترم بهزیستی 

و کمیته امداد، جمعی از مدیران محترم بانک کشاورزی، خانواده های محترم شهدا و حامیان ارجمند 
مبالغ جمع آوری شده به شرح ذیل اعالم می گردد. 

 )مبالغ به تومان می باشد(
 مبلغ فطریه: 95/095/147        مبلغ کفاره:  94/766/600      سهم سادات:  1/966/300

دستان پرخیر و مهرتان در عید فطر رمضان المبارک سال 1397 برای ادامه حیات این خیریه بذل نمود 
تا مجموعه حضرت علی اکبر )ع( با شفافیت تمام در راستای نیات حامیان مبالغ مذکور را هزینه نماید تا 
با همان استواری همیشه و با تمام توان برای خدمت به بهترین مخلوقات خدا در صحنه خدمت حضور 
داشته باشند. )شایان ذکر است، هزینه های نگهداری و توانبخشی هر معلول در ماه733/000 تومان است 
که سرجمع هزینه های 450 مددجو در ماه 330 میلیون تومان و ساالنه3/960/000/000 تومان می باشد( 
ضمن تشکر از شما به استحضار می رساند: تمامی هزینه های عید فطر توسط خیران محترم پرداخت شده است

دست مریزاد، قلوب تان مهربان تر و دستان تان  در بذل و بخشش به بهترین بندگان خدا تواناتر باد 
به اطالع می رساند: پايگاه سيار در تمامی ساعات شبانه روز به شماره 09153636314 

تا پايان هفته جاری آماده دريافت زکات فطريه و کفاره شما خوبان  می باشد.
Www.tavanaliakbar.ir تلفن : 32252050           

مهرتان را سپاس می گوییم

هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسسه خیریه)غیردولتی(توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

جناب آقای امیر حسام قزلباش
مدیر محترم سرپرستی امور شعب بانک کشاورزی 

خراسان جنوبی
جناب آقای حسین مودی 

مدیر محترم گروه اعتبارات و بانکداری شرکتی 
بانک کشاورزی خراسان جنوبی

جناب آقای محمدحسین بخشی  کارشناس محترم اعتبارات بانک کشاورزی 
جناب آقای قاسمی  کارشناس محترم اعتبارات بانک کشاورزی 

جناب آقایان: حمید محمودی و جواد برگی زاده
همکاران محترم بانک کشاورزی شهرستان بشرویه 

از مساعدت و نگاه ویژه تان و همچنین همکاری شایسته و زحمات شما بزرگواران 
تقدیر و تشکر می نماییم.

مجتمع پرورش شتر مرغ عابدیان - بشرویه

با نهایت تأسف و تألم ضایعه درگذشت همکار عزیزمان 

زنده یاد دکتر محمود عبادیان
)دانشیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند(
را خدمت خانواده محترم، شاگردان و دانشگاهیان فرهیخته 
دانشگاه بیرجند و جامعه علمی و دانشگاهی تسلیت عرض 

می نماییم. مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم 
امروز چهارشنبه 30 خرداد 97 ساعت 16 از محل  سالن 

اجتماعات بهشت متقين برگزار می شود 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است.

روابط عمومی دانشگاه بیرجند

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
مراسم تشییع و تدفین 

شادروان دکتر محمود عبادیان
 امروز چهارشنبه 97/3/30 ساعت 16 الی 17 از محل 
سالن اجتماعات آرامستان )غسالخانه( برگزار می گردد. 

ضمنا جلسه سوم آن مرحوم جمعه 97/4/1 از ساعت 9 الی 
10 صبح در محل  هيئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد.

خانواده های: عبادیان ، جوقه ساالر،  علی آبادی، گنجی، پورصادق، محمدی، 
جانباز اول ، سپهری ، دادگر، حسین زاده و سایر بستگان

اطالعیــه 
 فراخوان شركت در طرح انتخاب و معرفي مستمري بگیران

 نمونه  سازمان تامین اجتماعي خراسان جنوبي 

سازمان تأمين اجتماعی در نظر دارد: به مناسبت روز »خانواده وتکريم بازنشستگان«
  به منظور ترويج فرهنگ تکريم و ارج گذاری به مقام ارزشمند 

»بازنشستگان ، همسران بازمانده و ازکارافتادگان کلی نمونه«
 به عنوان اسوه های صبر و استقامت و خردورزی در جمع خانواده و جامعه نسبت به انتخاب 

وتجليل از اين عزيزان اقدام نمايد. از اين رو تمامی بازنشستگان و مستمری بگيران 
تأمين اجتماعی می توانند برای کسب اطالعات بيشتر با مراجعه به شعب سازمان و دفاتر 
کانون های بازنشستگی سازمان تأمين اجتماعی در سطح استان در صورت دارا بودن شرايط 

حداکثر تا پايان 25 تير ماه 1397 در اين فراخوان عمومی ثبت نام نمايند. 

روابط عمومي اداره کل تامین اجتماعي خراسان جنوبي

یک قطعه زمین سند دار با موقعیت عالی در دشت 
علی آباد به فروش می رسد.  09354804730

      جناب آقای دکتر حمید معاضدی
خبر درگذشت برادر عزیزتان

 زنده یاد علی معاضدی )معلم بازنشسته(
ما را سخت متأثر کرد. از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده

رحمت و مغفرت و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.
از طرف خانواده های: 

محمد الله ، حسین اکبری ، صادق رستاد

صاحبان محترم مشاغل )کسبه( و وسایط نقلیه عمومی:                                                                                     
فردا آخرين مهلت ارائه الکترونيکی اظهارنامه مالياتی از طريق سامانه www.tax.gov.ir بوده 

و به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد.
لذا جهت برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق در قانون ماليات های مستقيم می بايست 

اظهارنامه مالياتی خود را فقط  تا فردا )31 خردادماه( به صورت الکترونيکی ارسال نماييد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی        مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526

اصالحیـه 
پيرو درج آگهی مناقصه عمومی نوبت اول واگذاری امور 
به  بيرجند  شهرداری  گانه  دو  مناطق  شهری  خدمات 
اطالع می رساند: رديف 10 فرم آناليز حقوق و هزينه های 
جاری شرکت به شرح جمعه کاری و تعطيالت، شب کاری

 اضافه کاری با در نظر گرفتن بند 4 ماده 4 
شرايط مناقصه اصالح گرديد.

محمدعلی جاوید-  شهردار بیرجند

اصالحیـه
 کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 استان خراسان جنوبی
بدينوسيله به اطالع می رساند: محل برگزاری مجمع عمومی عادی 

 ساليانه نوبت دوم کانون مورخ 97/4/4 ساعت 16/30 
به هتل سپهر واقع در خيابان جمهوری - جمهوری 4 تغيير يافت.
هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی

خیزش ورزش استان
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دادسرای فرهنگ و رسانه علی کریمی را احضار کرد 

ظاهرا کریمی به خاطر پست هایی که در اینستاگرام منتشر کرده است به دادسرا احضار شده و قرار است طی روزهای آینده در خصوص انتشارات خود در صفحه 
شخصی توضیحاتی را ارئه کند. کریمی چند روز پیش با انتشار پستی در اینستاگرامش از مردم خواست تا در کمپین نخریدن اقالمی که گران شده است، شرکت 
کنند. همچنین سخنگوی دولت گفت: از علی کریمی که ضرب المثل سزای گران فروش نخریدن است را ترویج می کند تشکر می کنیم.

اوقات فراغت 
دغدغه ملی، نیاز منطقه ای

* امین جم

بخش  فراغت،  اوقات   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

تشکیل  را  ونوجوان  کودک  هر  زندگی  از   مهمی 
برای  مشخصی  برنامه  افراد  این  اگر  دهد،  می 
باشد  نداشته  خود  فراغت  اوقات  مفید  گذراندن 
 این بی هدفی بسیاری از جنبه های زندگی او را 
نهایت ممکن  در  و حتی  داده  قرار  الشعاع  تحت 
است سعادت آینده و زندگی نوجوان را نیز دچار 
اختالل کند. از سوی دیگر، نحوه گذراندن اوقات 
اهمیت است.  نیز بسیار حائز  نوجوانی  فراغت در 
اوقات فراغت اگر در مجاری صحیح به کار گرفته 
در  نیرومندی  و  نشاط  ذهن،  تبلور  باعث  شود 
مهمترین فعالیتهای زندگی فرد می شود؛ اما اگر 
در جهتی نادرست صرف شود احتمال دارد خطرات 
بزرگ و مفاسد غیرقابل جبرانی به بار آورد. انجام 
از مهمترین روش های  فعالیت های بدنی یکی 
گذراندن اوقات فراغت در تمام دوران زندگی به 
از این برنامه ها  ویژه نوجوانی است. ورزش کی 
بر تامین سالمت روان و جسم،  است که عالوه 
نوجوان را از آثار نامطلوب محیط های اجتماعی 
نیز بر حذر می دارد. بسیاری از نوجوانان با انجام 
ورزشهای حرفه ای می توانند مسیر آینده زندگی 
آن جهت حرکت  در  و  را مشخص  خود  ورزشی 
اوقات  موضوع  با  ای  جلسه  پیش  روز  چند  کنند. 
اداره های گوناگون  از  با حضور مسئوالن  فراغت 
استان برگزار و برنامه ریزی هایی نیز برای این مهم 
انجام شد. امیدواریم که خروجی اینگونه جلسات، 
برای مردم ملموس تر باشد و بتواند جامعه هدف 
بزرگتری را تحت پوشش قرار دهد. اگر برای جوانان 
شهر تفریح سالمی در نظر گرفته نشود، جوانان به 
سمت تفریحات ناسالم کشیده می شوند. همانطور 
که اکنون نیز افزایش چایخانه های زیرزمینی و نبود 
هیچگونه نظارتی بر ان ها که هر نوع  ناهنجاری 
است.از  شده  مشکالت  جزو  دهد،  می  رخ  آن  در 
طرف دیگر نیز وقتی هیچ تفریح سالم جایگزینی 
نمی یابد، به سمت این گونه مسائل که به نوعی 
ناهنجاری نیز محسوب می شود، کشیده می شود. 
با توجه به اینکه هزاران نفر روز و ساعت در این ایام 
صرف این موضوع می شود و این زمان در مقیاس 
بزرگ و حتی با معیارهای مالی می تواند به فرصتی 
طالیی برای استفاده از ظرفیت کودکان، نوجوانان و 
جوانان برای ورزش، تفریح همراه با آموزش و کار 
مفید بدل شود، نبود برنامه جامع و هدفمند و موازی 
کاری در دستگاه های مرتبط را باید نقطه ضعف 
بسیار بزرگی در این زمینه دانست که عوارض آن 
تشدید ناهنجاری ها، اتالف سرمایه ها، ضربه به 
ارزش های فرهنگی است. بنابراین موضوع برنامه 
ریزی اصولی برای استفاده از این زمان طالیی، در 
سطح ملی باید دیده و درسطح منطقه ای متناسب 

با اقلیم،جغرافیا و فرهنگ هرمنطقه عملیاتی شود.

تخلف در واردات خودرو تایید شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن سایت 
ثبت سفارش این وزارتخانه را تکذیب کرد و ضمن 
گمرکات  به  خودرو   ۶۴۸۱ ورود  در  تخلف  تایید 
کشور، از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان 
خبر داد. درپی اظهارات ناصر سراج، رییس سازمان 
بازرسی کشور مبنی بر اینکه سایت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هک شده و حدود ۵۰۰۰ خودروی 
مدل باال وارد کشور شده است، وزارت صنعت، معدن 

و تجارت طی اطالعیه ای این موضوع را رد کرد.

حباب سکه به ۴۰۰ هزار تومان 
رسید

رئیس کمیسیون تخصصی طال، حباب هر قطعه سکه 
را ۴۰۰ هزار تومان اعالم کرد و گفت: نوسان قیمتی 
در بازار سکه شدید است. کشتی آرای درباره وضع بازار 
سکه گفت: هر چند هر قطعه سکه بهار آزادی نرخ 
دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را لمس کرده، اما نرخ 
هر قطعه سکه تمام به 2 میلیون و ۴۸۰ هزار تومان 
کاهش یافته است. وی با بیان اینکه نوسان قیمتی در 
بازار طال و سکه بسیار زیاد است، تصریح کرد: این 
امر به دلیل قیمت های بازار ارز است. وی با تاکید 
بر اینکه، نوسانات نرخ ارز بالفاصله بر قیمت ها در 
بازار طال تاثیرگذار است، گفت: هر چند حباب قیمتی 
 برای هر قطعه سکه ۵۰۰ هزار تومان بود، اما این رقم 

هم اکنون حدود۴۰۰ هزار تومان است.

تکذیب خبر کسر مالیات 
از کارتخوان های فروشگاهی 

 ۹ کسر  مرکزی  بانک  پرداخت  نظام  اداره  مدیر 
درصد مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر خرید از 
کارتخوان های فروشگاهی از اول تیرماه را تکذیب 
در  مطلبی  انتشار  خصوص  در  بیگی  محمد  کرد. 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در خصوص 
هنگام  در  افزوده  ارزش   بر  مالیات  درصد   ۹ کسر 
از  فروشگاهی  کارتخوان های  از  کارت  با  خرید 
این  گفت:  دولت  خزانه  به  آن  واریز  و  تیرماه  اول 
است  شایعه  و  ندارد  صحت  وجه  هیچ   به   مطلب 
و از اول تیرماه قرار نیست تغییری در روند خرید با 
کارت از کارتخوان های فروشگاهی صورت بگیرد. 

 سهم وام از بهای مسکن 
زیر و رو شد

رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: 
طبق محاسبه ای که انجام شده به طور متوسط نسبت 
تسهیالت مسکن به بهای مسکن از ۴۸ درصد به 
2۸ درصد کاهش یافته است. معاون اقتصادی بانک 
مرکزی نیز گفت:  متوسط رشد قیمت هر متر مربع 
مسکن در دو ماهه امسال 32.2 درصد رشد داشته 
است. سال گذشته 37 هزار فقره وام مسکن پرداخت 
شد که رشد 7۰ درصدی نسبت به سال ۹۵ داشته است.

هشدار برقی وزیر نیرو
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه به مدت ۱3 هفته با موضوعی 
تحت عنوان کمبود تولید برق مواجه شده ایم گفت: در 
شرایط فعلی بالفاصله برای افزایش تعرفه های برق 
سازمان های دولتی اقدام خواهد شد. اردکانیان گفت: 
عمدتا کاهش تولید بخاطر کم بارشی های اخیر در سال 
آبی جاری است و ما به آن میزانی که از نیروگاه های 
آبی برق می گیریم قادر نخواهیم بود امسال از آن 
استفاده کنیم. وزیر نیرو با تاکید بر اینکه بر رقم تعیین 
شده برای مصرف امسال اندکی رشد مصرف را هم 
لحاظ کردیم خاطرنشان کرد: تدابیر مختلفی اندیشیده 
شده است برای اینکه این دوران بحرانی پشت سر 
گذاشته شود و بتوانیم بدون خاموشی تابستان را طی 
کنیم. عمده تدابیر معطوف به مصرف کنندگان می شود 
و فقط مصارف خانگی مورد نظر نیست به طوریکه 
ما چیزی حدود 2۰ هزار مگاوات از ظرفیت تولیدمان 

برای دستگاه های سرمایشی صرف می شود.

سرمقاله

تريبون نمازجمعه مشهد،سخنگوي مردم مشهد نیست

جواد آرین منش فعال سیاسی در پاسخ به اینکه چقدر 
مواضع علم الهدی درباره برجام و دولت را می توان 
نظر و دیدگاه مردم مشهد دانست، گفت: جمعیتی که 
در نماز جمعه شرکت می کنند، در مقایسه با جمعیت 
کلی شهر اقلیت هستند. امام جمعه و نماینده ولی فقیه 
مورد احترام همه است اما معنایش این نیست که تریبون نمازجمعه سخنگوی 
مردم مشهد است. به هر حال گروه ها و جریان هایی هستند که به نظرات امام 
جمعه توجه دارند، حاال باالخره سلیقه و ادبیات هر امام جمعه ای متفاوت است.

هنوز ياد نگرفته ايم با هموطنان مان حرف بزنیم

مهاجرنیا پژوهشگر سیاسی با انتقاد از برخوردهای اشتباه در امر به معروف و نهی 
از منکر، گفت: متأسفانه تا امر به معروف می کنیم، شهید می دهیم. یکی از 
میادین شهادت ما، پارک الله و پارک ملت و این طور جاها است، چرا چون ما 
بلد نیستیم با مردم حرف بزنیم. هنوز یاد نگرفته ایم با هموطنان مان حرف بزنیم. 
همین که دیدید کار به درگیری فیزیکی کشیده می شود، تکلیف از شما ساقط 
است. ولی ما اینقدر ادامه می دهیم تا به چاقوکشی برسد. در حالی که پایبندی 
به مقررات و قوانین الزم است. رعایت نزاکت اجتماعی و شئون اخالقی، پیش 
فرض های راهبرد آتش به اختیار است. منکر را با منکر نمی شود جواب داد.

 همه اصالح طلبان با نامه توصیه مذاکره موافق نیستند

تابش، نایب رئیس فراکسیون امید گفت: طیفی در تالش 
هستند تا نامه مذاکره با آمریکا را موضع تمامیت جریان 
اصالحات معرفی کنند. هر چند در بین امضا کنندگان 
نامه، نام چند چهره اصالح طلب به چشم می خورد اما 
قسمت عمده اسامی امضا کننده این نامه را نمی توان 
اصالح طلب به معنای عرفی خود دانست. عالوه بر این نگارش و انتشار این نامه 
هیچگاه نه در کلیت جریان اصالحات، بلکه حتی در تشکل های اصالح طلب 
هم مورد بحث واقع نشده و الزاماً همه اصالح طلبان با آن موافق نیستند.

رفتار دوستان ارتباطي با فراکسیون شان ندارد

حاجی بابایی، رئیس فراکسیون والیی مجلس با بیان اینکه با افراط و تفریط 
مخالف است و اصوال مجلس هم محلی برای افراط و تفریط نیست، گفت: 
رفتارهای دوستان در مجلس ارتباطی با فراکسیونی که در آن حضور دارند، 
ندارد. در واقع رئیس فراکسیون از هیچ یک از این اقدامات اطالع نداشته و 
مصوبه فراکسیونی هم نبوده است. بعضی از نمایندگان به ذوق و سلیقه خود 
رفتارهایی را نشان می دهند که بعضا فکر می کنند مثبت است و یا نتیجه مثبتی 
دارد، البته شاید برخی از آنها هم نتایج مثبت داشته باشد، اما در مجموع من با 
رفتارهایی که از سر ذوق و هیجان و افراط و تفریط شکل می گیرد، مخالفم. 

خیلي ها در لباس انقالب ، خوي طاغوتي دارند 

عزت ا... ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی 
گفت: قارون هم به دستگاه نبوت چسبید و هم از 
فرعون بهره می برد و در داستان حضرت سلیمان 
به   این نکته  با رهبر مورچه ها هم  و برخورد وی 
نحو دیگری تکرار می شود که مردم به زندگی آنها 
نگاه می کردند و غبطه می خوردند که چرا ما چنین زندگی نداریم. خیلی 
ها ممکن است در لباس انقالب باشند و جایگاه هایی هم داشته باشند اما 
خوی و رفتار طاغوتی داشته باشند و از این دست افراد خیلی هم زیاد داریم.

فعال سیاست ما افزايش برد موشک ها نیست

جعفری فرمانده سپاه گفت: از لحاظ علمی توان افزایش برد موشک ها را 
داریم ولی فعال سیاست ما افزایش برد موشک ها نیست زیرا در همین 
برد 2۰۰۰ کیلومتری بسیاری از اهداف استراتژیک دشمنان قرار دارد که 
همین برد امنیت جمهوری اسالمی ایران را تامین می کند. وی درباره نامه 
نگاری برای مذاکره مستقیم با آمریکا، گفت: این اقدام اتفاق خاصی نیست، 
زیرا اینها برخوردار از یک تفکر غیر انقالبی و اسالمی هستند که با مبانی 
دیگر کشورها شکل گرفته و چنین درخواستی را عنوان می کنند، اگر نگوییم 
اقدام آنها خیانت است، باید گفت زمینه سازی برای سازش با دشمنان است.

علمیه  حوزه  استاد  میبدی،  فاضل 
افزایش  قم گفت: درست است که 
قیمت دالر و سکه، مشکل مستقیم 
بسیار  تورمی  آثار  اما  نیست  مردم 

مسئولین  و  دارد  آنها  برای  باالیی 
باید فکری به حال فشارهایی که به 
ملت وارد می شود، با توجه به تحریم 
هایی که ممکن است شدیدتر شود، 

کنند. به تعبیر دیگر راضی نگه داشتن 
مردم سخت تر از برقراری وحدت با 
احزاب و گروه هاست. حل مشکالت 
کشور، دیگر با موعظه و بیان جمله 

»ما تحریم ها را تحمل می کنیم« 
میسر نیست. اگر خانواده ای بخواهد 
در  خود  دختر  جهیزیه  تامین  برای 
چنین بازاری خرید کند، به ویژه اگر 

از میان طبقه متوسط جامعه باشد، با 
مشکالت عدیده ای روبه رو خواهد 
شد. وحدت نیاز به برداشتن گام عملی 
از سوی دولت دارد. اگر برای این کار 
به اقداماتی اقتصادی احتیاج باشد یا 
نیاز به مذاکره برای حل مشکالت 
ناشی از مناسبات بین المللی باشد، 
باید این کار انجام شود. متاسفانه با 
قهر کردن با دنیا، تا به امروز هیچ 
مشکلی از ما حل نشده است. وی 
با بیان این که مشکل ما این است 
که در داخل کشور، هنوز مسائلی حل 
نشده باقی مانده اند، گفت: یکی از این 
مسائل، مسأله حصر است که نظام 
تاکنون درباره آن تصمیمی نگرفته 
است. مردم خواسته و مطالبه ای در 
این زمینه از دولت و حاکمیت داشتند 
اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است. 

ابهر  مردم  نماینده  عزیزی  محمد 
گفت: آقای رئیس جمهور از آن روز 
در  زیبا  خنده های  با  جنابعالی  که 
ارز  قیمت  گفتید  تلویزیون  برنامه 
حباب است مردم نخرند، اشتباه نکنند 
و قطعا قیمت پایین می آید کمتر از ۶ 
ماه می گذرد نه تنها قیمت ارز پایین 
برابر هم گذشت.  دو  از  بلکه  نیامد 
نگرانند  مردم  جمهور  رئیس  آقای 
بیایید و  یک بار دیگر به تلویزیون 
مرز  به  را  دالر  دیگر  خنده  یک  با 
۱۰ هزار تومان برسانید. وی افزود: 
تیم اقتصادی دولت ضعیف است و 
و  پولی  نظام  برای  مدونی  سیاست 
بانکی ندارد. آقای رئیس جمهور آیا 
خبر دارید در بازار سیاه خودرو قیمت 
برخی خودروهای مونتاژ داخل تا مرز 
7۰ میلیون تومان رسیده است. آیا از 

وضعیت مسکن مطلع هستید یا فقط 
اظهارات وزیر مسکن تان که می گوید 
سیاسی  مسکن  قیمت  افزایش 
است را می شنوید؟ عزیزی خاطرن 

شان کرد: آقایان نمایندگان و آقای 
رئیس جمهور هیچ فکر کرده اید که 
را  احمدی نژادی  متعال  خداوند  اگر 
نمی آفرید االن باید مشکالت کشور 

را به گردن چه کسی می انداختیم. از 
انداختن مشکالت به گردن دیگران 
بپرهیزیم و از این کار دست برداریم 
و مشکالت را به صورت واقعی ببینیم 

آنها متحد شویم. وی  برای حل  و 
افزود: از آمارسازی و آمارپردازی برای 
خصوص  در  چرا  بپرهیزیم  اشتغال 
مشاغل از دست رفته حرفی نمی زنم. 

با قهر کردن با دنیا
تا به امروز هیچ مشکلي از ما حل نشده است

اگر خداوند متعال احمدی نژادی را نمی آفريد بايد مشکالت 
کشور را به گردن چه کسی می انداختیم

افزايش 400 هزار تومانی حقوق بازنشستگی رانندگان 

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: با هماهنگی مسئوالن 
سازمان بیمه تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی رانندگان تا یک میلیون و 
7۰۰ هزار تومان افزایش یافت. امانی از حل مشکل در پرداخت ۵۰ درصد 
حق بیمه رانندگان از سوی دولت خبر داد و گفت: با هماهنگی مسئوالن 
سازمان بیمه تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی رانندگان تا یک میلیون و 
هفتصد هزار تومان افزایش یافت. یکی از مطالبات رانندگان پرداخت داوطلبانه 
حق بیمه بیشتر برای افزایش حقوق بازنشستگی بود که با پذیرش بیمه تامین 
اجتماعی و ارتقای ضریب، حقوق بازنشستگی رانندگان از یک میلیون و 3۰۰ 
هزار تومان به یک میلیون و 7۰۰هزار تومان افزایش یافت. وی اضافه دریافتی 
حق کمیسیون از رانندگان را یکی دیگر از مشکالت اصلی این قشر برشمرد 
و گفت: کارگروه ویژه ای تشکیل و در بخشنامه ای به استان ها تاکید شده 
است از زمان کشف تا برخورد با تخلف از 3 هفته نباید طوالنی تر شود.

ادامه روزهای طوفانی تاالر شیشه ای

روند رو به رشد شاخص های بورس همچنان با سرعت و شتاب فراوان در 
تاالر شیشه ای ادامه دارد و نماگر اصلی بازار سهام با ۱۹7۰ واحد رشد به 
۱۰۶ هزار و ۵۰۴ واحد رسید. هیجان و رونق معامالت بورس این روزها 
همه نگاه ها را به این بازار کشانده است به طوری که رشد شاخص ها 
همچنان ادامه دارد. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار 
 ۵۰۴ و  هزار   ۱۰۶ تاریخی،  رکورد  واحدی   ۹7۰ و  هزار  یک  افزایش  با 
واحد را برای خود ثبت کرد. همچنین شاخص کل هم  وزن با کاهش ۵ 
واحدی به ۱۸ هزار و 3۴۵ واحد و شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 
2 هزار و ۵۵2 واحدی به رقم ۱۱7 هزار و ۶77 واحد رسید. افزون بر این، 
رقم  به  واحدی  و ۹۰2  هزار  یک  افزایش  با  حالی  در  اول  بازار  شاخص 
افزایش یک  با  بازار دوم  یافت که شاخص  واحد دست  77 هزار و 77۰ 
گذاشت. نمایش  به  را  واحد  و ۵۱۹  هزار  عدد 2۱۵  واحدی  و ۵۴۰  هزار 

میوه هم چند نرخی شد

از بازار میوه خبر می رسد که نوسانات بازارهایی همچون طال و ارز دامن گیر 
این کاال نیز شده است، به گونه ای این محصوالت در ساعت های مختلف 
در  میوه  انواع  که  حالی  در  می رسند.  فروش  به  متفاوتی  قیمت های  به 
هفته های گذشته با افزایش قیمت مواجه شده و قیمت آن در بازار مصرف 
از خیابانی به خیابان دیگر و از مغازه ای به مغازه  دیگر متفاوت است، رئیس 
اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی می گوید که این شرایط فقط برای بازار 
خرده فروشی نیست بلکه قیمت ها در بازار مرکزی میوه و تره بار هم، مثل 
ندارد.  وجود  زمینه  این  در  مناسبی  نظارت  و  تعیین می شود  طال، ساعتی 
نظم و نظامی در فروش میوه وجود ندارد، به گونه ای که از زمانی که خرید 
و فروش میوه آغاز می شود، فروشندگان عمده هر ساعت یک قیمت را در 
میدان مرکزی عرضه می کنند و میوه فروشان مجبورند میوه را ساعتی خریداری 
کنند؛ یعنی هر قدر از این ساعات می گذرد، قیمت میوه ها بیشتر می شود.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی ) نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش

خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش ساعت 
9 صبح روز سه شنبه تاریخ 97/4/10 در محل مسجد امام حسين )ع( برگزار می گردد. از کليه 
اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده 
تام االختيار خویش، با هم یک هفته قبل از تشکيل مجمع به دفتر شرکت واقع در خيابان مدرس 
خيابان شهيد تيمورپور پالک ۸1 مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع 
را دریافت نمایند. تلفن: ۳۲۳۵70۵9 و ۳۲۳۵7۲99 حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر 
فرد غير عضویک رأی می باشد. دستور جلسه:1- استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس ۲- طرح 
و تصویب صورت های مالی منتهی به سال 9۶ ۳- طرح و تصویب بودجه پيشنهادی هيئت مدیره 
برای سال 97 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی ۵- تصميم گيری در رابطه 

با واگذاری موقت تعدادی از واحدها
هیئت مدیره تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه قاینات     تاریخ انتشار: 1397/3/30

 جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه )نوبت اول( شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشينان زیرکوه قاینات به شماره 
ثبت ۲4 و شناسه ملی 10۸۶۲0۲79۸4 راس ساعت 4 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 1۳97/۵/۸ در محل مصلی 
حاجی آباد به آدرس: حاجی آباد - مصلی شهر حاجی آباد - جنب ناحيه مقاومت سپاه پاسداران برگزار می 
گردد. لذا از کليه اعضای محترم دعوت می شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر 
 در محل مذکورحضور به هم رسانيد و یا وکيل/ نماینده خود را کتبا معرفی نمایيد. ضمنا به اطالع می رساند: 
به موجب ماده 19 آئين نامه نحوه تشکيل مجامع عمومی: تعداد آرای و کالتی هر عضو حداکثر ۳ رای و هر 
شخص غير عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود 
حداکثر تا تاریخ 97/4/۳1 در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایيد وکالت ، برگه ورود 
به مجمع را دریافت دارند. داوطلبان تصدی هيئت مدیره و بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس 
از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکميل و به دفتر شرکت تعاونی به آدرس: شهرستان زیرکوه - شهر حاجی 
آباد- بلوار امام رضا )ع( پالک ۲11 تحویل نمایيد. دستور جلسه: استماع گزارش هيئت مدیره و بازرسان - 
طرح و تصویب صورت های مالی سال 1۳9۵ و 1۳9۶ - تعيين بودجه پيشنهادی سال 1۳97   انتخاب اعضای 
اصلی و علی البدل هيئت مدیره به مدت سه سال شمسی - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان به 

مدت یک سال مالی                      هیئت مدیره شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه قاینات

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه - نوبت دوم
شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصارالرضا )ع(       شماره ثبتی: ۶97   شناسه ملی :103۶00۲3۵90      تاریخ انتشار:1397/3/30

جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف پيشکسوتان انصار الرضا )ع( راس ساعت 17 روز چهارشنبه تاریخ 97/4/1۳  در محل سالن همایش مجتمع غدیر واقع در 
خيابان پاسداران برگزار می شود. از کليه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور 
یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختيار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای 

و هر فرد غير عضو یک رای می باشد. 
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس ۲- تصویب صورت های مالی سال 9۶ ۳- تصویب بودجه پيشنهادی سال 97  4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصار الرضار)ع(مالی ۵- اتخاذ تصميم در مورد سود و زیان سال 9۶  ۶- تعيين خط مشی آینده شرکت

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه( 

بدین وسيله به آقای مظفر احسانی زاده فرزند علی متولد ۵0/1/1  دارنده شماره ملی 0۶۵۲744۵۳۲ ساکن بيرجند، 
ميدان آزادی جنب بانک تجارت به عنوان ضامن ابالغ می گردد: بانک ملت مدیریت شعب خراسان جنوبی از طرف 

شعبه مرکزی بيرجند مستند به قرارداد شماره 7۵/ 901۵۶۲00۵- 9۶/1۲/14 جهت وصول مبلغ ۸/0۶۶/10۶ ریال طلب خویش 
بدین شرح: مبلغ 7۳۵9۶01 ریال اصل طلب و مبلغ 0 ریال سود و مبلغ  70۶/۵0۵ ریال خسارت تاخير تا روز درخواست صدور اجرائيه 
1۳9۶/1۲/۲7 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائيه عليه آقای محمدرضا دالکه به عنوان وام گيرنده و شما 
به عنوان ضامن را نموده که پرونده ای تحت شماره بایگانی 9۶01417 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بيرجند تشکيل 
شده است. نظر به اینکه بر طبق گزارش مورخ 9۶/1۲/۲9 مامور اجرا آدرس شما به شرح مندرج در قرارداد به نشانی بيرجند، ميدان 
آزادی، جنب بانک تجارت شناسایی نگردیده و بستانکار نيز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای بانک ملت 
مدیریت شعب خراسان جنوبی و به استناد ماده 1۸ - آئين نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرئيه صادره به شما ابالغ و مستفاد 

از ماده مذکور عمليات اجرایی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ بالغ نيز محسوب است عليه شما ادامه خواهد یافت.

تاریخ انتشار: 97/3/3۰               غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه(

بدین وسيله به آقای سعيد رضایی فرزند غالمرضا به شماره ملی 0۶۵۳۲7۵714 ساکن بيرجند ، انتهای نرجس 14 
به عنوان ضامن ابالغ می گردد: بانک ملت مدیریت شعب خراسان جنوبی مستند به قرارداد شماره 9۲14۲۶99/7۶ 

-  1۳9۲/7/4 جهت وصول مبلغ ۲1/۵۲0/۳90 ریال طلب خویش بدین شرح: مبلغ 1۶/۸41/70۲ریال اصل و مبلغ 4/۶7۸/۶۸۸ ریال 
خسارت تاخير تا روز درخواست صدور اجرائيه 1۳9۶/09/01 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائيه عليه شما و 
 متعهد را نموده که پرونده ای تحت شماره بایگانی 9۶010۶۸ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بيرجند تشکيل شده است .
 نظر به اینکه بر طبق گزارش مورخ 1۳9۶/10/۲1 مامور ابالغ آدرس شما به شرح مندرج در قرارداد به نشانی فوق شناسایی نگردیده و 
بستانکار نيز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد ، لذا بنا به تقاضای متعهدله و به استناد ماده 1۸ -  آئين نامه اجرا به موجب 
این آگهی مفاد اجرائيه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور ، عمليات اجرایی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 

نيز محسوب است عليه شما ادامه خواهد یافت .
تاریخ انتشار : 97/3/3۰    غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   

09155614880

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

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

 ۰9159639۰65- علـی آبادی 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه * 30 خرداد  1397* شماره 4094

چندین  که  دارد  وجود  خالی  زمین  پونه  خیابان 
گرفته  نظر  در  سبز  فضای  جهت  هست  سال 
و  است  نکرده  اقدامی  هیچ  ولی شهرداری  شده 
محل تجمع معتادان تزریقی شده است که صدها 
سرنگ آلوده به انواع بیماری ها در آنجا موجود 
هست و تعداد زیادی از کودکان در این مکان در 
حال بازی کردن هستند مسئولیت و عواقب ناشی 

از عدم همکاری به عهده کیست؟
915...255
با سالم خدمت شهردار محترم بیش از ۷ سال 
بدون  هستیم  ساکن  اداری  درسایت  که  است 
هزینه  آنقدر  پارک  یک  احداث  آیا  امکانات... 
را  روز  تمام  شود  می  فرزند  دو  با  آیا  است؟  بر 
کرد؟ ضمنا  سپری  متری   ۷5 آپارتمان  یک  در 
پارکی را که شهرداری محترم در سایت شروع 
کرده را باید با آژانس بری چون که خیلی دوره 

و هزینه بی خودی است
915...۷65
بیرجند   شهرستان  وپرورش  آموزش  محترم  مدیر 
خواهشمند است علت برخورد بد و زننده مسئول ثبت 
نام دبستان ... راپیگیری نمایید منتظر جوابیه هستم                                  
915...۷65      
با سالم خدمت اعضای شورای شهر و شهردار و 
کارمندان سازمان فضای سبز شهری بی زحمت 
وقتی از خیابانهای شهر عبور می کنید درختان کاج 
چندین ساله درحال خشک شدن را اگر نمی بینید 
از این به بعد یک ذره دقت داشته باشید که در اثر 
بی آبی و نبود محلی برای جمع شدن و نفوذ آب 
درحال خشک شدن هستند. آبیاری شما وقتی در 
عمق پنج سانتی خاک هم نفوذ نمی کند و درحال 
گذر از سطح خاک باشد چه سودی برای درخت 

خواهد داشت؟ از زبان درختان بی زبان!
915...55۷
روند کار پیمانکاران باند دوم جاده بیرجند به قائن 
تاسف بار و نا امیدکننده است. روند بسیار کند این 
پروژه از ابتدای سال 9۷ تقریبا متوقف شده و هیچ 
گونه فعالیتی در آن انجام نمی شود.حتی بارندگی ها 
باعث آسیب دیدن بخشی از زیرسازی ها شده. ظاهرا 
پروژه متولی خاصی ندارد و به حال خود رها شده.

می گویند بودجه نیست. پس ارزش جان انسان ها 
چه می شود؟چه کسی پاسخگوست؟ لطفا پیگیری 
کنید. نپرسید اگر بودجه باشد پروژه کی تمام می شود؟ 
بپرسید چرا بودجه نیست؟ از همه کسانی که باید 

بپرسید. استاندار، نماینده، مدیرکل
938...2۷0
سالم چرا شهردار محترم بیرجند در حوزه ترافیک 
وعمران از کارشناسان مجرب استفاده نمی نمایند؟ 
حدود  فهمیده 15  خیابان  ترافیکی  مشکل  برای 
دو سال به جد پیگیر هستم هر وقت هم مراجعه 
کردیم  اعالم می دارند طرح فوق مصوب نمی شه 
شهردار محترم بیرجند از شما خواهش می کنیم 
افراد مجرب دراین زمینه اختصاص دهید واگر هم 
مقدور نیست حداقل درخصوص مورد ترافیکی از 
استان تهران درخواست همکاری نمایید تا هرچه 
برطرف شدن مشکالت درخصوص  زودتر شاهد 

ترافیک باشیم.باتشکرفراوان
915...233
سالم آوا ورودی سرویس های بهداشتی پارک توحید 
فاقد حفاظ می باشد که در صورت عدم توجه افراد 
خصوصا کودکان باعث سقوط آن ها خواهد شد لطفا 
مسئوالن مربوطه نسب به حفاظ گذاشتن اقدام کنند.
915...3۷4
قیمت  افزایش  ای  عده  چرا  دانم  نمی  آوا.  سالم 
مسکن رو عجیب و غریب تصور می کنند وقتی آهن، 
میلگرد،نبشی در طول یکسال گذشته بیش از شصت  
درصد گرون شد و به نسبت تمامی اقالم مصرفی مثل 
درب و پنجره و آسانسور و سیمان و سنگ و سرامیک 
و وسایل تاسیساتی.... به نظر شما آیا افزایش حداقل 
تعجب  باز هم  قیمت مسکن  سی چهل درصدی 
این  با  نوساز  های  آپارتمان  هنوز  داشت؟   خواهد 
قیمت های جدید وارد بازار نشده اند و مطمئنا هیچ 
سازنده ای علیرغم میل باطنی خودش ناخود آگاه 
مجبوره بازم افزایش قیمت بده تا حداقل ضرری در 

این بازار پر نوسان نکنه
915...۷04
لطفا  استان  فاضالب  و  آب  محترم  مدیرعامل 
های  انشعاب  چرا  بخواهید  پاسخ  همکارانتان  از 
شود.  نمی  انجام  ارتش  خیابان  فاضالب  فرعی 
ندارد  این شرکت وجود  برنامه زمانبندی در  چرا 

که مردم تکلیف شان را بدانند!!!
915...0۷0
سالم ازشهرداری بپرسین آیا قصد ندارند فضای سبز 
حاشیه خیابان آوینی بعد از تقاطع پونه و نارنج تا انتها 

ادامه بدهند ؟خیلی زیبا نیست درحال حاضر 
915...03۷
آقای شهردار در ایجاد فضای سبز از درختان کاج 
در  درختان  این  نفرمایید.  استفاده  االمکان  حتی 
روحیه مردم تاثیر بدی دارد. شیره این درختان ایجاد 
زحمت می کند و ا ز همه مهمتر برگ این درختان 

در تابستان واقعا اذیت می کند
915...212

نسرین کاری - سالمتی هر جامعه در گرو سالمتی افراد 
آن است. سالمتی روح و جسم توامان دو نکته مهمی است 
که تامین آن برای تربیت نیروی انسانی سالم که یکی از 
عناصرتوسعه جامعه و کشور است، الزامی می باشد. ورزش 
برای تمامی افراد جامعه مهم است. این مسئله همیشه مورد 
تاکید علوم مختلفی چون پزشکی و روانشناسی بوده و این 
نشان می دهد که ورزش در سالمت جسم و روان چه تاثیر 
بسزایی دارد و دوری از آن پیامدهایی چون افزایش بیماری ها، 
تنش های عصبی، اجتماعی و اختالالت ارتباطی بین افراد را 
که هزینه های باالیی را برای افراد، خانواده و جامعه بهمراه 
 دارد. ورزش همواره به منزله بخشی مهم از فرهنگ هر جامعه  

 می  تواند هم بر سطح فردی و هم سطح اجتماعی تأثیر قابل 
توجهی داشته باشد. در این راستا متولیان هیئت های ورزشی 
خراسان  جنوبی در نخستین جلسه مشترک هیئت های ورزشی 
استان با مهران سرپرست مدیرکل ورزش و جوانان استان 
چالش های پیش روی ورزش خراسان جنوبی را  بررسی و  از 

افتخارآفرینی ها و سختی های مسیر موفقیت گفتند.

تجهیزات نرم افزاری گلف استان در انتظار اعتبار
مریم بهدانی؛ رئیس هیئت گلف در این زمینه با اشاره به 
خراسان  در  ورزشی  نوپای  یک رشته  گلف  ورزش  اینکه 
دارد،  حمایت  به  نیاز  ورزش  این  گفت:  است،  جنوبی 
زیرساخت های بسیار خوبی در رابطه با این رشته در استان 
فراهم  شده است.وی ابراز خرسندی کرد: اکنون در بیرجند 
وضع  و  دارد  وجود  گلف  مینی  برای  مناسب  مکان  یک 
دارد. وجود  نیز  بانوان  توسط  ورزش  این  پیگیری  برای 

ورزش  حوزه  در  مهم  مسائل  از  یکی  یادآور شد:  بهدانی 
گلف استعدادیابی است که تاکنون 10 نوبت با همکاری 
پیگیری  این مهم  پارک ها و مدارس  آموزش وپرورش در 
در  رشته گلف  بیان کرد همگانی کردن  است. وی  شده 
استان نیاز به برخی تجهیزات نرم افزاری دارد، که با توجه 
به مسائل اعتباری تاکنون محقق نشده است  وامیدواریم 

با قولی که فدراسیون به ما داده، این مهم محقق شود.

موفقیت ورزشکاران جوان اسکواش 
در عرصه کشوری

حسن علیزاده؛ رئیس هیئت اسکواش نیز عنوان کرد: در 
خراسان جنوبی یک پیست اختصاصی و یک سالن ورزشی 
برای فعالیت های ورزشکاران این رشته وجود دارد. وی با 
 اشاره به اینکه اسکواش در کشور در 9 رشته فعال است،

ادامه داد: پیست اختصاصی استان توسط بخشی خصوصی 
یادآور  باشد. علیزاده  احداث  شده و در 4 رشته فعال می 
شد: خوشبختانه در این رشته بسیاری از ورزشکاران جوان 
و نوجوان استان به موفقیت های بسیار خوبی رسیده اند و 

آینده روشنی پیش روی ورزشکاران این رشته است.

ورزش بدن سازی بعد از فوتبال 
بیشترین عالقه مندی بین جوانان استان را دارد

علی کهن سال؛ رئیس هیئت بدن سازی و پرورش اندام  نیز 
و  اندام  پرورش  رشته  در  اینکه  به  اشاره  با  نشست  این  در 
 بدن سازی ورزشکاران موفقی به ویژه در رده سنگین وزن داریم ،

متعددی  مدال های  اند  توانسته  استان  ورزشکاران  گفت: 
خراسان  در هشت شهرستان  کرد:  اظهار  وی  کنند.  کسب 
جنوبی هیئت بدن سازی فعال است و بعد از فوتبال بیشترین 
 عالقه مندی را بین جوانان و نوجوانان خراسان جنوبی دارد.

وی خاطر نشان کرد: در گذشته بیشتر داوران این ورزش از خارج 
استان و مشهد بوده اند، اما اکنون تالش می کنیم با برگزاری 
کالس های داوری و تأمین کادر متخصص از داوران بومی در 

مسابقات گوناگون استفاده کنیم.

فعالیت  اولین مدرسه تخصصی
 بدمینتون در خراسان جنوبی

این  در  هم  استان  بدمینتون  هیئت  رئیس  ثانی؛  علیرضا 
جلسه با بیان اینکه یکی از مهم ترین مشکالتی که همه 
هیئت ها با آن روبه رو هستند، نبودن خوابگاه مناسب برای 
ها هیئت  از  بسیاری  کرد:  تاکید  است،  مسابقات   برگزاری 

بهترین امتیازات را از فدراسیون های مربوطه دارند ولی به دلیل 
نداشتن خوابگاه مناسب در خراسان جنوبی ارتقا را از دست داده 
اند. وی اظهار کرد: الزم به یادآوری است که استان، اولین مدرسه 
تخصصی بدمینتون را داشته و رتبه سوم را در کشور داریم که 
 این مؤلفه ها وضع خوبی را برای ورزش بدمینتون رقم زده است. 
وی خاطر نشان کرد: سال گذشته 6 ورزشکار رشته بدمینتون از 
استان به اردوی استعدادیابی و اردوی تیم ملی دعوت شدند که 

برای استان یک افتخار است.

اهمیت ایمن سازی سالن های تیراندازی
 به لحاظ امنیتی

فروزنده؛ نایب رئیس  هیئت تیراندازی خراسان جنوبی نیز به 

حساسیت های رشته خود اشاره کرد و در این نشست گفت: 
تیراندازی یکی از ورزش های مورد تأکید اسالم است و با توجه 
به تهدیداتی که از سوی دشمن می شویم، آشنایی جوانان با این 

ورزش از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی افزود: علیرغم گذشت 15 سال از تأسیس استان ولی 
ورزشکاران این رشته از زیرساخت های مناسب از جمله یک 

سالن ورزشی مناسب برخوردار نیستند.
فروزنده یادآور شد: با همه کاستی ها و کمبودها هیئت تیراندازی 
خراسان جنوبی یکی از بزرگ ترین ورزشکاران استان )نجمه 
خدمتی( را که برای کشور در سطح بین المللی افتخار آفریده به 
جامعه ورزشی تقدیم کرده است.فروزنده با اشاره به اینکه یکی 
از مهم ترین موضوعاتی که باید در رشته تیراندازی موردتوجه 

قرار گیرد،  ایمنی سالن ها است، تاکید کرد: اگر یک سالح بر 
اثر غفلت به سرقت برود به لحاظ امنیتی مشکالتی را به وجود 
خواهد آورد.وی یادآور شد: نکته حائز اهمیت دیگر ممانعت از 
برگزاری کالس های غیرمجاز در این رشته است که به روند 

آموزش تیراندازی آسیب می زند.

هدفمند کردن برنامه های ورزشی 
خراسان جنوبی

مهران سرپرست؛ مدیرکل ورزش و جوانان نیز بعد از شنیدن 
سخنان، افتخارآفرینی ها و مشکالت هیئت  ورزشی خراسان 
ورزش  توسعه  سند  تدوین  اهداف  از  یکی  گفت:  جنوبی 
است. ورزشی  برنامه های  کردن  هدفمند  جنوبی   خراسان 

در حوزه تخصصی  است  قرار  وقتی  کرد:  خاطرنشان  وی 
بحث شود باید مبتنی بر یک سری از اصول کلی حاکم بر 
آن و همراه با تغییر رفتاری خوب تنظیم و برنامه ریزی شود تا 
قابلیت پاسخگویی را نیز داشته باشد.وی با بیان اینکه برخی 
هم  بخشی  عمومی،  بعضی  تخصصی،  نگاه  مسئوالن  از 
نگاهی مبتنی بر دا نش مدیریتی و اداری دارند، افزود: قشر 
عظیمی هم نگاه نظریه پردازی خالی از علم اداری دارند و 
مسلط به قوانین و مقررات سازمانی نیستند که قابلیت اجرایی 

ندارد.سرپرست تاکید کرد: یکی از مهم ترین و اساسی ترین 
مؤلفه های توسعه اجتماعی، مسئولیت پذیری است که نماد 
مشارکتی این حوزه هیئت های ورزشی هستند و از جایگاه 

خوب و دغدغه مندی نیز برخوردارند.

ورزش استان نیازمند نگاه 
علمی و کاربردی است

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه با 

تقسیم خراسان  به سه استان مستقل اتفاقات خوبی افتاده است، 
ادامه داد: امروزه ورزشکارانی از خراسان جنوبی در مسابقات 
جهانی و المپیک حضور می یابند که متناسب با ظرفیت ها ناشی 

از حاصل تالش ارزنده مسئوالن می باشد.
ورزشی  توسعه  ای  برنامه    در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
راهبردی  چشم انداز  و  علمی  نگاه  باید  خراسان جنوبی 
مدنظر باشد تا موفقیت های شایسته ای صورت پذیرد.وی 
تاکید کرد: ورزش باید طوری برنامه ریزی شود که تنها 
کسانی وارد این حوزه شوند که بتوانند مخاطبان را اغنا 
تاسف کرد: مشکل  ابراز  و جوانان  کنند.مدیرکل ورزش 
نداشتن  استان،  تبع  به  و  کشور  اداری  سیستم  اساسی 
برنامه های راهبردی و سیاست های اجرایی و به  روزمرگی 

افتادن است، در کنار این مشکل متاسفانه از ظرفیت ها و 
مزیت ها به  درستی استفاده نمی شود.سرپرست با یادآوری 
ورزش وجوانان  وزارت  در  تصویر خوبی  استان   از  اینکه 
قابل  مبلغ   96 سال  در  کرد:  خاطرنشان  ندارد،  وجود 
به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  درصد  صدم   2۷ از  توجهی 
به  مناسب  برنامه ریزی  بدون  که  یافته  اختصاص  استان 
حساب هیئت های ورزشی واریز شده که تأثیری چندانی 

در فعالیت و توسعه ورزش نداشته است.

از سرمایه های معنوی و مالی
 به درستی بهره برداری نشده است 

در  داد:  ادامه  خراسان جنوبی  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
وجود  ورزش  در  پویایی  و  قوی  بسیار  نیروهای  استان 
دارد که متاسفانه به دلیل نبود مکانیسم اداری توانمند از 
سرمایه های معنوی و مالی به درستی بهره برداری نشده و  
هنوز به نقطه مطلوبی در حوزه ورزش نرسیده ایم. سرپرست 
در پاسخ انتقاد از کمبود بازدید از هیئت های ورزشی اظهار 
کرد: پیگیری و جذب اعتبارات در حوزه تملک دارایی اداره 
برنامه ریزی  بر  مبنی  همچنین  و  جوانان  و  ورزش  کل 
اینکه   بیان  با  وی  است.  بوده  شعار  از  دور  به  و  هدفمند 
مالک تقسیم اعتبار بر اساس جمعیت هر استان  است، 

افزود:  بایستی نگاه و توقعات هیئت های ورزشی معقول 
باشد و قرار بر معجزه نیست که به توان طی یک سال 
و زمان اندکی به سطح رشد و توسعه استان های برخوردار 
وزارت  با  استانداری  خوب  بسیار  تعامل  از  وی  برسیم. 
ورزش و جوانان یاد کرد و افزود: قول دو برابری اعتبارات 
ورزشی سال 9۷ خراسان جنوبی از وزارت خانه اخذ شده که 
با  ورزش  توسعه ای  و چشم انداز  راهبردی  سند  بر  مبتنی 
ادامه داد: در حوزه های  قابلیت اجرایی می باشد.سرپرست 
فرهنگی و ورزشی برای برنامه ریزی و هماهنگی سازمانی 
هیئت های استانی و شهرستانی و ادارات همراهی الزم را 
شود.سرپرست  جلوگیری  موازی کاری  از  و  باشند  داشته 
راستای  در  خراسان جنوبی  ورزش  توسعه  سند  تدوین  به 
هدفمند و یکپارچه کردن برنامه های اداره  کل ورزش اشاره 
برش  و 11  استانی  برش  یک  با  سند  این  افزود:  و  کرد 
شهرستانی که بخشی در حوزه ستادی و بخشی هم مربوط 

به هیئت های ورزشی می باشد.

70 درصد اعتبارات به ورزش همگانی
 اختصاص می یابد

در  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  اعتبارات  شد:  یادآور  وی 
درصد   ۷0 افزود:   شود،  می  توزیع  فعالیتی  حوزه  هشت 
ورزش همگانی، 10 درصد استعدادیابی و 5 درصد د ر حوزه 
نسبت  و  بود  خواهد  قهرمانی کشوری  مسابقات  به  اعزام 
به میزبانی مسابقات نیز حساسیت ویژه ای خواهیم داشت.
مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به اینکه ساختارهای 
هیئت های ورزشی باید تغییر کند تا از ظرفیت ، توانمندی 
و ارتباطات افراد به خوبی استفاده شود، خاطر نشان کرد: 
برای بهره برداری مناسب هیئت ها از اماکن ورزشی از این 
پس سالن های ورزشی به بخش خصوصی واگذار نخواهد 

شد چون حق هیئت ها است.

خیزش  ورزش استان  

پرداخت تسهیالت احداث گلخانه به 22 بهره بردار

صدا و سیما-تسهیالت ساخت و راه اندازی گلخانه به 22 متقاضی از آغاز امسال تاکنون پرداخت شد. معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گفت:این متقاضیان 
برای دریافت 28 میلیارد و 889 میلیون تومان تسهیالت 6 درصد با بازپرداخت 8 ساله به بانک های عامل معرفی شدند.عصمتی پورافزود:متقاضیان برای احداث 21 
هکتار گلخانه هیدروپونیک، گیاهان دارویی، گل و گیاهان زینتی و گل رز معرفی شدند.وی گفت: جهاد کشاورزی می تواند زمین نیز در اختیار متقاضیان قرار دهد.

ری
 کا

س:
عک

با تزریق دوبرابری اعتبار محقق می شود:

یکی از مسائل مهم در حوزه ورزش گلف استعدادیابی است که تاکنون ۱۰ نوبت با همکاری آموزش و پرورش  در پارک ها و مدارس این مهم پیگیری شده است*رشته پرورش اندام و بدن سازی 
ورزشکاران موفقی به ویژه در رده سنگین وزن داریم و  ورزشکاران استان توانسته اند مدال های متعددی کسب کنند*سال گذشته ۶ ورزشکار رشته بدمینتون از استان به اردوی استعدادیابی 
و اردوی تیم ملی دعوت شدند که برای استان یک افتخار است با همه کاستی ها و کمبودها هیئت تیراندازی خراسان جنوبی یکی از بزرگ ترین ورزشکاران استان )نجمه خدمتی( را که برای 
کشور در سطح بین المللی افتخار آفریده به جامعه ورزشی تقدیم کرده است*قشر عظیمی هم نگاه نظریه پردازی خالی از علم اداری دارند و مسلط به قوانین و مقررات سازمانی نیستند 
که قابلیت اجرایی ندارد*امروزه ورزشکارانی از خراسان جنوبی در مسابقات جهانی و المپیک حضور می یابند که متناسب با ظرفیت ها ناشی از حاصل تالش ارزنده مسئوالن می باشد*مشکل 
اساسی سیستم اداری کشور و به تبع استان نداشتن برنامه های راهبردی و سیاست ها اجرایی و به  روزمرگی افتادن است و در کنار این مشکل متاسفانه  از ظرفیت ها و مزیت ها به درستی 
استفاده نمی شود.در استان نیروهای بسیار قوی و پویای در ورزش وجود دارد که متاسفانه به دلیل نبود مکانیسم اداری توانمند از سرمایه های معنوی و مالی به درستی بهره برداری نشده 
راهبردی و چشم انداز  بر سند  مبتنی  اخذ شده است که  از وزارت خانه  اعتبارات ورزشی سال ۹۷ خراسان جنوبی  برابری  نقطه مطلوبی در حوزه ورزش نرسیده ایم*قول دو  به  و  هنوز 
توسعه ای ورزش با قابلیت اجرایی می باشد*برای بهره برداری مناسب هیئت ها از اماکن ورزشی از این پس سالن های ورزشی به بخش خصوصی واگذار نخواهد شد چون حق هیئت ها است.

چکیده گزارش

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند 
 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 
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تلگرامطالییازسرورهایاصلیتلگراماستفادهمیکند

رئیس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس علت استقبال باالی کاربران ایرانی از تلگرام طالیی را استفاده از پلتفرم و سرورهای اصلی تلگرام اعالم کرد. رمضانعلی 
سبحانی فر گفت: تلگرام طالیی با دانش ایرانی از پلتفرم و سرورهای اصلی و فرعی تلگرام بهره می برد و حدود 25 میلیون کاربر ایرانی دارد. تلگرام طالیی با فونت 
فارسی در داخل کشور و بر روی سرورهای ایرانی قرار دارد. سرورهای تلگرام طالیی در خارج از کشور نیز همان سرورهای اصلی تلگرام است.

چهارشنبه * 30 خرداد 1397 * شماره 4094

سینما و تلویزیون

پایان فیلمبرداری »سونامی« 
میالد  صدرعاملی 

فیلمبرداری فیلم سینمایی »سونامی« پس از ۷2 
جلسه، در تهران و اطراف آن به پایان رسید و رعنا 
دوربین  جلوی  که  بود  بازیگری  آخرین  آزادی ور 
پیمان شادمانفر رفت. بهرام رادان، مهرداد صدیقیان 
بازیگران »سونامی« هستند. این فیلم سینمایی به 
چالش های رقابتی ورزشکاران می پردازد و فیلمنامه 
طور  به  اصغری  علی  و  صدرعاملی  میالد  را  آن 

مشترک به نگارش درآورده اند.

سری جدید »قندپهلو« را می سازم

رضا رفیع مجری برنامه »قندپهلو« از تولید و پخش 
دوباره این برنامه سخن گفت. این طنزپرداز با اشاره 
 به رویکرد خود در برنامه گفت: طنزی که من ارائه 
ادبیات است و تالش  بر ادب و   می دهم مبتنی 
می کنم با این دو عنصر میزان جبهه گیری اصناف 
نسبت به مطالب ارائه شده، کمتر شود. سری جدید 
»قندپهلو« در شبکه آموزش به نمایش در می آید. 

باند بازی سینما را نابود کرده است

شهرزاد عبدالمجید بازیگر سینما درباره غیبت خود 
در عرصه سینما گفت: واقعیت امر من همیشه به 
سینما فکر می کنم و بازی در آن را دوست دارم اما 
وقتی باندبازی های موجود در سینما از بین برود، می 
توانم به این عرصه بیایم. بعضی می گویند به باند 
بازی در سینما معتقدند اما من به این مقوله ایمان 
دارم و معتقدم که باند بازی سینما را نابود کرده است.

بازگشت رسمی جواد یساری 
به عرصه خوانندگی

سال ها  از  پس  قدیمی  خواننده  یساری،  جواد 
می تواند اثری را روانه بازار کند؛ اثری که قرار است 
در قالب یک فیلم سینمایی منتشر شود. بازگشت 
از فیلم  با سکانسی  جواد یساری به عرصه مجاز 
او در شمایل  »دشمن زن« صورت می گیرد که 
شخصیت حقیقی خودش که یک آوازه خوان باشد 
به یک رستوران سنتی رفته و همراه با گروهش 
به آوازخوانی می پردازد و سام درخشانی و بهرنگ 
اند. آمده  رستوران  به  مشتری  عنوان  به  علوی 

»قانون مورفی« رامبد جوان 
چه زمانی اکران می شود؟

رامبد جوان کارگردان سینما درباره آخرین وضعیت 
ساخت فیلم سینمایی »قانون مورفی« گفت: این فیلم 
در مرحله ساخت موسیقی و صداگذاری قرار دارد و 
فکر می کنم نسخه نهایی آن تا کمتر از یک ماه آینده 
آماده شود. وی در خصوص اکران و یا حضور فیلم در 
جشنواره فجر بیان کرد: ترجیح ما اکران فیلم است؛ 
اما باید ببینیم وضع اکران به چه صورت خواهد بود.

سیدهالهامحسینی- صبح دیروز نشست خبری مدیر کل امور 
مالیاتی استان به همراه معاونان خود با هدف اطالع رسانی درباره 
اظهارنامه های مالیاتی برگزار شد. مهدی نباتی با اشاره به این که 
خردادماه زمان تسلیم اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی و تیرماه 
زمان تسلیم اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی است، ادامه داد: 
اشخاص حقیقی و دارندگان وسایل نقلیه عمومی تنها تا 31 خرداد 
برای تسلیم اظهارنامه های مالیاتی خود مهلت دارند و این تاریخ به 
هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. وی با بیان این که امروز و فردا همکاران 
این اداره کل تا ساعت 8 شب آماده پاسخ گویی به مراجعات مردم 
هستند، اضافه کرد: هر چند حضور مؤدیان مالیاتی الزامی نیست، مگر 
این که برای به قطعیت رساندن برگ تشخیص مالیاتی عملکرد سال 

95 ایشان باشد.
91درصددرآمدهایمصوباستانازمحلدرآمدهایمالیاتیاست

مدیر کل امور مالیاتی استان با تاکید بر این که مودیان مالیاتی تسلیم 
اظهارنامه ها را به دقایق آخر موکول نکنند، خاطرنشان کرد: امکان 
کندی سیستم و یا حتی قطع آن وجود دارد. نباتی تصریح کرد: اگر 
مؤدی محترم اظهارنامه مالیاتی را در موعود مقرر تسلیم نکند، از 
معافیت های مالیاتی پیش بینی شده در قانون برخوردار نگردیده و 
حتی مشمول جرائم غیر قابل بخش در قانون خواهد شد. آقای نباتی با 
بیان این که زحمت های ادارات امور مالیاتی در بسیاری از مواقع نادیده 
گرفته می شود، افزود: در حال حاضر حدود 91 درصد درآمدهای 
مصوب استان از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می شود و 9 درصد 
مابقی از سایر منابع تأمین می شود. به گفته وی اگر این درآمدها 
وصول نشوند در تأمین اعتبار الزم ارائه خدمات مناسب به مردم شریف 

استان مشکل خواهیم داشت.
مالیاتپرداختیازسویفعاالنمحترماقتصادیبرایارائه

خدماتمناسبوتوسعهاستانهزینهمیشود
مدیر کل امور مالیاتی استان با اشاره به این از نیمه دوم سال 87 لغایت 
اردیبهشت ماه 97 مبلغ 2 هزار و 489 میلیارد ریال از محل عوارض 
وصول شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده استان مستقیماً به حساب 
شهرداری ها و دهیاری ها واریز شده است که از این مبلغ هزار و 634 
میلیارد ریال به حساب شهرداری ها و 855 میلیارد ریال به حساب 
دهیاری ها واریز شده است. اگر فضای سبز، خیابان کشی یا خدمات 
شهری می بینید ، بخشی از آن از محل درآمدهای مالیاتی و مشارکت 
مردم در این خصوص می باشد. وی همچنین اطمینان خاطر داد: 
اگر مالیات یا عوارضی مطالبه می شود به دلیل رفاه مردم بوده و طی 

 یک فرایند بازگشت به داخل استان برای خدمت رسانی به مردم باز 
می گردد. مدیر کل امور مالیاتی استان از وصول 2 هزار و 462 میلیارد 
ریال درآمد مالیاتی در سال گذشته سخن گفت و ادامه داد: از این مبلغ 
هزار و 485 میلیارد ریال در بخش مالیات های مستقیم و 977 میلیارد 

ریال مالیات بر ارزش افزوده بوده است.
36هزارمؤدیفعالدرحوزهمشاغلوکسبه

نباتی از وصول 286 میلیارد ریال درآمد های مالیاتی طی دوماهه سال 
97 خبر داد و یادآور شد: از این مبلغ 189 میلیارد ریال از محل مالیات 
های مستقیم و 97 میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده است. 
اشخاص حقوقی،  را  استان  مالیاتی  منابع  به گفته وی 29 درصد 
39 درصد ارزش افزوده، 22 درصد مالیات حقوق )4 درصد بخش 
خصوصی و 18 درصد بخش دولتی( و 7 دهم درصد را مستغالت 
تشکیل می دهند. مدیر کل امور مالیاتی با بیان این که در استان 

42 هزار و 623 مودی فعال داریم، اضافه کرد: از این تعداد 6 هزار و 
632 مودی در حوزه شرکت ها و 36 هزار مودی در حوزه مشاغل و 

کسبه هستند.
پیادهسازیبیشاز90درصدطرحجامعمالیاتیدراستان

نباتی در ادامه به رویکرد الکترونیکی شدن خدمات و فرآیندهای امور 
مالیاتی در قالب طرح جامع مالیاتی اشاره کرد و گفت: با این روند عالوه 
بر حذف کاغذ و عدم رو در رو شدن مودی با مامور مالیاتی، شفاف 

سازی و جلوگیری از فرار مالیاتی نیز به صورت ویژه دنبال می شود.
وی با اعتقاد بر این که در گذشته عدالت مالیاتی و شفاف سازی 
فرآیندها مورد مطلوب مؤدیان مالیاتی نبوده است، خاطرنشان کرد: با 
طرح جامع مالیاتی و اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، 
اطالعات و اسناد مودی به صورت سیستمی در اختیار ادارات امور 
مالیاتی قرار گرفته و می توانیم به نحو شایسته ای جلوی فرار مالیاتی 

را بگیریم. مدیرکل امورمالیاتی با اشاره به این که بیش از 90 درصد 
طرح جامع مالیاتی در استان پیاده سازی شده است، اضافه کرد: این 
کار تاکنون با اعتباری بالغ بر 109 هزار و 507 میلیون ریال از محل 
اعتبارات ملی به بهره برداری رسیده است و امیدواریم امسال یا سال 

آینده به صورت کامل به بهره برداری برسد.
درآمدهایمالیاتیصاحبانمحترممشاغلفقط7درصداز

درآمدمالیاتیاستانراتشکیلمیدهند
نباتی با بیان این که در سال96 تعداد 27 هزار و 551 فقره اظهارنامه 
مالیاتی تسلیم شده، یادآور شد: امسال نیز تا این لحظه 18 هزار و 575 
فقره اظهارنامه تسلیم شده و انتظار می رود تعداد باقی مانده در اسرع 
وقت نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه خود اقدام نمایند. وی با اعالم 
این که در استان 86 درصد صاحبان محترم مشاغل معاف و یا مالیات 
ایشان صفر است، تصریح کرد: درآمد مالیاتی مشاغل فقط 7 درصد از 

درآمد مالیاتی استان را تشکیل می دهند و عمال همکاران ما در ادارات 
امور مالیاتی به منابع درآمد مالیاتی مشاغل چشم ندوخته اند. 

کسانیکهادعایپرداختمالیاتسنگنیوکمکبهاستانرا
دارندولیمالیاتحقهرانمیدهند

مدیرکل امور مالیاتی در ادامه درباره فرارهای مالیاتی سخن گفت و 
افزود: این اقدام اکثرا از طریق کارت های بازرگانی و حساب های 
بانکی رخ می دهد. نباتی توضیح داد: عده ای سودجو، با اسامی افراد 
روستایی کارت پیله وری گرفته و از طریق آن اقدام به فعالیت اقتصادی 
می کنند. نباتی تعداد این قبیل افراد را در استان کم دانست ولی اذعان 
کرد: در این استان عده ای بیش از ده ها شرکت با نام افراد مختلف 
به ثبت رسانده اند و مالیات حقه را نمی دهند و درنهایت هم داد از 
مظلوم و مالیات می زنند! وی با انتقاد شدید از برخی فعاالن اقتصادی 
که ادعای پرداخت مالیات سنگین و کمک به استان را دارند ولی فرار 

مالیاتی انجام می دهند، تصریح کرد: اگر قصد خدمت به مردم است 
باید مالیات حقه را پرداخت کنند و در این امر مشارکت نمایند. نباتی 
با تاکید بر این که به دنبال اجرای عدالت مالیاتی هستیم، بیان کرد: در 

این استان فرار مالیاتی ناچیز بوده و زیر 5 درصد است.
استان مالیاتی نظام در شده وصول درآمدهای برابر 4 

بهخراسانجنوبیبازمیگردد
نباتی در ادامه با بیان این که سهم خراسان جنوبی از درآمدهای 
مالیاتی کشور تنها 27 صدم درصد است، خاطرنشان کرد: در بین 41 
اداره کل امورمالیاتی کشور، این اداره کل همیشه در رتبه های پایین 
جدول قرار دارد. وی البته اعالم کرد: 4 برابر درآمد مالیاتی وصول 
شده در استان در قالب اعتبارات عمرانی و جاری به خراسان جنوبی 
باز می گردد. وی تعهد مشخص شده از طریق مصوبه سازمان برنامه 
ریزی کشور برای درآمد وصولی مالیات استان در سال گذشته 220 
میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: به این مصوب رسیدیم اما مصوب خود 
سازمان امور مالیاتی کشور که 285 میلیارد تومان بود ، محقق نشد و 

روند کاهشی و منفی داشتیم.
نظارتبیشترسازمانصنایعومعادنواتاقبازرگانیقبلازصدور

کارتپیلهوریواستعالمالزمازسویادارهکلامورمالیاتی
محمدرضا پاک گهر معاون حسابرسی مالیات های مستقیم نیز درباره 
فرار مالیاتی توضیح داد: در گذشته بدون تحقیق و بررسی هویت افراد 
کارت پیله وری برای مراجعین و یا متقاضیان صادر می شد، اما اکنون 
بررسی و نظارت بیشتری در این خصوص صورت می گیرد. وی با اشاره 
به این که در اصالح قانون مالیاتی، 10 قانون جدید که بیشتر به جرم 
شناسی و فرار مالیاتی مربوط است، ادامه داد: با این حال باید فرهنگ 
سازی کرد و این کار باید با همکاری تمام سازمان ها، دولت مردان و 
مردم انجام شود. پاک گهر به انعقاد تفاهم نامه با قوه قضاییه اشاره 
کرد و افزود: برابر قانون به دفاتر ثبت اسناد رسمی ابالغ شده است که 
برای  وکالتی که مشمول کارت بازرگانی است وکالتی صادر ننمایند.

مراقبشرکتهایصوریباشید
مجاهد، معاون حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده استان در پاسخ به این 
که چرا گاهی شرکت ها مجبور به پرداخت دوبار مالیات بر ارزش افزوده 
می شوند، توضیح داد: برخی شرکت ها با نیت فروش فاکتور تاسیس می 
شوند و فعاالن اقتصادی که قصد گرفتن خدمت از این شرکت ها را دارند 
باید به این که پول را به حساب چه فردی واریز می کنند یا معتبر بودن 
شرکت دقت کنند، در غیر این صورت و در شرایطی که شرکت صوری 

باشد، مالیات بر ارزش افزوده مضاعف گرفته می شود.

بازگشت 4 برابری درآمد های مالیاتی وصول شده در قالب اعتبارات جاری 
و عمرانی و آبادانی به سفره استان

31 خرداد ماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی صاحبان محترم مشاغل و خودروهای عمومی

علمی و فناروی

استفاده از هویج و شلغم 
برای استحکام بتن 

محققان با استفاده از نانوصفحات سلولزی تولید شده 
از سبزیجات ریشه ای مانند هویج و شلغم، توانستند 
استحکام بتن را افزایش دهند. زمانی که این نانو 
صفحات سلولزی به بتن عادی اضافه می شود، موجب 
افزایش میزان کلسیم سیلیکات هیدرات می شوند. این 
ماده محصول اصلی ترکیب سیمان پورتلند با آب است 

و عامل اصلی استحکام بتن محسوب می شود. 

ناشنوایان با کمک دستگاهی جدید 
می توانند حرف بزنند

دستگاهی موسوم به SpeakSee با استفاده از 
چندین میکروفن و یک برنامه همراه، به افراد ناشنوا 
این امکان را می دهد که در مکالمات روزانه شرکت 
کنند. در حالی که اکنون برنامه های تبدیل گفتار به 
متن زیادی وجود دارد که کاربران ناشنوا را قادر به 
خواندن می کند، اما آنها اغلب همراه با سر و صدای 
به  نفر  یا در زمان صحبت چند  پس زمینه هستند 
صورت همزمان کارایی خود را از دست می دهند. اما 
این دستگاه یک سیستم چند میکروفون جدید است.

ساخت »مرد عنکبوتی« واقعی 
به کمک نانوفناوری

پژوهشگران با مطالعه رفتار مارمولک هنگام باال رفتن 
از دیوار، به فکر طراحی سامانه ای برای باال رفتن 
افتادند. عنکبوتی  مرد  عمودی همچون  از سطوح 

آن ها دستکشی از مواد پیشرفته طراحی کرده اند که 
با آن می توان چندین کیلومتر بر روی شیشه باال 
وجود  به  سطوح،  از  مارمولک  رفتن  باال  راز  رفت. 
الیاف میکروسکوپی موسوم به تارچه بر سطح پا های 
چسبناک این حیوان باز می گردد؛ الیاف تارچه از طریق 
پای  هر  میان  تماس  میزان  سطح،  با  برهمکنش 

مارمولک را با سطح افزایش می دهد.

کشف آثار ذوب فلزات 
در شمال غرب ایران

فلزکاری  محوطه های  بررسی  در  باستان شناسان 
محدوده روستای “کانی رش” شهرستان مهاباد و 
باریکایه سردشت به آثار قابل توجهی از سایت های 

تاریخی ذوب فلزات در غرب کشور رسیدند.

پروفسور کمال سرابندی متولد ۱۴ آبان ۱۳۳5 
در زابل می باشد که خانواده پدری اش در حال 
حاضر در شهر کرج زندگی می کنند. وی عضو 
و  برق  مهندسی  استاد  ناسا،  مشورتی  شورای 
علوم کامپیوتری و مدیر آزمایشگاه پرتو افشانی 
دانشگاه میشیگان آمریکا و دریافت کننده جایزه 
از  یکی  او  است.  ۱۹۹۷میالدی  راسل  هری 
رهبران و محققین جهان در زمینه اسباب آالت 
کنترل از راه دور و ماکرویو است. سرابندی یک 
روش علمی و عملی در فن مهندسی مایکرویو 
به وجود آورده که ظرفیت حوزه مایکرویو رادار 
را چندین برابر نموده است و مورد استفاده قرار 
گرفته که جزء پیشرفته ترین و دقیق ترین مدل 
استفاده  با  وی  نیز  و  باشد  می  ریاضی  های 

به تحقیق  رادار  ازسیستم های جدید تصویری 
و فضای سبز  زمین  اطراف کره  در  و تجسس 
دروس  سرابندی  پروفسور  است.  نموده  اقدام 
جدیدی را به جای دروس گذشته در دوره دکترا 
و فوق دکترا به کار گرفته است. وی همچنین 
جایزه سال ۱۹۹۶ در زمینه مهندسی الکترونیک 
و علوم کامپیوتری را دریافت نموده است،عالوه 
براین وی به عنوان اولین استاد سال در آمریکا 
نیز شناخته شده است. وی تاکنون مدیر اجرایی 
به  وابسته  بسیاری  تحقیقاتی  های  پروژه 
ناسا،آزمایشگاه پیشرانه جت، آرو، بنیاد ملی علوم، 
سازمان پروژه های تحقیقاتی دفاعی پیشرفته و 

دیگر صنایع بزرگ بوده است. 
سرابندی دارای ۱۸ مدرک دکتراست که در سه 

رشته آن به عنوان برترین آن رشته ها شناخته 
۳.علم  رادار  علم   .2 ریاضی  علم   .۱( شود  می 
الکترونیک(. از وی تاکنون فصول گوناگونی در 
کتب مختلف و بیش از ۱۷۰ مقاله در مجالت 
مرجع چاپ شده است. عنوان سخنران برجسته 
فدرال  دولت  علوم  و  پرورش  و  آموزش  وزارت 
ارائه دهنده برترین مقاله در کنفرانس  آلمان و 
از افتخارات وی  علوم ارتش آمریکا، نمونه ای 
می باشد. کمال سرابندی هم اکنون به عنوان 
راه  از  سنجش  و  جغرافیایی  علوم  گروه  رئیس 
دور انجمن مهندسین برق و الکترونیک در ایالت 
میشیگان آمریکا و عضو هیئت داوران سازمان 
فنون  و  علوم  در   NASA آمریکا   فضایی 

زمین شناسی می باشد.

پروفسورکمالسرابندی،نابغهترینفردجهان

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی از جمله 
افرادیست که سابقه آشنایی اش با دکتر علی شریعتی به سال 
ها قبل بر می گشت و او را از دوران پیش از سفر به فرانسه 
می شناختند. درچهل ویکمین سالروز درگذشت دکتر علی 
شریعتی، گفت و گوی مجله سروش )خرداد ۱۳۶۰( با حضرت 
آیت ا... خامنه ای که در آن نقل قولی هم از امام خمینی )ره( 
درباره دکتر علی شریعتی دیده می شود همچنان خواندنی 

است، به بازخوانی بخش هایی از این گفتگو می پردازیم:
با توجه به اینکه شما با دکتر شریعتی سابقه دوستی 
داشتید و با او از نزدیک آشنا بودید آیا تمایل دارید 

درمورد چهره و شخصیت او با ما مصاحبه کنید؟
آیت ا... خامنه ای: بله من حرفی ندارم که درباره شخصیت 
شریعتی و معرفی انسانی که برای مدت های مدیدی مرکز 
و محور گفتگوها و قال و قیل های زیادی بوده، آشنایی های 

خودم را تا حدودی که در این فرصت می گنجد، بیان کنم.
به نظر من شریعتی برخالف آنچه همگان تصور می کنند 
یک چهره همچنان مظلوم است و این به دلیل طرفداران 
و مخالفان اوست. یعنی از شگفتی های زمان و شاید از 
شگفتی های شریعتی این است که هم طرفداران و هم 
مخالفانش نوعی همدستی با هم کرده اند تا این انسان 
به  ظلمی  این  و  نگهدارند  ناشناخته  را  پرشور  و  دردمند 
اوست. مخالفان او به اشتباهات دکتر شریعتی تمسک می 
کنند و این موجب می شود نقاط مثبتی که در او بود را 
اشتباهاتی داشت و من هرگز  نبینند. بی گمان شریعتی 
ادعا نمی کنم که این اشتباهات کوچک بود، اما ادعا می 
کنم که در کنار آنچه ما اشتباهات شریعتی می توانیم نام 
گذاریم، چهره شریعتی از برجستگی ها و زیبایی ها هم 
برخوردار بود. پس ظلم است اگر به خاطر اشتباهات او، 
در  کنم  نمی  فراموش  نبینیم. من  را  او  برجستگی های 

اوج مبارزات که می توان گفت ، مراحل پایانی قال و قیل 
های مربوط به شریعتی محسوب می شد، امام در ضمن 
صحبتی بدون اینکه نام از کسی ببرند، اشاره ای کردند به 
وضع شریعتی و مخالفت هایی که در اطراف او هست. نوار 
این سخنان همان وقت از نجف آمد و در فرونشاندن آتش 
اختالفات موثر بود. در آنجا امام بدون اینکه اسم شریعتی 
را بیاورند این جور بیان کرده بودند: )چیزی نزدیک به این 

مضمون( به خاطر چهار تا اشتباه در کتاب هایش بکوبیم، 
این صحیح نیست این دقیقا نشان می داد موضع درست را 
در مقابل هر شخصیتی و نه تنها شخصیت دکتر شریعتی. 
ممکن بود او اشتباهاتی بعضا در مسایل اصولی و بنیانی 
تفکر اسالمی داشته باشد مثل توحید، یا نبوت و یا مسایل 
دیگر اما این نباید موجب می شد که ما شریعتی را با همین 

نقاط منفی فقط بشناسیم. 
در او محسنات فراوانی هم وجود داشت که البته مجال نیست 

االن من این محسنات را بگویم، برای اینکه در دو مصاحبه 
ام.  گفته  مطالبی  من  دکتر  های  برجستگی  درباره   دیگر 
این درباره مخالفان. اما ظلم طرفداران شریعتی به او کمتر 
از ظلم مخالفانش نبود بلکه حتی کوبنده تر و شدیدتر هم 
بود. طرفداران او به جای اینکه نقاط مثبت شریعتی را مطرح 
کنند و آنها را تبیین کنند، در مقابل مخالفان صف آرایی 
هایی کردند و در اظهاراتی که نسبت به شریعتی کردند سعی 

کردند او را یک موجود مطلق جلوه دهند.
سعی کردند حتی کوچکترین اشتباهاتی را از او نپذیرند. یعنی 
سعی کردند هرگز اختالفی را که با روحانیون یا با متفکران 
بنیانی و فلسفی اسالم دارند در پوشش حمایت و دفاع از 
شریعتی بیان کنند. در حقیقت شریعتی را سنگری کردند برای 
کوبیدن روحانیت و یا کال متفکران اندیشه بنیانی و فلسفی 
اسالم. خود این منش و موضع گیری کافی است که عکس 
العمل ها را در مقابل شریعتی تندتر و شدیدتر کند و مخالفان 

او را در مخالفت حریص تر کند.
نام شریعتی و  به  بینم کسانی که  امروز می  بنابراین من 
 به عنوان دفاع از او درباره شریعتی حرف می زنند، کمک 

می کنند تا شریعتی را هرچه بیشتر منزوی کنند.
متاسفانه به نام رساندن اندیشه های او یا به نام نشر آثار او 
 یا به عنوان پیگیری خط و راه او، فجایعی در کشور صورت 
و  قاتل  مشت  یک  که  ایم  نکرده  فراموش  گیرد.  می 
خط  رو  دنباله  را  خودشان  ها«  »فرقان  نام  به  تروریست 

شریعتی می دانستند.
آیا شریعتی به راستی کسی بود که طرفدار ترور شخصیتی 
مثل شهید مطهری باشد؟ او که خودش را همواره عالقه مند 

به مرحوم مطهری و بلکه مرید او معرفی می کرد. 
من خودم از او این مطلب را شنیده ام. در یک سطح دیگر، 
کسانی که امروز در جنبه های سیاسی و در مقابل یک 
قشری یا جریانی قرار گرفته اند، خودشان را به شریعتی 
منتسب می کنند از آن جمله هستند، بعضی از افراد خانواده 
شریعتی. این ها در حقیقت از نام و از عنوان و از آبروی 
قیمتی شریعتی دارند سوءاستفاده می کنند برای مقاصد 
سیاسی و این طرفداری و جانبداری است که یقینا ضربه 
اش به شخصیت شریعتی کمتر از ضربه مخالفان شریعتی 
نیست. مخالفان را می شود با تبیین و توضیح روشن کرد. 
می شود با بیان برجستگی های شریعتی، آنها را متقاعد 
کرد و اگر در میان مخالفان، معاندی وجود دارد می توان 
او را منزوی کرد اما این گونه موافقان را به هیچ وسیله ای 

نمی شود از جان شریعتی و از سر شریعتی دور کرد.
بنابراین من معتقدم چهره شریعتی در میان این موافقان و 
این مخالفان چهره مظلومی است و اگر من بتوانم در این باره 
یک رفع ظلمی بکنم به مقتضای دوستی و برادری دیرینی 

که با او داشته حتما ابایی ندارم.

مصاحبهخواندنیرهبرانقالبدربارهشخصیتدکترشریعتی
دو تیم ایران و اسپانیا، امشب دومین دیدار خود در 
جام جهانی را برگزار خواهند کرد. تیم ملی ایران در 
دیدار اول خود مقابل مراکش به پیروزی رسیده 
و اسپانیا که 2 روز پیش از شروع دیدارهایش در 
جام، سرمربی خود را اخراج کرد، مقابل پرتغال به 
تساوی ۳-۳ دست یافت. بازی با نتیجه تساوی 
به پایان رسید ولی فوتبال در این دیدار یک برنده 
داشت، اسپانیا. آنها بازی بسیار خوبی به نمایش 
گذاشتند، خیلی سریع و راحت توپ را به گردش 
درآوردند و شاید این دیدار را بتوان یک پیش غذا 
برای یکی از مدعیان اصلی جام جهانی دانست 
که به اعتقاد خودشان، دیدارهایشان یک هفته 
و نیم بعد آغاز می شود، یعنی دور حذفی. با این 
حال، شرایط آنقدرها هم برای اسپانیا ساده نخواهد 
بود زیرا دیدار دوم مرحله گروهی که دیدار بسیار 
مهمی محسوب می شود، شک و شبهات بسیاری 
به همراه دارد. ممکن است شما بهترین ستاره ها 
را در اختیار داشته باشید و در لحظه آخر مربی تان 
را اخراج کنید تا شخصیت تان را نشان دهید ولی 
این احتمال وجود دارد که در یک اتفاق تاریخی، 
لغزشی برای تیم ملی اسپانیا به وجود بیاید. این 
خطری است که اسپانیا فرناندو هیه رو، مقابل ایران 
با آن دست و پنجه نرم می کند. روی کاغذ شاید 
این آسان ترین گروه برای اسپانیا بود ولی گل 
دقایق پایانی رونالدو مقابل اسپانیا و گل به خودی 
عزیز بوهادوز در دیدار مراکش - ایران، همه چیز را 
عوض کرد و حاال، یوزهای آسیایی بوی خون به 

مشام شان خورده است.

بوی خون به مشام
 یوزهای ایرانی رسیده است
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نواهاي درون ذهن شما

مـي  زمـزمـه  كـه  شـمـا  ذهـن  درونـي  نـداي  آن 
غير  بـجـاي  است  پذير  امكان  چـيزي  هـر  كـنـد، 
زندگي  بجاي  است،  خوبي  روز  چه  يا  است،  ممكن 
سخت است همانـند نوري براي گذشتن از پيچ و خم 

دشواريهاي زندگي ياريتان ميكند.
خوش بيني محض در افراد بصورت نادر يافت شده و 
چنين اشخاصي اغلب مـورد پـسند ديـگـران نيستند. 
شـادمـاني  و  حال خوشحالي  در  دائما  كه  كساني  ما 
هسـتـند را مـورد تـمسخر قـرارداده و خـود آشـكارا 
بـخاطر بـدي هـوا يـا كـمبـود چاي در دفتركار دچار 
آنها چگونه ميتواننـد  ترديد ميشويم. در حـيرتيم كه 
دنـي را آن گونه كه هست نبينند؟ -- دنيايي كه مملو از 

ناماليمات و بي عدالتي است.
خوب، حقيقت اين است كه آنها عقـيـده دارند كه دنيا به 
همراه مردمانش داراي عيوب و كاستي مي باشند، اما به 
سـادگي تمركز روي چيزهاي خوب را برمـي گـزينـند. 
و چنين ديدگاهي فوايد بزرگي را بدنبال خواهد داشت؛ 
سالمتي بهتـر، انـرژي بيـشتر، خالقيت، توانايي هاي 

حل مسئله و يك حس كلي سرور و شادماني.
بنابراين، آيا ميتوانيم يك سوئيچ خوش بيني كوچك را 
در ذهنمان روشن كرده و بالفاصلـه شاهـد اثـرات و 
نـتايج مطلوب آن باشيم؟ متاسفانه آنـقدرهـا هـم سـاده 
نـيـست -- امـا روشهـايي وجود دارند كه بتوان با آنها 
مثبت بـودن ر تـمـرين كـرده تـا بـصورت واكـنـشي 

طبيعي در بيايد و منفي نگري را تقليل دهد.
تست خـوش بيني انتهاي مقالـه را انـجام داده تا در 
مـورد هرگـونه تـمايالتي كه به سمت منـفـي انـديشي 
بهبود  براي  برداشتن  قدم  نـيـز چـگونـگي  و  داريـد 

ديدگاهـتان نسبت به مسائل، آگاهي حاصل نماييد.

پدر داستان نویسی فارسی کیست ؟

در  شمسي   1270 سال  در  جمالزاده  علي  محمد 
خانواده اي مذهبي در اصفهان به دنيا آمد. وي فرزند 
شهير  خطيب  اصفهاني«  واعظ  جمال الدين  »سيد 
اصفهان بود. پدرش از پرنفوذترين مبلغان مذهبي دوران 
مشروطه بود و نقش مهمي در آن نهضت داشت و در 
سالهاي جواني محمد علي، وي همگام با پدر و پس از 
آن از فعاالن برجسته حركت اصالح طلبانه مشروطيت 
به شمار مي رفت كه يكي از داليل اين حضور ضد 
استبدادي، دستگيري و قتل پدرش در جريان مشروطيت 
به دست عمال محمدعلي شاه قاجار بود. محمدعلي 
بيروت  به  تحصيل  براي  سالگي  سيزده  در  جمالزاده 
رفت.از عمر طوالني يكصد و شش ساله ي خود تنها 
سيزده سال را در ايران گذراند. اما در تمام عمر همواره 
با ياد ايران زيست، هر روز كتاب فارسي  خواند و هرچه 
تاليف و تحقيق كرد به زبان فارسي بود. داستان »فارسي 
شكر است« نخستين نوشته ي داستاني اوست كه آن را 
سرآغاز داستان نويسي جديد فارسي دانسته اند. هرچند 
عده ديگري با تمام احترام نسبت به جمالزاده، اين اثر را 
داراي عناصر داستاني نمي دانند و »صادق هدايت« را 

پدر داستان نويسي ايران مي دانند.
از شماره بعد اين داستان فارسی شكر است را به صورت 

دنباله دار در اين قسمت بخوانيد...

هيچ وقت به شما آرزويی داده نمی شود مگر اينكه 
قدرت به واقعيت پيوستن آن هم بهتان داده شود. 

ولی، شايد مجبور باشيد برايش تالش كنيد.

موفقيت مثل ستونی است كه نيمۀ راه آن به سمت 
باال پر از روغن است. می توانی تمام راه را به پايين 

بلغزی يا اينكه مبارزه كنی تا به باالی آن برسی.

نتوان دل شاد را به غم فرسودن
وقت خوش خود بسنگ محنت سودن
كس غيب چه داند كه چه خواهد بودن

می بايد و معشوق و به كام آسودن

هر چقدر در زندگی پيش می رويم برايمان سخت 
تر و سخت تر می شود، ولی در مبارزه با دشواری 

ها ژرف ترين قدرت قلب رشد پيدا می كند.

رؤياهای قديم رؤياهای خوبی بودن، به نتيجه 
نمی رسيدن ولی خوشحالم كه اونا رو داشتم .

كلينت ايستوود - پل های مديسون كانتی

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ ماندگار

یک لحظه مکث کن

آشنایی با شخصیت ها 

آیه روز  

گفت پروردگارا مرا ببخش و ملكی به من ارزانی دار كه هيچ كس را پس از من 
سزاوار نباشد در حقيقت تويی كه خود بسيار بخشنده  ای سوره ص/ آيه ۳۵

حدیث روز  

از دروغ كوچك و بزرگ در هر جّدی و شوخی بپرهيزيد، زيرا چون كسی دروغ كوچك گفت بر دروغ بزرگ نيز جرأت پيدا می كند. 
امام سجاد )عليه السالم(

سبک زندگی

چرا متاهل ها از مجردها بهترند؟
انسان ها اگر  كه  آمده  روايت ها  و  افسانه ها  در  قديم   از 
نيمه گمشده خود را پيدا كنند، بيشتر عمر مي كنند، شايد 
موضوع همان ازدواج باشد، در واقع شايد نكته اصلي سالمت 
و  همسر  خاطر  به  حتي  آنها  كه  است  اين  متاهل  افراد 
فرزندان شان هم كه شده، بيشتر مراقب سالمت خود هستند. 
حمله قلبي در مردان مجرد پايين تر از مردان متاهل است، 
اين نشان می دهد كه احتماال به  اين باور خود رسيده اند و 
بيشتر از خودشان مراقبت مي كنند، در ضمن طبيعي است كه 
افراد متاهل به طور معمول هدفمندتر و منظم تر از افراد مجرد 
باشند. آخرين مطالعات انجام شده نشان داده كه سن اولين 
حمله قلبي در مردان مجرد پايين تر از مردان متاهل است و 
سن متوسط فوت بر اثر سكته قلبي و مغزي مردان و زنان 
متاهل باالتر از سن متوسط زنان و مردان مجردي است 
كه به علت اين سكته ها فوت مي كنند. اما چرا؟ يعني واقعا 
ازدواج فيزيولوژي خاصي را در بدن فعال مي كند كه طول 

عمر را اضافه مي كند؟

مهم خوشبختي است
اما اين  را يادتان باشد كه صرفا در دست كردن حلقه ازدواج 
شما را سالم نمي كند و به طول عمرتان نمي افزايد، مهم 
اين است كه ازدواج همراه با خوشبختي مي تواند عمري 
طوالني را براي شما به ارمغان بياورد. مطالعات انجام گرفته 
توسط پژوهشگران دانشگاه  آكسفورد نشان داده كه افراد 

احساس خوشبختي  زندگي مشترك خود  در  متاهلي كه 
مي كنند، طول عمر بسيار بيشتري پس از جراحي قلب باز 
نسبت به افراد مجرد دارند و البته بايد اين را هم متذكر شد 
كه در اين مطالعه مشخص شد افراد مجرد هم نسبت به 
از  ندارند، پس  افراد متاهلي كه زندگي مشترك مناسبي 
جراحي قلب باز، طول عمر بيشتري دارند. دكتر كي كات 
گالسر، مسئول انجام اين تحقيق مي گويد: يكي از داليل 
احتمالي اين موضوع اين است كه زندگي مشترك بد و 
نابسامان باعث اضطراب مزمن مي شود كه روي سيستم 
بروز  باعث  كل  در  و  دارد  تضعيف كننده  حالت  ايمني 
معمول  به طور  كه  افرادي  مي شود.  مختلف  بيماري هاي 
دارند سطح هورمون هاي استرس شان  مشاجره و منازعه 
باال مي رود، زخم هاي شان ديرتر بهبود مي يابد و عملكرد 

سلول هاي دفاعي آنها هم ضعيف تر است.

درکل وضع متاهل ها بهتر است
دكتر جيمزورما، متخصص روانشناسي باليني در آكسفورد 
ازدواج  كه  زناني  كه  داده  نشان  متعدد  مطالعات  مي گويد: 
چاقي هاي  دچار  زنان  ساير  از  بيشتر  بسيار  دارند  ناموفقي 
شديد، افسردگي، فشارخون باال و سكته هاي مغزي مي شوند 
اما مرداني هم كه يك زندگي مشترك ناراحت كننده و پر از 
درگيري دارند بيشتر از معمول به سمت استفاده از موادمخدر 

و روانگردان ها مي روند و آمار افسردگي در آنها بيشتر است.

انجام  تمام مطالعات  در  متذكر مي شود كه  ورما  دكتر  اما 
مشترك  زندگي هاي  در  كه  شده  مشخص  گرفته، 
به  از زندگي  )باالي 10سال( سطح رضايت  طوالني مدت 
افراد مجرد هم۵0عوامل تنش زا و  از  طور معمول بيشتر 
استرس فراد مجرد طالعات انجام گرفته، مشخص شده كه 
در زندگي هاي مشترك طوالني مدت )باالي 10سال( سطح 
رضايت از زندگ سن و سال است. او مي گويد: دركل بايد 
گفت كه به داليل متعدد، افراد متاهل به طور متوسط سالم تر 
و بهتر از افراد مجرد زندگي مي كنند و كمتر و ديرتر دچار 

بيماري هاي مختلف خطرناك مي شوند.

مطلقه ها مواظب باشند
دكتر ديويد سابارا، پروفسور روانپزشكي در دانشگاه آريزونا 
مي گويد: اينكه بگوييم افراد مجرد به دليل مشكل ارتباطي 
يا مشكل شخصيتي مجرد هستند غلط است و شايد تنها 

در مورد گروهي از مجردها اينگونه باشد.
يا  ارتباطي  مشكالت  كه  است  طبيعي  گروه  اين  در 
مشكالت تيپ شخصيتي مي تواند روي سطح سالمت كلي 
و نوع رفتارهاي فرد هم تاثيرگذار باشد و در كل باعث شود 
كه آنها زودتر از سايرين دچار مشكالت و بيماري شوند اما 
گروهي از مجردها هم هستند كه هنوز فرد موردنظر خود 
را پيدا نكرده اند و به دنبال شريك زندگي خود مي گردند، 
و  باشند  داشته  بهتري  رفتار  گروه  اين  كه  است  طبيعي 

رعايت نكات بيشتري را بكنند اما در مجموع آنچه مسلم 
است اين است كه متاهل بودن به خصوص اگر همراه با 
احساس رضايت باشد، باعث باال رفتن سطح سالمت و به 

تعويق افتادن بروز برخي بيماري هاي مهم مي شود.

رفتار و اخالق سالمت
 كريستوفر فاگوندس، فوق تخصص روانشناسي در دانشگاه 
بيشتر  سالمت  ساده  دليل  يك  مي گويد:  اوهايو  ايالتي 
متاهل ها اين است كه آنها روابط و كارهاي پرخطر كمتري 
دارند، با دقت بيشتري رانندگي مي كنند، كمتر سمت مواد 
بي بندوباري  سراغ  كمتر  همچنين  و  رفته  الكل  و  مخدر 
اينگونه سالم تر و  زندگي  مي روند، طبيعي است كه شيوه 
كم خطرتر باشد.آخرين نكته هم اينكه، در مجموع به نظر 
مي رسد كه افراد مطلقه هم مثل مجردها بيشتر در خطر 
هستند. دكتر سابارا مي گويد: مطالعات متعدد نشان داده است 
كه بسياري از افراد متاهل مي توانند زندگي خود را مديريت 

كنند و در نتيجه حس بدي به زندگي نداشته باشند.
ريشه دار  اضطراب  و  افسردگي  احساس  گروه  اين  در   
گروه  در  هم  و  گروه  اين  در  هم  اما  ندارد  وجود  زيادي 
افراد مطلقه اي كه رضايت از وضع زندگي خود ندارند آمار 
سكته هاي قلبي و مغزي باالست و سن بروز اين بيماري ها 
هم پايين تر از حد معمول است. بايد در اين مورد تحقيقات 

بيشتري صورت بگيرد.

314295
954

597418
65

473126
576

178923

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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683197452

724685193

591423867

147258639

258936741

369741285

876319524

912564378

435872916

جدول سودوکو به یک کارمند بازنشسته جهت 
همکاری با مشاور امالک نیازمندیم.

09301501544

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

به تعدادی نیرو جهت کار 
در فست فود نیازمندیم. 

ساعت تماس 11 ظهر الی 8 شب
056 - 32342233

09105473611

به تعدادی جوشکار اسکلت ترجیحا مجرد و جوان 
جهت کار در شهرک صنعتی نیازمندیم.
شماره تماس صبح ها: 09157234706
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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 

طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه

تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767
به یک نفر حسابدار و یک نفر بازاریاب 

جهت کار در یک شرکت پخش مواد 
غذایی نیازمندیم.  09156689060

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

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

هـوا مطبـوع شـرق
دنیـای مـس

نمایندگی فروش و خدمات پس از 
فروش اسپیلت های گرین ، ایران 

رادیاتور، وستن ایر در خراسان جنوبی 
فروش به صورت نقد و اقساط 

09158636100
05632234606

هکتار  نیم  و  یک  پسته  باغ  فروش 
سال سوم ، حدود 900 درخت ، یک و نیم 
هکتار زمین زراعی ، 7500 متر باغ پسته 
20 ساله ، حدود 250 درخت همراه منزل 
مسکونی محدوده چاه، واقع در جلگه ماژان    

09155014963- قنبری

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538
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غذاهایی که از گوشت گاو نیز 
آهن بیشتری دارد

که  کنیم  معرفی  را  غذاهایی  خواهیم   می 
یک وعده آنها از یک وعده گوشت گاو بیشتر 
آهن دارد. اسفناج و تاثیر آن بر آهن: یک نصف 
 فنجان اسفناج پخته 3 میلی گرم آهن و تنها

  21 کالری دارد.  می توانید از اسفناج در ساالد، اسموتی 

نصفه  لوبیا سفید: یک  کنید.  استفاده  املت  یا 
 فنجان لوبیا سفید پخته حاوی 3.5 میلی گرم آهن، 
8.5 گرم پروتئین و 5.5 گرم فیبر است. لوبیا قرمز: 
یک فنجان لوبیا قرمز حاوی 5 میلی گرم آهن، 
13 گرم فیبر و 15 گرم پروتئین است.  بلغور جو 
 دو سر: تنها یک فنجان از این غالت صبحانه 
آهن  گرم  میلی   3.5 حدود  چیزی  شما   به 

می رساند. بلغور جو دو سر سرشار از فیبر است.

 دارچین معجزه گری در آشپزخانه 
کدبانوها 

اسهال،  رفع  در  تانن  داشتن  علت  به  دارچین 
مفید  نیز  خون  انعقاد  و  بدن  عمومی  ضعف 
است. در دارچین ماده ای وجود دارد که موجب 
کاهش  برای  همچنین  می شود،  بدن  آرامش 
قوی  برای  دارچین  مصرف  است.  مفید  تب 

کردن بدن بسیار مفید است. دارچین ضد درد 
ضدآلرژی،  دارچین،  است.  آنتی اکسیدان  و 
ضداسهال  و  ضدسرطان  ضدتب،  ضدتهوع، 
فشارخون،  کاهنده  محرک،  معرق،  است.  نیز 
آرام بخش است و برای تقویت  چربی خون و 
این  است.  مفید  معده  اسپاسم  و  نفخ  معده، 
و  است  اشتهاآور  و  گرم  طبیعت  دارای  گیاه 
بهتر است افراد سردمزاج از آن استفاده کنند.

 رایحه سیگارهای الکترونیکی برای 
رگ های خونی خطرناک است

سیگارهای  در  شده  استفاده  های  رایحه 
عروق  های  سلول  به  چنان  آن  الکترونیکی 
منجر  تواند  می  که  رساند  می  آسیب  خونی 
به آسیب قلبی در آینده شود. این رایحه ها به 
قلب  محافظ  اندوتلیال  های  سلول  عملکرد 

قلب  اندوتلیال  های  سلول  رسانند.  می  آسیب 
پوشش درونی عروق خونی و قلب را تشکیل می 
دهند. این رایحه موجب توقف توانایی سلول ها 
در تولید گازی موسوم به اکسید نیتریک شدند. 
این سلول ها در زمانی که سالم و سرحال باشند 
این گاز را تولید می کنند. عملکرد این سلول ها 
بسیار در حفاظت از قلب مفید است و مانع از 
تشکیل لخته های خونی و بروز التهاب می شود.

غلبه بر کم خونی با کبابی خوشمزه
  

تولید  بدن  در  زیادی  انرژی  بختیاری  کباب 
می کند؛ کباب بختیاری به علت داشتن ویتامین 
به  مبتالیان  برای  فولیک  اسید  و  آهن   ،B12
کم خونی و زنان باردار بسیار مفید است. این کباب 
برای افراد الغر و اشخاصی که بنیه ضعیف دارند، 
بسیار مناسب است. کباب بختیاری به علت وجود 

پروتئین موجب عضله سازی بدن می شود؛ این 
کباب نقش موثری در تقویت بینایی و سیستم 
عصبی افراد دارد. کباب بختیاری به علت داشتن 
موجب   D ویتامین  و  منیزیم  فسفر،  کلسیم، 
استحکام استخوان ها و دندان ها می شود و از بروز 
پوکی استخوان به ویژه در افراد مسن جلوگیری 
جوانسازی  و  لطافت  کباب سبب  این  می کند. 
پوست می شود و به تقویت مو ها نیز کمک می کند.

خوبی و بدی های آلبالو

به افرادی که از بیماری کلیوی رنج می برند و باید 
از یک رژیم غذایی کم پتاسیم پیروی کنند، توصیه 
می شود در مصرف میوه هایی مانند آلبالو جانب 
احتیاط را رعایت کنند و از زیاده روی در خوردن 
این میوه بپرهیزند. البته نباید فراموش کرد که با 
توجه به آبدار بودن آلبالو، مصرف این میوه برای 

دفع سنگ کلیه و رفع مشکل سنگ کیسه صفرا 
سودمند است.  اگر به هر دلیلی قصد دارید از این 
میوه  در تهیه مربا استفاده کنید، بهتر است مقدار 
کمی شکر به آن بیفزایید تا هم از ارزش غذایی 
آن کاسته نشود و هم بیش از اندازه انرژی به بدن 
باعث  آلبالوپلو  این میوه در  از  نرساند. استفاده 
برنج می شود و کاهش  ارزش غذایی  افزایش 
اشتها را نیز برای مصرف کننده به دنبال دارد.

یادداشت

یادداشت

اعزام تیم دانشجویان استان به مسابقات 
کشوری ووشو

الهام حسینی - هیئت ووشو استان از اعزام تیم ووشو دانشجویان 
خراسان جنوبی به مسابقات کشوری دانشجویان کشور خبر داد و گفت: 
این تیم با 2 سهمیه متشکل از محمدرضا بابائیان و مصطفی کاوسی 
به مربیگری استاد فالحی نسب به این مسابقات که 29 و 30 خرداد 
در زاهدان برگزارمی شود، از طرف هیئت ورزش های دانشگاهی اعزام 
شدند. به گفته نخعی نفرات منتخب این دوره از مسابقات به یونیورساد 

جهانی دانشجویان اعزام خواهند شد.

اعزام تیم هندبال مرکز آموزش ۰۴ بیرجند 
به مسابقات قهرمانی منطقه ای شمال شرق نزاجا

مسابقات هندبال قهرمانی شمال شرق نزاجا به میزبانی تربت حیدریه با 
شرکت ۶ تیم گرگان، شاهرود، مشهد، قوچان، تربت حیدریه و بیرجند از آخر 
خرداد به صورت دوره ای برگزار می شود. 2 تیم برتر مسابقات به مسابقات 

نهایی نزاجا که در مشهد برگزار می گردد، اعزام خواهند شد.

معدوم کردن الشه 3 رأس گاو در بیرجند

در  گاو  بدن  در  دارو  ماندن  باقي  وجود  دلیل  به  گاو  رأس  الشه 3 
کشتارگاه بیرجند معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج شد. رئیس شبکه 
دامپزشکی شهرستان بیرجند گفت: در بازرسی های روزانه بهداشتی از 
دام های ذبح  شده در کشتارگاه این شهرستان، الشه سه رأس گاو به وزن 
700 کیلوگرم به دلیل بیماری و تزریقات انجام شده بر روی گاو بیمار با 
نظارت ناظران دامپزشکی، ضبط شد. حسن علیزاده افزود: نمونه گیری از 
الشه های مشکوک اخذ و به آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان ارسال 
شد که پس از انجام آزمایشات و دریافت نتایج آزمایشگاهی مبنی بر وجود 
باقی مانده دارویی در الشه ها تمامی گوشت استحصالی از آن در شرایط 
کامال بهداشتی معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج شد. وی ارزش 

گوشت های معدوم شده را 250 میلیون ریال اعالم کرد. 

کشف حدود 3 تن پیاز زعفران قاچاق در طبس

مأموران نیروی انتظامی شهرستان طبس 2 تن و 800 کیلوگرم پیاز 
زعفران قاچاق در این شهرستان کشف کردند. معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان گفت: مأموران انتظامی شهرستان طبس هنگام کنترل 
خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و خودرو را 
متوقف کردند. سرفرازی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو 2 تن و 800 
کیلوگرم پیاز زعفران بدون مجوز حمل کشف کردند که کارشناسان ارزش 

ریالی این محموله قاچاق را 280 میلیون ریال برآورد کردند.

ورزش استان

حوادث استان

باستانی کاران شهرستان بیرجند سال 1340. ایستاده از راست آقایان: مرحوم  فیروز پیشکار. مالیی. هامون نورد. ناشناس. ناشناس. مرحوم انصاری.
نشسته از راست آقایان: مرحوم مرتضی خیریه. مرحوم رجب رهبری * گردآورنده: اصغری

 داده نما

سفید شدن مو یکی از مشکالتی است که امروزه حتی نسل جوان ما را 
درگیر خود کرده است، مواد غذایی آلوده به مواد شیمیایی یکی از دالیل 
آن می تواند باشد. شاید رگه هایی از موی سپید ابتدا زیبا به نظر برسد اما 
با زیاد شدنش فرد را نگران می کند. یکی از خواص باقال جلوگیری از 
سپید شدن موی سر است. گفته می شود که اگر گل باقال را له کنید و 
 بر روی موی سر بمالید برای جلوگیری و درمان سفید شدن مو ها مفید 
می باشد. رفع موهای زائد بدن: ماساژ پوست صورت و بدن با باقال می 

تواند به رفع موهای زائد بدن کمک کند.جوان سازی پوست: باقال منبع 
خوبی از ویتامین C است که به عنوان یک آنتی اکسیدان بسیار قوی 
شناخته می شود و عالئم پیری زودرس مانند چین و چروک صورت و 
 چروک دور چشم را رفع کرده و باعث جوان سازی پوست صورت می شود. 
الیه برداری و پاک سازی پوست صورت: باقال می تواند به عنوان یک 
اسکراب طبیعی برای الیه برداری و پاکسازی پوست صورت استفاده شود. 
ماسک باقال و سرکه برای لک پوست صورت: مقداری باقال خشک را 

آسیاب کنید تا آرد شود، آرد باقال را با مقداری آب، سرکه و گالب ترکیب 
 کنید و خمیر به دست آمده را بر روی پوست صورت بمالید و بگذارید 
15 دقیقه بماند، سپس با آب سرد خوب بشویید. درمان آکنه و جوش 
باقال  در  موجود  معدنی  مواد  و  ها  ویتامین  باالی  مقادیر  صورت: 
به  کمک  باشد.  مفید  صورت  جوش  و  آکنه  درمان  برای  تواند  می 
درمان فشار خون: یکی از خواص باقال کنترل پرفشاری خون است. 
بنابراین خوردن آن برای افراد مبتال به فشار خون باال مفید می باشد.

این خوراکی مانع سفید شدن مو می شود

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 2۰ ۴3 ۴2 66/32 66 ۴۴ 32     

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

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

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

 حمـل  اثاثیـه 

 1۰۰ 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

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز

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

 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، 
انواع طرح )کاغذ، سنگ و ...( 

 09156655054 
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بارندگی در  استان
 20 درصد کاهش یافت

ملی  مرکز  توسط  شده  منتشر  جدول  اساس  بر 
های  بارش  کشور،  بحران  مدیریت  و  خشکسالی 
خراسان جنوبی در بازه زمانی اول مهر سال گذشته 
تا 28 خرداد امسال نسبت به مدت مشابه در بلند مدت 
20.2 درصد کاهش یافت. به گزارش ایرنا، مرکز ملی 
خشکسالی و مدیریت بحران کشور با انتشار جدولی در 
این بازه زمانی، درصد تغییرات بارش ها را در استان 
این  در  است.  های مختلف کشور مشخص کرده 
جدول خراسان جنوبی با 20.2 درصد کاهش بارندگی 
در ردیف سیزدهم قرار دارد، بر پایه این گزارش کل 
بارش های کشور نیز در مدت مشخص شده 35.9 

درصد کاهش داشته است.

پیک مصرف برق تابستان امسال
 2۸۶ مگاوات پیش بینی می شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق از پیش بینی 
پیک مصرف استان به رقم 28۶ مگاوات انرژی 
گزارش  به  داد.  خبر  امسال  تابستان  در  برق 
نیروی  توزیع  شبکه  از  بازدید  در  شرکاء  تسنیم، 
بار  اینکه سال گذشته پیک  بیان  با  بیرجند  برق 
تمام استان 271 مگاوات بوده است، اظهار کرد: 
اداری،  ساعات  جابجایی  و  ادارات  همکاری  با 
شد.  صرفه جویی  برق  مصرف  در  مگاوات   42
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق از مشترکان 
در  خصوص  به  برق  بهینه  مصرف  با  خواست 
)از ساعات 15-11 و 19-23(  بار  ساعات پیک 
پایدار  و  مطمئن  برق  تامین  در  را  برق  صنعت 
همراهی کنند. شرکاء با بیان اینکه رشد مصرف 
انرژی برق کشور در سال گذشته به میزان ۶.88 
درصد رسیده است، تصریح کرد: این روند در ده 

سال اخیر بی سابقه بوده است.   

کاهش ۸0 درصدی تولید و تلفات دام با 
گسترش طاعون نشخوارکنندگان کوچک

ایسنا-رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت : بیماری   
PPR  یا طاعون نشخوارکنندگان کوچک یک بیماری 
به شدت مسری است و در گله هایی که  ویروسی 
واکسن دریافت نکرده باشند با اولین برخورد گله های 
گوسفند و بز با این بیماری، کاهش تولید و تلفات 50 
تا 80 درصدی به بار می آید. راه انجام افزود: مهمترین 
عالئم این بیماری شروع ناگهانی تب، افسردگی،سختی 
تنفس، ریزش ترشحات از چشم و بینی، تورم و زخم 
دهان، سرفه، آنتریت، پنومونی و اسهال بدبو است که 
با ایجاد تلفات باال در دام های جوان، تحمیل هزینه 
های درمان و افت تولید در گله، خسارات اقتصادی قابل 

مالحظه ای را به وجود می آورد.

 استقرار  ۶9 دستگاه آمبوالنس
 در پایگاه های اورژانس جاده ای

سفرهای  پوشش  برای  آمبوالنس  دستگاه   ۶9
تابستانی در پایگاه های اورژانس جاده ای خراسان 
جنوبی مستقر شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و 
سیما، معاون مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
استان گفت: این آمبوالنس ها در ۶4 پایگاه اورژانس  
استان برای پشتیبانی حوادث احتمالی تابستان امسال 
مستقرند و 48 دستگاه آمبوالنس دیگر نیز به عنوان 
پشتیبان آماده امداد رسانی به مصدومان حوادث جاده 
ای خواهند بود.عباسی با بیان اینکه 420 نفر نیروی 
امدادی در این پایگاه ها مستقر هستند، افزود: دو 
دستگاه اتوبوس آمبوالنس هم در بیرجند و فردوس 
آماده خدمات رساني به حوادث پر تلفات هستند و دو 
بالگرد اورژانس هوایی مستقر در شهرستان های بیرجند 
و طبس نیز آماده امداد رسانی در مناطق صعب العبور 
یا حوادث خاص استان هستند.وی با بیان اینکه این 
پایگاه ها  24 ساعته فعالند، گفت: مردم در هر نقطه ای 
از استان در صورت بروز حادثه ضمن حفظ خونسردی 
با شماره 115 تماس بگیرند تا از نزدیکترین پایگاه 
اورژانس بالفاصله نیروهای امدادی به محل اعزام شوند 
و اقدامات درمانی اولیه بیماران و مصدومان را انجام  

دهند و درصورت نیاز به مراکز درمانی منتقل کنند.

افزایش قیمت نان آزاد 
از روز گذشته در بیرجند

صدا و سیما- قیمت انواع نان آزاد در نانوایی های آزادپز 
بیرجند از دیروز 20 درصد افزایش یافت. رئیس اتحادیه 
نانوایان شهر بیرجند با اعالم این خبر گفت: نرخ نان 
آزاد مشمول نرخ گذاری رسمی اتحادیه نمی شود اما 
به دلیل اینکه از سال 94 این نانوایی ها افزایش قیمتی 
نداشته اند،نان آزاد را با 20 درصد افزایش قیمت عرضه 
می کنند.مرادی افزود: در نانوایی های آزاد پز بیرجند نان 
تافتون  با وزن چانه750 گرمی به قیمت 1500 تومان، 
تافتون با وزن چانه ۶00 گرمی به قیمت 1200 تومان ، 
 نان لواش با وزن چانه 2۶0 گرم به قیمت ۶00 تومان ،

 نان سنگک سنتی ساده به وزن یک کیلو به قیمت 3 
هزار تومان و نان سنگک کنجدی یک رو با وزن یک 
کیلو به قیمت 3250 تومان و دورو کنجدی به قیمت 
3500 تومان عرضه می شود. وی گفت: هم اکنون در 
شهر بیرجند 40 نانوایی آزادپز فعال است که تا آخر هفته 
5 نانوایی آزاد پز جدید در مناطق سجادشهر ، چهارراه 
 عدل ، پرستار ، چهارراه حافظ شرقی و بلوار شعبانیه 

راه اندازی می شود.

رونق بخشی به ساخت و ساز در بیرجند
 با تخفیفات شهرداری

بخشی  رونق  راستای  در  بیرجند  کاوش-شهرداری 
صنعت ساخت و ساز و حمایت از کاالی ایرانی تخفیفات 
ویژه ای را برای شهروندان در نظر گرفته است.شهردار 
بیرجند با اشاره به تخفیفات اخیر شهرداری افزود: امسال 
با تصویب شورای شهر بیرجند، بسته تشویقی ساخت 
و ساز باز هم در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت 
تا صنعت ساخت و ساز رونق بگیرد. جاوید افزود: با 
مردم  عوارض  پرداخت  در  تشویقی  بسته های  ارائه 
سعی می کنیم تا شهروندان را در پرداخت مطالبات به 
شهرداری ترغیب و تشویق کنیم.به گفته وی شهرداری 
بیرجند در راستای اقدامات تشویقی خود برای ایجاد 
رونق در صنعت ساخت و ساز، به مناسبت عید سعید 
فطر 25 درصد تخفیف عوارض ساختمانی از 27 خرداد 
لغایت  12 تیر را در نظر گرفته است که البته تخفیفات 
شامل جرائم کمیسیون ماده صد، هزینه های آماده 
سازی، پارکینگ و پذیره نمی گردد. وی تصریح کرد: 
همچنین در راستای حمایت از کاالی ایرانی و رونق 
کسب و کار، 20 درصد تخفیف عوارض کسب و پیشه 
و بخشودگی جرائم معوقه تا پایان سال 139۶ از 27 
خرداد لغایت 27 مردادماه جاری نیز برای کسبه در 
نظر گرفته شده است. شهردار بیرجند بیان کرد: در 
همین راستا همه ساله تخفیفات شهرداری در پایان 
سال اعمال می شده که این امر شلوغی مناطق و 
پایانی  روزهای  در  را  شهروندان  مراجعه  و  ازدحام 
سال در پی داشت که مقرر شد این تخفیفات صرفا 
منوط به پایان سال نباشد و در تمام سال و با توجه 
به مناسبت های ملی و مذهبی در نظر گرفته شود تا 
ضمن رونق بخشیدن به صنعت ساختمان و کسب 

و کار، بخشی از مطالبات شهرداری نیز وصول شود.

تاکید بر بازگویی جنایات 
آمریکا برای مردم

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بر 
بازگویی جنایات  آمریکا برای مردم تاکید کرد. به گزارش 
 ایسنا، حجت االسالم عارفی، مسئول دفتر نماینده
 

ولی فقیه، در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی ستاد 
هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی با اشاره 
به جنایات عدیده آمریکا در جهان اظهار کرد: کشور 
آمریکا از اساس و بنای وجود بر خون انسان های بی 
گناه و کشتار مردم مظلوم بنیان گذاشته شده است. 
حجت االسالم احمد مالیی، رئیس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی نیز در این جلسه گفت: پس از دیدار 
مقام معظم رهبری با خانواده شهدای هفتم تیر و 
پیشنهاد معظم له از سال 94 به بعد ستاد بازخوانی 
و افشای حقوق بشر آمریکایی در شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی تشکیل شد و بازخوانی و افشای 
جنایات آمریکا در دستور کار قرار گرفت. وی یادآور 
شد: امسال با توجه به عهدشکنی آمریکای خبیث در 
موضوع برجام و ادامه دشمنی های آشکار با جمهوری 
به  هفته  این  اتفاقات  دارد  ضرورت  ایران  اسالمی 
صورت ویژه برای نسل جوان و نوجوان تبیین شود 

تا چهره نفاق گونه آمریکا بیش از پیش نمایان شود.

کنگره ملی شهدا تا سال ۱۴00 در تمام 
استان ها برگزار می شود

گروه خبر-حجت االسالم عبادی اظهار کرد: احیای 
مقدس  دفاع  و  شهدا  اسالمی،  انقالب  ارزش های 
موضوعی نیست که آن را دست کم بگیریم و مساوی 

با ارزش ها و حیات ما است. رئیس سازمان حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس در دیدار با نماینده ولی 
فقیه  گفت: کنگره شهدا چند سال گذشته در بیش از 
20 استان کشور برگزار شده و تا سال 1400 نیز حداقل 
برای یکبار در تمامی استان ها کنگره برگزار خواهد 
شد. حق طلب خاطرنشان کرد: بنا به گفته مسئوالن 
استان بزرگترین حادثه که در این استان می تواند به 
وقوع بپیوندد بعد از سفر مقام معظم رهبری، برگزاری 
کنگره شهداست . سردار علی قاسمی فرمانده سپاه 
از  بیش  گفت:  نشست  این  در  نیز  الرضا)ع(  انصار 
شهدای  کنگره  برگزاری  برای  که  است  سال   2
و ظرفیت  توان  با همه  اکنون  و  استان می کوشیم 
تالش می کنیم این رویداد بزرگ را به ثمر برسانیم.

*مدیر جهادکشاورزی طبس گفت: برای اولین بار 
تعداد 3 رأس دام نر مولد، نژاد مورسیا با هدف اصالح 

نژاد بز بومی به  این شهرستان وارد شد.
*رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، 
آبزیان و زنبور عسل دامپزشکی استان گفت: طرح 

مراقبت فعال از زنبورستان های استان آغاز شد.
*رئیس جهاد دانشگاهی گفت: کارگاه آموزشی “تلخ و 
شیرین رسانه ها در زندگی ما” به همت دبیرخانه علمی 

آسیب های اجتماعی در استان برگزار می شود.
*مدیر صندوق بیمه محصوالت کشاورزی خراسان 
جنوبی از بیمه بالغ بر 31 هزار هکتار از اراضی زراعی و 

باغی استان در سال زراعی جاری خبر داد.
حمایت  از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  *مدیرکل 
کارآفرینان در سایه تحقق طرح الگوی نوین توسعه 

مشاغل خانگی خبر داد.

اخبار کوتاه

می
مقا

س: 
عک

رضایی-روز گذشته در مراسمی با تکریم از قوام 
یوسفی فرمانده آموزش 04 امام رضا )ع(، حسن 
علی زمانی به عنوان فرمانده جدید این مجموعه 
 معرفی شد. این مراسم با حضور نماینده ولی فقیه ،
استاندار و همچنین مدیران و مهمانان کشوری 
برگزار شد.نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد: 
ارتش جمهوری اسالمی ایران یک کلمه طیبه 
در  و  است  نهاد  این  امنیت محصول  و  است 
مقایسه با دیگر نقاط دنیا قابل قیاس نیست.

عبادی ادامه داد: ارتش و تمام نیروهای مسلح 
در خدمت به نوع بشر و عدالت هستند و اصوال 
سالحی هم که در دست می گیرند برای تلقین 
زور نیست. وی با اشاره به پیش رو بودن کنگره 
2 هزار شهید در استان بیان کرد: مردم با نگاه 
به عملکرد شهدا با نحوی به عملکرد نیروهای 
مسلح آشنا می شوند و برایشان حرمت خاصی 
قائل هستند.استاندار نیز بیان کرد: نظامیان دو 
نوع درجه دارند که یکی از آنها مربوط به درجه 

مسئولیتی شان است و طبق آن وظایف و کار 
سازمانی شان تعریف می شود و دیگری درجه 
مربوط به شخصیت این افراد است که در طول 
زمان خود را نشان می دهد و معیار آن انسانیت 
، کردار و رفتار پسندیده است.مروج الشریعه با 
تشکر از زحمات یوسفی فرمانده اسبق مرکز 
آموزش 04 امام رضا )ع( بیان کرد: عالقه مند 
هستیم که در عرصه های اقتصادی و همسو 
با همکاری  و  دفاع  وزارت  ماموریت های   با  

نیرو های مسلح زمینه های رشد و توسعه استان 
را در حوزه های فناوری و اقتصادی فراهم شود.

جایگاه نیروهای مسلح ،
جایگاه بسیار خوبی است

فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق نزاجا 
مسلح،جایگاه  نیروهای  جایگاه  کرد:  بیان 
به فرمایشات  با توجه  بسیار خوبی است که 
نظر  از  باالیی  در سطح  رهبری  معظم  مقام 
 علمی و تحقیقاتی و آمادگی رزمی قرار دارد.
رضا آذریان ادامه داد:ارتش جمهوری اسالمی 
انقالب بسیار متفاوت  از  با ارتش قبل  ایران 
است و در زمان پیروزی انقالب و همچنین 
دوران 8 سال دفاع مقدس افتخارات بسیاری 

را به دست آورده است.
وی با اشاره به اینکه قرارگاه شمال شرق نزاجا 
وظیفه امنیت این منطقه را بر عهده دارد، بیان 
این  کنترل  ارتش تحت  نیروهای  کرد: همه 
قرارگاه از آمادگی خوبی برخوردار هستند و در 
دورترین مناطق هر حرکتی را کنترل کرده و از 

مرزها جمهوری اسالمی ایران دفاع می کنند.
نزاجا  قرارگاه منطقه ای شمال شرق  فرمانده 
همچنین بیان کرد: همه نیروهای مسلح گوش 

به فرمان مقام معظم رهبری هستند و کسانی 
که می گویند سپاه نباید باشد،کسانی هستند 
که به قول امام خمینی )ره( منافقین اند و هیچ 

وقت سپاه و ارتش از هم جدا نخواهند بود.
رضا آذریان با اشاره به اینکه هیچ کس به جز 
موضوع  مورد  در  تواند  نمی  قوا  کل  فرمانده 
دفاعی کشور تصمیم گیری کند،بیان کرد: با 
توجه به دغدغه استاندار در مورد ایجاد مراکز 
نظامی در نهبندان و قاین دارد، اقدامات خوبی 
نتیجه  به  امیدواریم  که  است  گرفته  صورت 

برسد.

ارتش جمهوری اسالمی ایران، ارتشی 
عقیدتی است

معاون تربیت و آموزش نزاجا نیز بیان کرد: همه 
دارند ولی  با هم مشترکاتی  دنیا  ارتش های 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، ارتشی عقیدتی 
است که با تمام وجود به دین عشق می ورزد و 
تا پای جان حاضر به دفاع و صیانت از مواضع 
اسالم است. جاللوند ادامه داد: معیار برتری در  
با توجه به  ارزش ها است  نیروهای مسلح، 
و افرادی که پایبند به این ارزش ها نباشند، 

جایگاهی در ارتش ندارند.

سربازی-به مناسبت هفته جهاد کشاورزی و با 
حضور مسئوالن و کشاورزان شهرستان فردوس 
های  پمپ  موتور  در  نوین  آبیاری  پروژه  سه 
کشاورزی روستاهای خانکوک، ابراهیم آباد و چهنو 
به بهره برداری رسید.به گزارش خبرنگار ما ، مدیر 
جهاد کشاورزی فردوس در مراسم بهره برداری از 
استخر ذخیره آب چاه موتور امید روستای خانکوک 
گفت: این استخر با حجم 300 متر مکعب، 20 
میلیون تومان اعتبار دولتی و 3 میلیون تومان 
خودیاری کشاورزان با ورق ژئو ممبران ساخته 
شده که 15 سال ضمانت اجرایی دارد. مهندس 
علیرضا مهمیز با بیان اینکه  در شهرستان فردوس 
در دشت ها، الگوی کشت به پسته و در مناطق 
کوهپایه ای به زعفران تغییر کرده است، افزود:   
40 درصد مزارع شهرستان مجهز به آبیاری تحت 
فشار است و عالوه بر توسعه کشت عناب و پسته، 
آبزی پروری نیز از برنامه های اولویت دار و در 

دست اقدام جهاد کشاورزی است.

97 درصد اعتبارات کشاورزی در بخش 
آب هزینه شده است

 وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح 
کرد: در سال گذشته شاهد بهره برداری از 39 
پروژه با اعتبار 12 میلیارد و 3۶0 میلیون تومان 
از سرفصل های مختلف توسط جهاد کشاورزی 
بودیم و با توجه به حیاتی بودن موضوع آب، 97 
درصد اعتبارات بخش کشاورزی را در بخش آب 

هزینه کردیم.مدیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
در 4 سال گذشته 12 میلیارد تومان در بخش آب 
و خاک هزینه شده، گفت: این مقدار در بلند مدت 
نسبت به 4 سال قبل از آن 490 درصد و درکوتاه 
مدت نسبت به سال 95 به میزان 83 درصد 
هزینه 1۶  از  است. وی  داشته  اعتبار  افزایش 
میلیون تومان اعتبار در بخش قنوات شهرستان 
و اجرای 70 هکتار آبیاری تحت فشار با اعتبار 
700 میلیون تومان کمک بالعوض در سطح 

مزارع و موتور پمپ های کشاورزی خبر داد.

دولت به لوله گذاری مسیرهای انتقال 
آب و آبخیزداری خانکوک توجه کند

بانویی رئیس شورای اسالمی روستای خانکوک 
نیز به مشکالت کشاورزی این روستا اشاره و 
اضافه کرد: با توجه به کمبود شدید آب و استفاده 
بهینه از آب کشاورزی موجود در روستا، ضروری 
است دولت نسبت به تخصیص لوله و بازسازی 
مسیرهای فرسوده انتقال آب، از هدر رفت آب 
جلوگیری کند. وی تاکید کرد: دبی آب که به 
صورت مستمر روند کاهشی دارد ما را بر آن 
شروع  روستا  در  را  آبخیزداری  طرح  تا  داشته 
به  امسال  که  ها  آب  روان  کنترل  با  تا  کنیم 
میزان زیادی در اطراف روستا متاسفانه به هدر 
رفت، کمکی به افزایش آب کشاورزی کنیم و 
در این مسیر با کمبود اعتبار مواجه هستیم که 
این  امیدواریم جهاد کشاورزی دست ما را در 

خصوص گیرد.
وی ادامه داد: متاسفانه در یکی از موتور پمپ 
های روستا که 180 نفر عضو دارد، می خواهند 
طرح خاموشی برای موتور پمپ در طول شبانه 
روز را برای ساعاتی مشخص اجرایی کنند که 
امیدواریم مسئوالن امر به این موضوع ورود پیدا 
کرده تا به کشاورزی منطقه لطمه ای وارد نشود 
و مهمتر اینکه این موضوع باعث ایجاد نارضایتی 
اجتماعی و تبعات منفی برای دولت خواهد شد  

که امیدواریم در این خصوص تجدید نظر شود.
در ادامه با حضور مدیر کل زندان ها و اقدامات 
تامینی و تربیتی استان خراسان جنوبی و مسئوالن 
محلی پروژه آبیاری تحت فشار بنیاد تعاون زندانیان 
فردوس واقع در حومه روستای ابراهیم آباد به بهره 
برداری رسید. مدیر جهاد کشاورزی فردوس گفت: 
این طرح از نوع سیستم آبیاری مینی بابلر با آبدهی 
24 لیتر در ساعت و با 2۶۶ میلیون و 800 هزار 
تومان اعتبار دولتی و 49 میلیون و 200 هزار تومان 
خودیاری در سطح  38 هکتار از باغات پسته اجرا 
شده است. علیرضا مهمیز اضافه کرد: در استخر 
این مجتمع کشاورزی  ذخیره آب موتور پمپ 
 13 هزارقطعه بچه ماهی برای پرورش انداخته 

شده که امیدواریم آورده خوبی داشته باشد.

توانمند سازی زندانیان
 اولویت سازمان زندان ها

مدیر کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 

استان در این مراسم توانمندسازی زندانیان از 
طریق حرفه آموزی و تولید شغل را یکی از 
اولویت های سازمان زندان ها برشمرد و گفت: 
در این راستا سال گذشته به زندانیان آزاده شده 
یک میلیارد و 200 میلیون تومان تسهیالت 
دادیم تا برای خودشان شغلی دست و پا کنند، 
این گونه افراد هرگز بازگشت مجددی به زندان 
نداشتند و این موضوع مهم به این معنی است 
که باید برای پیشگیری قبل از درمان هزینه 
کنیم زیرا بسیاری از جرائم به علت بیکاری 
میلیارد   2 هزینه  از  هاشمی  افتد.  می  اتفاق 
تومانی در زمینه پرورش شترمرغ و گلخانه در 
مجتمع کشاورزی زندانیان فردوس خبر داد که 

در شرق کشور نمونه و بی نظیر است. 

همه دستگاه های دولتی باید در 
حرفه آموزی زندانیان کمک کنند

وی کمک به حرفه آموزی زندانیان و تولید شغل 
برای آنان را وظیفه همه دستگاه های دولتی 
دانست که به عنوان اولویت سازمان زندان ها 
به طور جد پیگیری می شود. همچنین در ادامه 
پروژه آبیاری کم فشار موتور پمپ شهید کارگردر 
روستای چاهنو افتتاح شد.مدیر جهاد کشاورزی 
فردوس نیز گفت: این طرح با 4 هزار متر لوله 
گذاری در سطح 50 هکتار از باغات پسته، جو 
و گندم اجرا شده است. علیرضا مهمیز میزان 
میلیون  را 225  این طرح  در  گذاری  سرمایه 
تومان اعتبار دولتی و 40 میلیون تومان از محل 

خودیاری کشاورزان اعالم کرد.

گفت:  جنوبی  خراسان  خبر-استاندار  گروه 
در  مردم  حضور  و  مشارکت  مساله  اصل 
گرامی داشت یاد شهدا است به شکلی باید 
جنوبی  خراسان  تاریخ  بستر  در  که  باشد 
برجستگی کالم، گفتار، نگاه و قلم و همه آثار 
شهدا ملکه ذهن جامعه باشد. مروج الشریعه 
اصلی  ضامن  مردم  مشارکت  اصل  گفت: 
پایداری چگونگی تکریم مداوم و مستمر یاد و 
نام شهیدان است.وی به راه اندازی کانال در 
فضای مجازی برای اطالع رسانی در زمینه 
برگزاری کنگره ملی شهدا تاکید کرد و گفت: 
بهترین  به  مجازی  فضای  ظرفیت  از  باید 
گسترده  رسانی  اطالع  و  تبلیغ  برای  شکل 
برای برگزاری کنگره ملی شهدا استفاده شود.
مروج الشریعه  در ستاد اجرایی کنگره ملی 2 
پرورش  و  آموزش  گفت:  استان،  شهید  هزار 
خصوص  در  باید  استان  دانشگاه های  و 

اطالع رسانی این کنگره مسئولیت داشته باشند.
وی افزود: زیرساخت هایی مثل نمایشگاه بین 
داخل  در  مختلف  سالن های  بیرجند،  المللی 
استان، دانشگاه های مرکز استان و مراکزی که 
می توانند به لحاظ زیرساختی به تجمع نفری 

کمک کنند، مورد استفاده کنگره قرار گیرد.
باید مسیری  گفت:  جنوبی  استاندار خراسان 
در استان پایه گذاری شود که برای سال های 
بعدی  شهدای  کنگره  برگزاری  تا  متوالی 
آثار این گرامی داشت  با هر شکل و محتوا 
به  جامعه  علنی  در صحن  مستمر  به شکل 
شکل زنده همیشه حاضر و ناظر باشد.مروج 
الشریعه افزود: بعضی از نهادهای مردمی مثل 

شهرداری  روستا،  و  شهر  اسالمی  شوراهای 
کمیته ها  با  مردم  اتصال  حلقه  دهیاری ها  و 
کنگره  برگزاری  ستاد  ذیل  کارگروه های  و 

هستند که باید نقش آنها مشخص شود. 

۳۴۰ خانواده دانش آموز شهید در کنگره 
سرداران  شهید  تجلیل  می شوند

کشور  شرق  هوایی  پدافند  منطقه  فرمانده 
اینکه فیلم نامه 5 شهید شاخص  بیان  با  نیز 
از  یکی  در  است  قرار  گفت:  می شود،  تهیه 
اجالسیه ها از خانواده های دانش آموز شهید 
خراسان جنوبی تجلیل شود. امیر سرتیپ دوم 
کرد:  اظهار  همچنین  عباسی تجدد  علی اکبر 

دانشجویان،  کمیته   8 شامل  اقشار  کارگروه 
طالب،  فرهنگیان،  اساتید،  آموزان،  دانش 
است. انتظامات  و  رزمایش  امنیت،  بانوان، 
دانش   342 از  تجلیل  بر  عالوه  افزود:  وی 
خانواده های  از  تجلیل  استان،  شهید  آموز 
 70 طلبه،  شهید   ۶8 فرهنگی،  شهید    92
شهید دانشجو و 5 شهید بانو در استان انجام 

از  سرکشی  گفت:  تجدد  عباسی  می شود. 
خاطرات  سازی  مستند  شهدا،  های  خانواده  
وصیت  نامه  جمع آوری  شهدا،  زندگینامه 
انتقال  کوتاه،  های  فیلم   تولید  شهدا،   های 
از  جوانان  بین  ایثار  و  سلحشوری  فرهنگ 
با  وی  است.  اقشار  کارگروه  اهداف  دیگر 

خوبی  برنامه های  بانوان  کمیته  اینکه  بیان 
نیت به  قرآن  هزار   2 ختم  قبیل  از   دارد 
شیوه  ادبیات  جلسه  استان،  شهید  هزار   2  
هزار   2 بیوگرافی  جیبی،  کتب  نشر  نگارش 
شهید استان و قرار است جلوی در دانشگاه 
آزاد بیرجند در صورت موافقت شورای شهر به 

اسم شهدای بانوان نامگذاری شود.

با وجود  روحیه ایثار  و شهادت  می توان 
مشکالت کشور  را  برطرف کرد 

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس با بیان اینکه حضور جوانان مدافع حرم 
شهدا  کنگره  برگزاری  دستاوردهای  از  یکی 
است، گفت: با وجود روحیه ایثار و شهادت در 

عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
می توان مشکالت کشور را برطرف کرد. سردار  
اهداف  از  یکی  کرد:  اظهار  حق طلب   احمد 
ایثار،  فرهنگ  انتقال  شهدا  کنگره  برگزاری 
شهادت و از خودگذشتگی به نسل جوان است.

وی گفت: اگر امروز جوانان ما برای دفاع از حرم 
اهل بیت)ع( از جان و ناموس خود می گذرند، به 
 دلیل وجود برگزاری همین کنگره شهدا  است که 
این روحیه ایثار و شهادت را به  درستی در نسل 

جوان تبیین کرده است.

جشنواره فیلم و کتاب در قالب کنگره ملی 
۲ هزار شهید راه اندازی شود

اینکه  بیان  با  )ع(  انصارالرضا  سپاه  فرمانده 
 50 حرم  تا  حرا  نمایشگاه  اجرایی  بخش 
برای  باید نهضتی  دارد،گفت:  پیشرفت  درصد 
برای  کتاب  و  فیلم  جشنواره  دو  برگزاری 
جنوبی  خراسان  شهید  هزار   2 ملی  کنگره 
راه اندازی شود. سردار علی قاسمی اظهار کرد: 
از 2 سال پیش برنامه ها برای برگزاری کنگره 
گذاری  سیاست  شورای  در  شهید  هزار   2
پیش بینی شده و ستاد اجرایی توسط استاندار 
)ع( انصارالرضا  سپاه  است.فرمانده  شده   فعال 

گفت: یکی از برنامه های کنگره 2 هزار شهید 
استان برنامه ریزی برای نهضت کتاب نویسی 
برای 2 هزار کتابچه جیبی است که این امر 
قاسمی  می شود.  انجام  داوطلب  افراد  توسط 
استان  هنرمندان  ظرفیت  از  استفاده  افزود: 
خراسان جنوبی و تشکیل گروه های تئاتر خیابانی 

از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده است.

سپاه و ارتش هیچ وقت از هم جدا نخواهند بود

هزینه کرد 97 درصد اعتبارات  کشاورزی فردوس در بخش آب   

مشارکت مردم ضامن پایداری یاد و نام شهدا

در مراسم تودیع و معارفه فرماندهی مرکز آموزش 04 بیان شد:
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درگذشت مادر معلم شهید محمد موسی ربانی

صدا و سیما- مادر معلم شهید موسی ربانی دوشنبه شب در اثر سکته مغزی در 82 سالگی به فرزند شهیدش پیوست.  معلم  شهید  محمد  موسی  ربانی 
سال 1342 در روستای پایهان شهرستان زیرکوه بخش زهان متولد و در سن  21 سالگی در عملیات بدر در شرق دجله به شهادت رسید، پیکر پاک این 
شهید سال ۶7  در گلزار شهدای پایهان  به خاک سپرده شد. پیکر مادر شهید محمد موسی ربانی روز گذشته در جوار فرزند شهیدش به  خاک سپرده شد. 
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