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درد بی درمان »آب« ؟! 

دوباره فصل تابستان رسیده و به مانند 
همیشه گرمای خورشید که بیش از همه 
به این استان می تابد، عطش مردم برای 
آب را بیشتر کرده است.گرمای هوا مزید 
بر علت می شود تا مصرف آب نیز باالتر 
از سایر فصول سال شود. افزایشی که 
نگرانی های مردم  و مسئوالن را برای 
آینده استان و نحوه حل مشکل کمبود آب 
بیشتر کرده است.یکم تا هفتم  تیر،  هفته 
صرفه جویی در مصرف آب نامگذاری شده 
است تا مردم را نسبت به مصرف بهینه 
آب حساس تر کند و فرهنگ  استفاده 
درست  از  این نعمت الهی را نهادینه 
کند. طبق سخنان... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4097

7کشت فرا سرزمینی خراسان  جنوبی در اوکراین6مقام دوم بانوی دو و میدانی استان در کشور 7عملکرد حرفه ای معلمان ارزیابی می شود

تخریب کامل منازل مسکونی
 بافت فرزان تا دو هفته دیگر

روز گذشته جلسه ی شورای شهر با حضور اعضای شورا و شهردار برگزار شد. در این جلسه همچنین... 
تعدادی از اهالی خیابان مفتح شرکت داشتند که به طرح مشکالت...   ) ادامه در صفحه 7(

توقیف هیئت سوارکاری پشت مانع »پیست«
نشست ورزشی این هفته روزنامه، میزبان هیئت سوارکاری یکی از قدیمی 

ترین و پرطرفدارترین رشته های ورزشی بود. 

حاجی پور رئیس هیئت سوارکاری استان با بیان این که زمان تحویل گرفتن هیئت فقط 
 یک پیست نیمه استاندارد را در اختیار داشتیم، ادامه داد: آن زمان ورزشکار سازمان یافته ای

نبود یا آمار مشخصی در دسترس نداشتیم،  ... ) ادامه در صفحه4(

جذب  اعتبار 31 دستگاه “صفر”     است
    صفحه 7

طرح »خشت های آسمانی« رونمایی شد/ 7
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مزایـده عمومـی 
شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به فروش اقالم مازاد 
مستعمل و اسقاطی متعلق به خود از طریق برگزاری مزایده 
عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیانی که تمایل به شرکت 
دارند، دعوت به عمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر 
 به سایت www.ets-birjand.ir مراجعه و یا با شماره 

 ۳- ۳2222200-0۵6 داخلی 260 تماس حاصل فرمایید.
محمد علی جاوید - شهردار بیرجند

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر 

هفتـه قـوه قضائیـه 
را حضور رئیس کل محترم دادگستری استان 

و همه همکاران قضایی ایشان 
تبریک و تهنیت عرض نموده و از خدمات شایسته همه کسانی که 
در برقراری عدل و قسط تالش می کنند، تقدیر و تشکر می نماییم.
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی

به مناسبت هفتمین روز درگذشت مادری دلسوز و همسری فداکار 

حاجیه ربابه قانع نیکوکار طوسی 
)همسر حاج رضا قلی نجفی(

 جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 97/4/3 از ساعت 17 الی 18 
در محل حسینیه گازاری ها )واقع در فلکه دوم مدرس( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است. 
خانواده های: نجفی، قانع نیکوکار، فشارکی نیا ، بیجاری و سایر بستگان

به مناسبت هفتمین روز
 درگذشت همسری مهربان و مادری دلسوز 

مرحومه حاجیه فاطمه کبری یوسفی
 جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 97/4/3 از ساعت 17 الی 18 
در محل مجتمع فرهنگی مذهبی ابن حسام )طالقانی 13(
 برگزار می گردد، حضور سروران گرامی موجب امتنان است. 

خانواده های: یوسفی ،  قربانی ، ابراهیمی ، عبادی

یک فرصت استثنایی 20 درصد تخفیف عوارض کسب و پیشه و بخشودگی جرائم معوقه تا پایان سال 1396 از تاریخ 97/3/27 لغایت 97/5/27  
حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجندجهت کسب اطالعات بیشتر به شهرداری های مناطق مراجعه فرمایید. در راستای حمایت از کاالی ایرانی

فـروش ملک تجـاری کارگاهـی
780 متر زمین - 230 متر سوله صنعتی - 80 متر تجاری

امتیازات آب - برق 3 فاز- تلفن
 سند مالکیت ششدانگ ملکی

آدرس: بیرجند ، غفاری، حاشیه کانال   فی کارشناسی    09155610797

بدینوسیله به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت تهیه و تولید مواد نسوز 
کشور، شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند و شرکت معدنی نسوز 

سمیرم می رساند: 
 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه از ساعت 9 صبح 

روز چهارشنبه مورخ 1۳97/4/20 به آدرس: تهران- خیابان یوسف آباد 
خیابان ابن سینا - نبش خیابان ۳1- پالک 82 تشکیل می گردد.

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه 
)عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29(

به یک منشی خانم برای حسابداری با روابط عمومی باال و آشنا به کامپیوتر 
در غذا آماده نیازمندیم. 

فقط حضوری  خیابان توحید ، نبش توحید 11، غذا آماده جوجه طالیی
شهرداری بیرجند در نظر دارد: عملیات سرویس، تعمیر کامل و نگهداری چراغ های راهنمایی 
چشمک زن، فرماندهی،  سوالر و متعلقات آنها را در سطح شهر بیرجند مطابق با شرایط و شرح 

خدمات مندرج در اسناد به بخش خصوصی واگذار نماید. 
لذا از کلیه متقاضیان حقوقی که توانایی انجام کار را دارا می باشند و گواهی صالحیت معتبر 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته تاسیسات تجهیزات را اخذ نموده اند، دعوت 
 www.ets-birjand.ir به عمل می آید جهت دریافت اسناد استعالم بها به آدرس اینترنتی 

مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳2222200-0۵6 تماس حاصل فرمایند.
محمد علی جاوید - شهردار بیرجند

فراخـوان )معـامالت متوسـط(    

سی و هفتمین سالگرد شهادت سیدالشهدای انقالب اسالمی شخصیتی عاقل، 
حلیم، شجاع، دارای افکار بلند و یاران مخلص و مجاهدی که خون

 پاک شان پای نهال انقالب شکوهمند اسالمی ریخته شد،تسلیت باد.
مراسم سالگرد این شاهدان شهید و معلمان مالئک

 شهادت آیت ا... دکتر بهشتی و یارانش 
برگزار می گردد.

سخنران :آیت ا... دکتر رضائی

زمان: دوشنبه 4/ 1397/4 ساعت 9 تا 10 صبح

مکان: جمهوری اسالمی 10، جنب 

بازار سادسی ، مدرسه علمیه آیت ا... 

شهید فاضل ، موسسه قرآن و علوم

 ) اولوااللباب( 

د بو ملت  یک  بهشتی   : ه ر خمینی  م  ما ا
از میان مؤمنان مردانی  اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا 
کردند برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آنها در ]همین[ 
انتظارند و ]هرگز عقیده خود را[ تبدیل نکردند.    سوره احزاب آیه 23
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اطالعیه سازمان زندان ها راجع به اخبار کانال احمدی نژاد از بقایی

در پی انتشار خبری در کانال تلگرامی منتسب به محمود احمدی نژاد تحت عنوان” شرط آزادی حمید بقایی” روابط عمومی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 
ضمن تکذیب این خبر اعالم می دارد: زندانی حمید بقایی در حال سپری نمودن دوران محکومیت خود می باشد و انتشار این گونه اخبار سراسر کذب و دروغ که از مصادیق 
نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است با اهداف خاصی در جهت مظلوم نمایی و زیر سوال بردن دستگاه شریف قضایی طراحی و اجرا می گردد.

درد بی درمان »آب«؟! 

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... افزایشی که نگرانی های 

مردم و مسئوالن را برای اینده استان و نحوه حل 
مشکل کمبود آب بیشتر کرده است. یکم تا هفتم 
تیرماه هفته صرفه جویی در مصرف آب نامگذاری 
شده است تا مردم را نسبت به مصرف بهینه آب 
حساس تر کند و فرهنگ استفاده درست از این نعمت 
الهی را نهادینه کند. طبق سخنان مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان، با کاهش مصرف فقط یک 
لیتر اب در روز توسط هرکدام از شهروندان ساکن 
در شهرهای استان، روزانه 457.959 لیتر و ساالنه 
167.155.035 لیتر صرفه جویی در مصرف آب به 
همراه خواهد داشت که در نوع خود رقم بسیار قابل 
توجه ای است. با اینکه تمام مردم استان خوب می 
دانند وضع آب در خراسان جنوبی بحرانی محسوب 
می شود، اما آنچنان توجه ای در مدیریت و استفاده 
بهینه از آن نمی شود.شاید درک نبود و کمبود در 
وضعی که هرزمان شیر آب را باز می کنیم آب به 
آسانی در اختیار قرار می گیرد، سخت باشد اما هشدار 
های کشوری و جهانی را در خصوص وضع بحرانی 
آب در استان باید جدی گرفته شود.  با اینکه مدیریت 
مصرف در بخش خانگی بسیار مهم است اما  بیشتر 
در  بلکه  بخش،  این  در  نه  استان  در  آب  مصرف 
کشاورزی است. ومتاسفانه دراین بخش هم شاهد 
هدر رفت اب هستیم . آمارها نشان می دهد 91 درصد 
آب در استان خراسان جنوبی در بخش کشاورزی 
مصرف می شود که باید برای کاهش این میزان 
مصرف، الگوی کشت کشاورزی خود را تغییر داده و 
به کاشت محصوالتی که نیاز به اب کمتر دارند روی 
آوریم. کارشناسان می گویند باید در بخش کشاورزی 
استان تجدید نظر جدی صورت گیرد و مسئوالن نیز 
اظهار می کنند میزان مصرف بخش کشاورزی استان  
باید به 60 درصد برسد.اما جالب است بدانید که در 
سال 92 میزان مصرف بخش کشاورزی استان 92 
درصد بوده و حاال پس از 5 سال، تنها توانسته ایم 
یک درصد از این میزان مصرف را کاهش دهیم! این 
یعنی اگر قرار باشد باز هم وضع به همین منوال پیش 
برود نه تنها به میزان 60 درصد مصرف آب استان در 
بخش کشاورزی نمی رسیم بلکه در خوشبینانه ترین 
حالت باید امیدوار باشیم که همین 91 درصد تغییر 
نکند! مقصر فعالیت های اندک در بخش آب استان  
فقط مسئوالن نیستند بلکه مقصران اصلی مردم اند 
که با عدم مطالبه گری و سکوت چندین ساله خود که 
شاید از قناعت و نجابت مردمان این سرزمین  ناشی 
می شود، باعث بحرانی شدن وضع آب استان و عدم 
پیگیری مناسب مسئوالن شده است. فکر نمی کنم 
از ابتدای تشکیل استان و حتی قبل از آن مسئولی 
بر صندلی مدیریت خود تکیه داده باشد و از درد آب 

استان حرف نزده باشد! ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله( اما چه کنیم که سالیان درازی است که 

از بسیاری فقط حرف شنیده ایم. مصرف بهینه اب 
در بخش های گوناگون با همه فو ا ید و تاثیرگذاری 
مثبت خود، تنها می تواند به مدیریت منابع موجود 
کمک کند و برای چندسال دیگر که این منابع نیز به 
پایان نزدیک شوند و بحران جدی تر از هرزمان می 
شود، جز حرف چیزی ندیده ایم! از قبل از تشکیل 
استان که نمایندگان ما در مجلس طرح های متنوع 
انتقال آب را بررسی و ارائه داده اند تا اکنون که استان 
های همجوار با اینکه دیرتر از ما شروع به کار کرده 
اند ، زودتر به نتیجه رسیده اند همیشه انگار فقط 
حرف شنیده ایم و قول اجرای طرح مطالعاتی.طرح 
هایی که چندین سال مطالعاتش طول می کشید و در 
سکوت از دستور کار خارج می شد و طرح ها و وعده 
های جدید با رنگ و بوی تازه از رودخانه ، دریا سربر 
می آورد.اکنون اما دیگر وقتی برای اتالف نمانده و 
باید تا از این دیر ترنشده کاری کرد.این روزها انگار 
مردم نیز مطالبه گر تر از قبل و مسئوالن مصمم تر 
برای حل این مشکل هستند اما شاید در موقعیتی 
قرار داریم که دیگر فقط تالش کافی نیست و باید 
قبل از شروع جنگ آب در استان، برای حل این 
بحران جنگید!مشکل آب استان مطمئنا پاسخ های 
منطقی و کارشناسی با توجه به شرایط خاص استان 
دارد و حتما راهکارهایی برای حل این معضل که 
شاید بتوان گفت بیست سالی از عمر آن در استان 
درمان  بی  درد  آب  بحران  دارد.  وجود  گذرد،  می 
نیست که بگوییم نمی شود و هر تالشی برای حل 
آن بیهوده است.خراسان جنوبی می تواند تا صدها 
شود  شناخته  خاورمیانه  جغرافیای  در  دیگر   سال 
مشروط به آنکه امروز برای احیای استان تالش کنیم.

افزایش بانک های ارائه وام ازدواج
اعتباری  مؤسسه  و  سرمایه  خاورمیانه،  بانک های 
غیربانکی کاسپین به سامانه قرض الحسنه ازدواج 
متصل شدند و متقاضیان دریافت تسهیالت ازدواج 
می توانند نسبت به انتخاب بانک ها و مؤسسه یادشده 

در سامانه ازدواج اقدام کنند. 

محصوالت ایران خودرو گران شد
همزمان با صدور مجوز شورای رقابت در افزایش قیمت 
خودروهای مشمول قیمت گذاری، ایران خودرو مجوز 
7.18 درصدی قیمت ها را در لیست تیرماه خودروهای 
خود اعمال کرد. برهمین اساس قیمت خودروهای پژو 
 206 تیپ 2، پژو 207 اتوماتیک و دنده ای، پژو 405،

رنو، دنا و دانگ فنگ افزایش پیدا کرده است.

سرمقاله

نامه اصالح طلبان تکمیل سیاست ضدبشری ترامپ است

عزت ا... ضرغامی عضو شورای عالی فضای مجازی 
با اشاره به تسلیم نامه برخی اصالح طلبان برای مذاکره 
با آمریکا اظهار کرد: من این نامه را همراه با امضاهای 
آن دیدم، تنها چیزی که می توانم بگویم، این است 
که هیچ دلسوزی در این نامه وجود ندارد. در این 
شرایط خاص این نامه و این نوع درخواست تکمیل سیاست ضدبشری ترامپ 
به خصوص در منطقه است آن هم در حالی که امروز همه دنیا در بی اعتمادی 

به ترامپ متحد هستند. ترامپ خودش صریحاً می گوید به من اعتماد نکنید.

هر منافقی می تواند ریش بگذارد و نماز بخواند

 مصباح یزدی، رئیس موسسه امام خمینی)ره( گفت:  
را  نمازخواندن مشکل  و  گذاشتن  ریش  با  که  این 
بخواهیم حل کنیم، این گونه نیست چرا که هر منافقی 
می تواند این را انجام دهد. تا فکر ما با فکر کسی که 
منکر خدا است منطبق باشد، رشد نخواهیم کرد لذا 
نگاه ما به هستی و فکر ما باید عوض شود. در حوزه و دانشگاه در این جهت 
ضعف فراوان داریم؛ نه در درس های فقه و اصول ما اینها جواب داده می شود 

و نه دروس انسانی و غیر انسانی دانشگاه که برای چه آفریده شده ایم.

درست نیست عده اي بگویند رهبري با FATF مخالف است

اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  میرزایی  جالل 
گفت: اینکه عده اي امروز از این موضوع سوءاستفاده 
کنند و بگویند که دیدید رهبري با FATF مخالف 
است. این نگاه درست نیست و همه این مطالب را 
آقاي الریجاني به نمایندگان منتقل کرده بود. به هر 
حال ما باید الیحه عدم تامین مالي تروریسم را با توجه به حساسیت هاي 
بین المللي طوري پیگیري کنیم که متهم به حمایت از تروریسم نشویم و 

چهره جمهوري اسالمي در فضاي بین المللي تخریب نشود.

برخی افراد فکر می کنند در شرایط قبل از تحریم هستیم

واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان این مطلب 
که برخی افراد بدون اینکه اطالعاتشان کامل باشد 
و از شرایط کشور جامعه آگاه باشند، فکر می کنند 
کشور در شرایط قبل از تحریم آمریکا است و همه 
آنچه در ذهن داشتند را مطرح می کنند، خاطرنشان 
کرد: نظر رئیس جمهور این است که بدانیم االن با برخی محدودیت ها از 
سوی آمریکا مواجه هستیم و باید بتوانیم در داخل کشور انسجام، وحدت 

و هماهنگی قوای سه گانه دنبال کنیم تا مسائل مان را حل و فصل کنیم.

سندی درباره وابستگی بنی صدر به بیگانگان نیافته ام 

مصطفی میرسلیم گفت: من شخصاً سند محکمی که 
نشان دهنده وابستگی بنی صدر به بیگانگان باشد، ندیده 
و نیافته ام اما بنی صدر با آن ویژگی آقازادگی و به عالوه 
عدم تسلط بر نفسانیات که ترکیب شده بود با اطرافیانی 
اغلب غیرانقالبی و فرصت طلب و خانواده ای که چندان 
مراعات اقتضای ظاهر انقالب را هم نمی کردند، گرفتار خودشیفتگی شد و این 
خودشیفتگی او را به سقوط در دامان ننگین منافقان کشاند. منافقان با تحلیل 
شرائط او، به  راحتی و سریعاً توانستند او را که منزوی شده بود، طعمه خود کنند.

درباره روحانی حرف  قلمبه تر از این هم مطرح شده بود

عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی درباره کتاب علیه 
آقای روحانی حرف های  رئیس دولت گفت: درباره 
قلمبه تر از این هم، پیش تر از سوی آقای حسن عباسی 
مطرح شده بود، از جمله این اتهام که ایشان با اسرائیل 
ارتباط داشت، اما این اظهارات در جامعه واکنشی را 
برنینگیخت، چه بسا امثال ما جواب هم دادیم که این حرف ها مستند نیست. 
مسأله نه این حرف ها، بلکه بزرگ نمایی این حرف ها از سوی یک جریان 
سیاسی است؛ این بزرگ نمایی است که موضوعیت دارد و باید به آن تأمل کرد. 

شورای  رئیس  خرازی  کمال  سید 
راهبردی روابط خارجی کشور گفت: 
در حال حاضر گفت و گو بین ایران 
ایجاد ساز  با هدف  اروپا  اتحادیه  و 

دسته  آن  برای  حمایتی  وکارهای 
خواهند  می  که  هایی  شرکت  از 
جریان  در  کنند  همکاری  ایران  با 
است و امیدواریم این اراده سیاسی 
به تضمین هایی در حمایت از برجام 

تبدیل شود. خرزای در پاسخ به این 
سوال که آیا مدل شرکت هایی مثل 
چنی  دیک  که   Halliburton
معاون اسبق رئیس جمهور آمریکا 

جزایر  در  شعباتی  طریق  از  را  آن 
کایمان اداره می کرده، امکان پذیر 
روش  که  البته  گفت:  نه،  یا  است 
های مختلفی برای دور زدن تحریم 
باید  ما  افزود:  وی  دارد.  وجود  ها 

در نظر داشته باشیم که جمهوری 
اسالمی ایران توانسته است در طول 
تحریم  تحت  که  هایی  سال  تمام 
های ایاالت متحده بوده راه هایی 
پیدا کند و به حیات خود ادامه دهد. 
وی خاطرنشان کرد: شرکت هایی 
که عالقه مند به کار در بازار بزرگ 
ایران هستند باید به دنبال راه هایی 
برای حفظ این بازار باشند. خرازی 
گوهای  و  گفت  در  خصوص  در 
ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کره 
شمالی برای با هدف هسته ای زدایی 
من  گفت:  نیز  کره  جزیره  شبه  در 
و  موضوع  این  بین  ارتباطی  هیچ 
بینم. وی گفت:  نمی  ایران  مساله 
متحده  ایاالت  بین  گوها  و  گفت 
و کره شمالی در یک مرحله بسیار 
ابتدایی است و آینده این مذاکرات 
نیست. روشن  کسی  هیچ  برای 

گفت:  کشور  وزیر  رحمانی فضلی، 
بعد از پیروزی انقالب، کشور مقطع 
بسیار سختی را پشت سر گذاشت و 
آن زمانی بود که بازار دچار آشفتگی 
تبدیل  کاال  توزیع  و  تامین  و  شد 
شده  کشور  مشکل  اصلی ترین  به 
وقت  هیچ  بین  این  در  ولی  بود 
بازاریان  که  نکردند  احساس  مردم 
و  منفعت طلبی  قصد  اصناف  و 
ثروت اندوزی را دارند. در سال های 
مهمی  نقش  بازار  انقالب  ابتدای 
وقت  هیچ  نمی توانیم  ما  و  داشت 
چهره امام را بدون حمایت معتمدان 
هیچ  کنیم.  تصور  بازاریان  و 
راهپیمایی بدون حضور اصناف اصال 
معنا نداشت. وزیر کشور با اشاره به 
اقتصاد مقاومتی و اعمال تحریم ها از 
سوی دشمنان کشور و انقالب گفت: 
در  اقتصادی  فعاالن  و  دولت  بدنه 

اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
کوتاهی کردند. البته این کوتاهی از 
انقالب کردیم  ما  همان روزی که 
شروع شد ما باید از همان زمان به 

خود  اقتصاد  پایه های  کردن  مقاوم 
اقدام می کردیم. وی ادامه داد:  همه 
کسانی که می خواستند وارد فعالیت 
سیاسی شوند و یا سمتی به عهده 
داشتند  تاکید  نکته  این  بر  بگیرند 

که در حوزه اقتصاد باید به استقالل 
برسیم. ولی متاسفانه ما نتوانستیم در 
حرکت  انقالب  همطراز  حوزه  این 
کنیم. وزیر کشور تصریح کرد: این 

استقالل به این معنا بود که در هر 
مقطعی که خواستند شیر نفت را در 
را  ما  نفت  بازار  یا  و  بگیرند  اختیار 
کنترل کنند کشور ما در حوزه های 
اقتصادی دچار تنش و تالطم نشود. 

ایران توانسته در طول تمام سال هایی که تحت تحریم های 
ایاالت متحده بوده به حیات خود ادامه دهد

بدنه دولت و فعاالن اقتصادی در اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی کوتاهی کردند

دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت خاور پیشه )سهامی خاص(
 شماره ثبت:932   شناسه ملی : 10360026690

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت خاورپیشه )سهامی خاص( می رساند: جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 97/4/14 در مرکز 
اصلی شرکت واقع در بیرجند، کیلومتر 3 جاده کرمان تشکیل می گردد. مقتضی است اصالتا یا 

وکالتا در جلسه مذکور شرکت فرمایید.

دستور جلسه: 1- اصالح ماده 5 اساسنامه 
افزایش سرمایه )از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت(

هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
شرکت تعاونی روستایی دامداران کرک آوران سربیشه  تاریخ انتشار: 97/4/3

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی روستایی دامداران کرک آوران سربیشه ساعت 8 
صبح روز یکشنبه مورخ 1397/4/17 در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع( سربیشه جنب کافه 
قدیم برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم 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 االختیار خویش با هم از ساعت 8 الی 12 تا تاریخ 1397/4/16 به دفتر شرکت 
مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای 

وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی و هیئت مدیره موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از 
تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت 

تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- تصویب صورت های مالی سال 96 و 
تقسیم سود 3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 97 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت 
برای مدت یک سال مالی 5- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال 

هیئت مدیره6- تعیین خط مشی آتی شرکت

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 970090 دعوی آقای سعید هرمزی محکوم است به پرداخت مبلغ 331/059/630 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای داود رضائیان با وکالت آقای عطوفی و پرداخت مبلغ 14/500/000 ریال بابت حق االجرا در 
حق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 322 فرعی از 1832 اصلی به مساحت 9149 از ناحیه شخص ثالث خانم سیده فائزه امیرآبادیزاده در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی که حسب نظریه کارشناس پالک تعرفه شده واقع در شمال روستای 

امیرآباد و به صورت بندسار و دیمه زار می باشد که قیمت هر مترمربع از اراضی 30/000 ریال و قیمت کل اراضی 274/470/000 ریال  کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1397/04/17 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 

صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی -  مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(

 به استناد مواد 121 و 122 - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل دارای پالک ثبتی شماره 
چهار هزار و چهارصد و هفت فرعی از دویست و چهل ونه اصلی بخش دو بیرجند )4407 فرعی از 249- اصلی( به 

نشانی بیرجند ، توحید 40 ، پالک 47 ملکی آقای محمد بهلگردی فرزند محمد ابراهیم با کد ملی 0651668085 که در دفتر 
157 ص 160 ذیل ثبت 22496 به نام وی ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم شده است با حدود اربعه ذیل: شماال به طول 10 
متر درب و دیواریست به کوچه شرقا به طول 25 متر دیوار به دیوار پالک 4405 فرعی جنوبا به طول 10 متر دیوار به دیوار پالک 
4408 فرعی غربا به طول 25 متر دیوار به دیوار پالک 4409 فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی( می باشد که به موجب سند رهنی شماره 
134319- 94/9/16 دفترخانه اسناد رسمی 16 بیرجند در قبال مبلغ 3/230/000/000  ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر 
موضوع بدهی آقای حمیدرضا محبی پور فرزند علی به شماره ملی 3620928673 برای مدت سه ماه در رهن بانک صادرات ایران 
امور شعب خراسان جنوبی قرار گرفته است، چون متعهد و راهن ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده اند، 
بانک مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ 3/520/707/878 ریال به 
شرح )مبلغ2/800/000/000  ریال اصل طلب و مبلغ 381/106/845 ریال سود و مبلغ 339/601/033 ریال خسارت تاخیر تا تاریخ 
96/12/24( به انضمام خسارت تاخیر تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن با مشخصات فوق را نموده که پرونده 
ای تحت کالسه 9700119 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای 
مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بانک بستانکار 
نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 97001882- 97/3/2 ملک فوق با 
عرصه ای به مساحت 250 مترمربع، مشتمل بر اعیان قدیمی ساز با مصالح )دیوار آجری باربر و طاق ضربی( در دو طبقه، زیرزمین و 
همکف می باشد که زیرزمین دارای آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام، هال نشیمن ودو اتاق و پارکینگ مجموعا به مساحت تقریبی 
195مترمربع دارای امتیازات آب و برق و گاز با در نظر گرفتن کلیه موارد مؤثر در قیمت اعم از نوع ساخت، سال ساخت، کاربری و 
مصالح مصرفی به مبلغ چهار میلیارد و هفتصد میلیون ریال )4/700/000/0000( ارزیابی و قطعیت یافته و به درخواست مرتهن در روز 
یکشنبه مورخ 1397/04/24 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده 
به فروش خواهد رسید. بانک بستانکار طی نامه شماره 97/24502 - 97/3/13 ضمن گواهی اینکه مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی 
می باشد، طلب خویش را تا تاریخ 96/12/24 مبلغ 3/520/707/878 ریال به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول به عالوه هزینه های 
اجرایی اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده 4 آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره 
اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده 
مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، حقوق دولتی به شرح ماده 40 - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع 
به طلب بستانکار با موافقت بانک بستانکار جایز می باشد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود ، مزایده روز اداری بعد از تعطیل 
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف 

بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.
تاریخ انتشار: 1397/4/3
غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

کالس های طرح اوقات فراغت )ویژه دختران(
عناوین کالس ها: تجوید، خداشناسی، آشپزی، خالقیت، خیاطی، عروسک سازی با نمد، 

فتوشاپ، قالب بافی ، زنگ شادی، اردو
زمان ثبت نام: 2 الی 14 تیر

مدت دوره: 40 روز    شروع کالس ها: 16  تیر
مکان ثبت نام:

طالقانی 1 - مکتب نرجس )علیها السالم(

 مکتب نرجس )س( برگزار می کند: 

تلفن های تماس: 32223831 - 32225879

شادی ، نشاط ، جوانی را با ما تجربه کنید

ثبت نام همه روزه از ساعت 9 الی 12



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه * 3 تیر 1397* شماره 4097 

کشاورزان و دامداران استان پس از تحمل 20 سال 
خشکسالی مستمر و متوالی و با قهر طبیعت و  برخی 
بی مهری ها و بی برنامگی ها و تصمیمات اداری تاب 
و توانشان به انتها رسیده و این موضوع را اعضای 
کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس 
شورای اسالمی در سفر اخیرشان به استان و بازدید از 
تمامی شهرستان ها و در گفتگوی رو در رو با دامدار 
ان و کشاورزان و مسئول به خوبی و به طور ملموس 
درک کرده اند. به طور مثال در مقایسه آماری قیمت 
و تولید شیر با قیمت خوراک دام در اردیبهشت ماه سه 
ساله اخیر و کاهش32 درصدی تولید شیر در شهرستان 
بشرویه در اردیبهشت 97 نسبت به اردیبهشت 95 و 
یا یکی از روستاهای شهرستان طبس کاهش شدید 
تولید شیر از روزانه 2 تن شیر به 200 کیلوگرم رسیده و 
از طرفی باالرفتن قیمت گوشت قرمز متاسفانه حکایت 
از وضعیت تلخ و نابسامان دام و دامداران این منطقه و 
کل استان دارد و این موضوع در حالیست که در این 
استان به دلیل کم آبی توسعه کشاورزی غیر ممکن 
و صنعت هم که متاسفانه جایگاهی ندارد  و تنها امید 
تولید و اشتغال به ویژه در سطح روستاها همین توسعه 
دامداری و دامپروری می باشد که آن هم به دالیل 
مختلف از جمله عدم رعایت و اجرای درست خرید 
تضمینی شیر و برگشت به موقع پول آن و سیر صعودی 
و نجومی و ساعتی خوراک دام و طیور و عدم ورود 
جدی و موثر شرکت پشتیبانی امور دام در جهت تامین 
و تعدیل قیمت نهاده های مورد نیاز به جای رشد و 
توسعه در سراشیبی سقوط قرار دارد و اخیرا بزرگترین 
دامداری بشرویه به طور کلی تعطیل گردیده و کندی 
غیر متعارف پرداخت تسهیالت اشتعالزایی در زمینه دام 
تنها امید تولید و اشتغال شهرستان و استان را با ابهام 
مواجه ساخته که چنانچه قرار باشد شرایط و اوضاع و 
احوال بر همین پاشنه بچرخد و بر همین منوال پیش 
برویم و فکری اساسی و زیربنایی برای قشر کشاورز و 
به ویژه دامدار برنداریم آینده بسیار نامیمون را پیش رو 
خواهیم داشت که حداقل و کف آن خالی شدن روستاها 
از سکنه خواهد بود، صد البته روشن و مبرهن است که 
عوارض ناشی از این مهاجرت ها چه تبعات سنگین و 
زیانبار و دردسرسازی را می تواند برای جامعه، دولت و 
نظام به دنبال داشته باشد. لذا پیشنهاد می گردد حداقل 
در سطح استان موضوع تامین خوراک دام به قیمت 
مناسب و اجرای دقیق خرید تضمینی شیر و همچنین 
بحث تقسیط پنج ساله اصل بدهی زیرمجموعه بخش 
از رئیس  کشاورزی مورد توجه جدی قرار گرفته و 
جمهورمحترم تقاضا می شود که  بدهکاران بانکی 
این استان بحران زده از خشکسالی ها به طور ویژه 
دیده شوند. در غیر این صورت نظام صنفی کارهای 
نماینده  به عنوان  استان  منابع طبیعی  کشاورزی و 
مستقیم و قانونی کلیه بهره برداران بخش کشاورزی 
نسبت به آینده نگران کننده تولید و اشتغال در این بخش 

به مسئوالن محترم استانی هشدار جدی می دهد. 

سالم به روزنامه محترم آوا وکلیه خوانندگان عزیز،،روز 
17شهریور  خیابان  از  گزارشی  27خرداد،  یکشنبه 
درروزنامه چاپ کردید ومشکالت این خیابان واتفاقات 
و حوادث رانندگی را در این خیابان بررسی کردید. یک 
هفته از چاپ گزارشتان گذشت ولی دریغ از پاسخ و یا 
پیگیری یک مسئول در شهر بیرجند.آوای عزیز گویا 
روزنامه شما به دست مسئوالن شهر نمی رسد و یا 
اینکه مسئوالن وقت خواندن روزنامه را ندارند و یا 
مسئوالن منتظر حوادث تلخ تری هستند که در این 
خیابان هر چند مدت دل ساکنان را به درد می آورد 
ویا.... ما اهالی خیابان 17 شهریور همچنان منتظر 
اقدام عملی از شهرداری ، پلیس راهور و مسئوالن 

ذیربط هستیم. مسئوالن اقدام...اقدام...اقدام
915...228
مسئولین دانشگاه علوم پزشکی اگر سری به سایت 
پزشکی خارجی  تولید دستگاه های  شرکت های 
خوب  دارند.  کارآمدی  تجهیزات  بینید  می  بزنید، 
است حتی اگر شده با کمک گرفتن از خیرین این 

تجهیزات خریده شود.
910...673
سالم آوا جان. خواستم بگم این سرعت گیرهایی که 
در بند امیرشاه و بند دره ایجاد کردن، باعث ضربه 
زدن سختی به سواری ها می شه لطفا مسئوالن  
فکر تازه ای درباره سرعت گیر جدید و بهتر بکنند.

باتشکر ازروزنامه خوبتان
915...927
مثل اینکه هیچ اداره یا سازمان و یا ارگانی نیست  
اتباع  کردن  جمع  به  نسبت  جدیت  با  بتواند  که 
داخل  و  بازار  چهارشنبه  و  بازار  حاشیه  در  بیگانه 
آن  مخصوص  فقط  قوانین  بکند.  اقدامی  بازار  
جوان بیرجندی که واکس می زند و آن دخترکی 
که سبزی می فروشد یا بیوه زنی که نان خانگی 
بخدا  فروشد.  هندوانه می  که  نیسانی  و  پزد  می 
نوع دستفروش  از همه  پر شده  بازار  زشته وسط 
گردو،خرما،انبه،لباس، قابلمه، زیره ... حتی چند روز 
از سرگذر هم که رفتم  آوردن کارگر  برای  پیش 
کارگرای بیگانه آنقدر شلوغ کردند که اصال اجازه 
تو  ما  انگار  بیایند  جلو  بیرجندی  کارگرای  ندادند 
شهر خودمون غریب هستیم. اگر ما تو کشورشون 
بودیم می گذاشتند که جیک بزنیم یا نفس بکشیم
915...152
با تشکر از اقدامات شهرداری در راستای زیباسازی 
معابر و خیابان های شهر؛  لطفا به فکر زیباسازی 
خیابان ها و میدان های منطقه مهرشهر نیز باشید
915...456
در مصرف آب صرفه جویی کنید بعضی ادارات با این 
آب کم اقدام به شستن  در و حیاط می کنند واقعا 

حیفه کمتر و بهینه مصرف کنیم.
ارسالی به سروش آوا

روستای چاه عشایری شماره 4 بخش درح یکی از مناطق 
محروم خراسان جنوبی است که خشکسالی نفس مردم عشایر 
این خطه را بریده است و مردم با مشکالت زیادی از جمله 
نداشتن آسفالت، نبود مدرسه و کمبود آب شرب روبه رو بوده و 

نیازمند توجه ویژه مسئوالن هستند.
به گزارش تسنیم، روستاهای خراسان جنوبی از 18 سال گذشته 
با مشکالتی مانند قهر طبیعت، کمبود علوفه دام و خشک شدن 
قنوات مواجه هستند و این عوامل دست به دست هم داده و 
مهاجرت بسیاری از روستائیان را به حاشیه شهرها رقم زده است. 
در این میان افرادی وجود دارند که به واسطه محرومیت شدید با 
وجود مشکالت فراوان در روستاها ماندگار شده و نیازمند توجه 
هستند. چاه شماره 4 عشایری بخش درح یکی از مناطق مرزی 
بوده که با داشتن بیش از 100 خانوار در مرداب مشکالت دست 
و پنجه نرم می کند و نیازمند نوش دارویی از سوی مسئوالن 
است. نبود آب شرب، نبود پزشک و نداشتن حداقل رفاهیات 
زندگی از جمله مشکالت این منطقه است، خدمات رسانی به 
روستاها منوط به داشتن کد روستایی است این در حالی است 
که چاه عشایری شماره 4 فاقد این کد است و باید مورد توجه 

ویژه قرار گیرد.

نبود آب شرب در روستا
کربالیی امیر حسینی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، اظهار کرد: 
محرومین این منطقه بسیار زیادند و ما از مسئوالن تقاضا داریم 
توجه بیشتری به این منطقه داشته باشند.وی افزود: در این 
منطقه آب برای شرب و دام نداریم و با تانکر آبرسانی می شود و 
در این راستا آب شربی که وجود دارد نیز شور است و مردم بیمار 
می شوند. وی از نبود مسجد در این منطقه خبر داد و خاطرنشان 
کرد: طی یک ماه گذشته این روستا از نعمت برق برخوردار 
شده است اما به دلیل نداشتن درآمد و وجود خشکسالی های 
اخیر در این منطقه در خرید امتیاز و کنتور برق با مشکل مواجه 
هستیم و توان خرید کنتور برق را نداریم. وی با بیان اینکه به 
دلیل خشکسالی های پی درپی تنها درآمد مردم این منطقه یارانه 
است، یادآور شد: در اثر خشکسالی های متوالی و گران بودن 

علوفه برای دام، دام های مردم روستا از دست رفته اند.

خشکسالی سیل مهاجرت به راه انداخته است
یکی دیگر از روستائیان منطقه مرزی چاه عشایری شماره 
4 بخش درح نیز بیان کرد: این روستا دارای 30 خانوار و 

بیش از 130 نفر جمعیت است که به دلیل خشکسالی و 
نبود درآمد و امکانات، بسیاری از جمعیت روستا این منطقه 
را ترک کردند البته بعد از برق دار شدن مردم امید پیدا کرده 
و به این منطقه باز می گردند.محمد حسینی از نداشتن کد 
اصلی روستا در این منطقه خبر داد و گفت: به دلیل نداشتن 
کد اصلی امکانات به این روستا داده نمی شود و اعتبار ما به 

روستای دیگر می رود و مصرف می شود. 

رفتن به مدرسه رویای کودکان چاه عشایری
زهره حسینی نیز در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به 
نبود مرکز بهداشت در این روستا افزود: در این روستا با نبود 
مرکز بهداشت مواجه هستیم و برای رفتن به دکتر باید چندین 
کیلومتر به شهر درح  برویم که در آنجا نیز برای نوبت دهی 
با سختی هایی مواجه هستیم. وی با اشاره به نبود مدرسه در 
این روستا گفت: فرزندان مان برای رفتن به مدرسه باید در 
شهر درح تحصیل کنند که در این راستا هزینه خوابگاه و 
آنان نفری 200 هزار تومان شده است در حالی  تحصیل 
که ما هیچ درآمد و شغلی نداریم و همسرم دامدار است و به 
دلیل خشکسالی برای خرید علوفه دام هزینه زیادی مصرف 

می کنیم و هزینه ای برای تحصیل فرزندان باقی نمی ماند.
اینکه جزو خانواده شهدا  با وجود  حسینی خاطرنشان کرد: 
هستیم و عموی بنده شهید شده اما هیچ حمایتی از بنیاد شهید 

نشدیم، همسرم سرباز است و چند ماه از سربازی او می گذرد.
مریم حسینی اظهار کرد: 8 سال است که ازدواج کرده ام و 
تاکنون فرزندی نداشته ام، همسرم بیکار است و تنها با یارانه 
زندگی خود را سپری می کنیم و پولی برای درمان ناباروری 
و رفتن به دکتر نداریم. وی با گالیه از باال بودن هزینه های 
پزشکان متخصص و سونوگرافی ها افزود: تحت پوشش هیچ 
بیمه ای نیستیم بنابراین هزینه درمان بسیار باال می شود و برای 
مراجعه به پزشک باید چندین ماه غذا نخوریم و خرج دیگری 

نکنیم تا بتوانیم با پول یارانه به دکتر برویم.

کارت مرزنشینی اهالی قطع شده است
حبیبه حسینی نیز با گالیه از نبود مدرسه در این روستا و طی 
کردن مسیر طوالنی برای رفتن به مدرسه روستای باالیی 
یادآور شد: درآمدی برای پرداخت هزینه کتب درسی فرزندان 
مان نداریم و به دلیل دور بودن مسیر مدرسه بچه ها نمی توانند 
به مدرسه بروند.وی گفت: با وجود اینکه چاه عشایری جزو 

مناطق مرزی است اما مسئوالن به اینجا رسیدگی نمی کنند و 
در حال حاضر کارت مرزنشینی ما قطع شده است.

مسئوالن به مشکالت مردم رسیدگی کنند
رقیه حسینی بهلولی یادآور شد: دولت ما را فراموش کرده 
که  مرزی  روستاهای  به  نمی کند  رسیدگی  ما  به  و  است 
مشکالت زیادی دارند و پیشانی نظام هستند توجه نمی شود. 
صغری حسینی بهلولی نیز بیان کرد: راه روستا از درح تا 
چاه عشایری شماره 4 آسفالت ندارد و جاده به شدت خراب 
نبود  از  این جاده رسیدگی شود.وی  است، تقاضا داریم به 
مرکز بهداشت و پزشک سیار در این منطقه گالیه مند است و 
خاطرنشان کرد: 6 فرزندم در 7 ماهه بارداری سقط می شوند 
و پولی برای مراجعه به دکتر ندارم و تحت پوشش حمایتی 

هیچ بیمه ای هم نیستیم.

و  امنیت مرز  نشود  توجه  مناطق مرزی  به  اگر 
کشور به خطر می افتد

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: شهرستان سربیشه با 8 هزار و 251 کیلومتر مربع 
وسعت در فاصله 66 کیلومتری جنوب  استان قرار دارد.نظر 
افضلی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل خشکسالی های 
متوالی و کمبود آب بسیاری از روستاهای مرزی استان خالی 
از سکنه شده بنابراین اگر به مناطق مرزی توجه نشود امنیت 

مرز و کشور به خطر می افتد.

 به زودی 260 کیلومتر از مرز مشترک
 با افغانستان خالی از سکنه می شود

وی افزود:  روستاهای مرزی متولی برای توجه همه جانبه 
ندارند و به زودی 260 کیلومتر از مرز مشترک با افغانستان 
خالی از سکنه می شود و این امر سبب می شود تا راهی هموار و 
بدون سکنه تا مرکز کشور ایجاد شود و در این صورت باید به 
جای تک تک افراد نیروی نظامی استخدام شود. نماینده مردم 
نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی یادآور شد: در 
حال حاضر در روستاهای استان جریان اقتصادی وجود ندارد 
و در وضعیت قرمز قرار دارند و برای استمرار حیات استان 
باید طرح های اورژانسی اجرا شود. افضلی خاطرنشان کرد: 
روستاهای مرزی با کمبود آب مواجه هستند و بیش از 200 
روستا در نهبندان و سربیشه با تانکر آبرسانی می شود که از 

این تعداد 100 روستا در حوزه سربیشه است. 
وی با بیان اینکه بیش از 2 هزار قنات در حوزه نهبندان 
توجه ویژه و  نیازمند  و سربیشه دچار بحران هستند که 
بودجه کالن هستند، گفت: آبرسانی به مناطق عشایری 
شهرستان سربیشه و تکمیل پروژه های آبرسانی به کانون 
اسکان عشایر در مهردشت سربیشه از طریق نصب آب 
شیرین کن برای این چاه در دستور کار است و از این طریق 
پروژه مهردشت منطقه چاه عشایری شماره 4 بخش درح 
آبرسانی  نیز  است  شده  واقع  درح  کیلومتری   15 در  که 
می شود.نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس گفت: 
اعتباری تخصیص  تاکنون  برای اجرای پروژه مهردشت 
از  تعدادی  اعتبار  تخصیص  صورت  در  و  نشده  داده 
می شوند. آبرسانی  نیز  مرزی  عشایری   روستاهای 

تمدید کارت مرزنشینان در حال پیگیری است
افضلی یادآور شد: بسیاری از روستاهای عشایری مرزی 
قرار  مرز  کیلومتری   25 شعاع  در  سربیشه  شهرستان 
شده  باطل  آنان  مرزنشینی  کارت  دلیل  همین  به  دارد 
است که در این راستا برای تمدید کارت مرزنشینان در 
حال پیگیری هستیم.وی افزود: به دلیل نبود بارندگی و 
علوفه برای دام بسیاری از مرزنشینان دام های خود را از 
دست داده اند و تنها درآمد آنان برای زندگی یارانه است. 
در این راستا در شهرستان نهبندان و سربیشه در زمینه 
اما  ارائه می شود  متقاضیان  به  تسهیالت خوبی  اشتغال 
ندارند  درآمدزایی  و  خوداشتغالی  قدرت  مردم  متأسفانه 

و تنها با روش های سنتی می توانند کسب درآمد کنند.

زیرساخت ها برای ماندگاری جمعیت
 مناطق مرزی فراهم شود

شورای  مجلس  در  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 
عشایر  اشتغال  مشکل  حل  برای  کرد:  بیان  اسالمی 
برنامه هایی از جمله ورود سرمایه گذار در این مناطق و 
برگزاری آموزش های فنی و حرفه ای برای توانمندسازی 
در  کرد:  اظهار  است.افضلی  کار  دستور  در  غیره  و  آنان 
دولت  در  مرزی  عشایری  روستاهای  برق رسانی  بحث 
تدبیر و امید 16 روستا در شهرستان سربیشه برق رسانی 
شدند که در این راستا 16 میلیارد تومان هزینه شده و 3 
تا 4 روستا نیز در این منطقه وجود دارد که در صورت اخذ 

کد روستا به زودی برق دار می شوند.

به نتیجه رسیدن آیتم های توسعه ای 
در شهرستان های نهبندان و سربیشه

 نیازمند تالش ویژه است
وی تصریح کرد: باید برای جلوگیری از مهاجرتی که صورت 
می گیرد و ماندگاری جمعیت در مناطق مرزی و حل مشکالت 

برق و آب مردم باید تالش بشتری شود.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی 
افزود: در این راستا تاکنون پیگیری های زیادی انجام شده به 
عنوان مثال از بودجه 96 بالغ بر 15 میلیارد تومان اعتبار به 
شهرستان های نهبندان و سربیشه اختصاص یافت که از این 
میزان 10 میلیارد تومان برای توسعه نهبندان و 5 میلیارد تومان 
نیز برای سربیشه بوده است. افضلی یادآور شد: پیگیری ها 
و مکاتباتی برای تداوم این طرح تا رسیدن به توسعه این 
شهرستان ها انجام می شود تا در این راستا آیتم های توسعه ای 

در این شهرستان ها به نتیجه برسد.

آبرسانی سیار 7 روستا در بخش درح سربیشه  
سرپرست دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری نیز اظهار 
کرد: در بخش درح سربیشه 12 روستا لوله کشی شده است.
عالیه خواجوی از آبرسانی سیار 7 روستای عشایری در بخش 
درح سربیشه خبر داد و اظهار داشت: در بخش درح سربیشه 
37 دهیاری وجود دارد.وی از وجود 26 روستای برق دار در 
روستا  کرد: 2  خاطرنشان  و  داد  خبر  سربیشه  درح  بخش 
اینترنت، 3 روستا مخابرات، 13 روستا راه آسفالت، 6 روستا 

شوسه و 12 روستا خاکی دارند.

سایه محرومیت بر سر مردم روستاهای خراسان 
جنوبی سنگینی می کند

در این منطقه مردم از کمترین امکانات معیشتی محروم اند 
و سایه محرومیت بر سر مردم روستا سنگینی می کند اما 
همچنان مردم با عشق به کشور و امید به آینده در روستا 
مانده اند و به زندگی ادامه می دهند. فقر در منطقه مرزی چاه 
عشایری شماره 4 زندگی را برای مردم دشوار کرده و داشتن 
حداقل  امکانات برای آن ها آرزو شده است و مسئوالن باید در 
راستای رفع مشکالت مردم و ماندگاری جمعیت در  مناطق 

مرزی تدابیر و اقدامات عملی داشته باشد.

روستای چاه عشایری درح محروم از همه چیز 

 260 کیلومتر مرز  افغانستان خالی از سکنه می شود

برپایی 79 غرفه در بازارچه های صنایع دستی  استان

صداو سیما- 79 غرفه در بازارچه های صنایع دستی تابستان امسال  در خراسان جنوبی پیش بینی شده است. معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری گفت: این غرفه ها در ورودی 
شهرها و برخی روستاها، داخل شهر، اماکن تاریخی و محل های تردد خودرو برپا خواهد شد.عباس زاده افزود: از این تعداد 22 غرفه در باغ و عمارت اکبریه بیرجند و 6 غرفه در باغ رحیم آباد بیرجند،7 
غرفه در بشرویه،6 غرفه در سرایان،14 غرفه در فردوس، 9 غرفه در اسدیه، قهستان و روستای فورگ درمیان، 12 غرفه در بوذرجمهر قاین و خضری دشت بیاض و3 غرفه در خوسف برپا می شود.
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 آغاز توزیع کارت کنکور ۹۷ از امروز

حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: کارت شرکت در آزمون سراسری سال 97 از امروز سوم تیر تا ساعت 24 روز چهارشنبه ششم تیر از طریق سایت 
سازمان سنجش منتشر می شود. وی ادامه داد: کنکور سراسری سال 97 تمام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پردیس خودگران، دانشگاه های فرهنگیان و موسسات غیردولتی، 
 دانشگاه پیام نور، دوره های روزانه و شبانه و کد رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی در روزهای 7 و 8 تیر به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.

یکشنبه * 3 تیر 1397 * شماره 4097

با 2000 شهید استان

شهید حسن خسروی بیژائم

بخشی از وصیتنامه شهید: عاجزانه تقاضای عمل 
دارم همه می دانند که دنیا دار بقا نیست، سرای فانی 
است، چند روزی آمده ایم که به این دنیا تا توشه ای 
برای دنیای جاویدان خود به دست آوریم. در این دنیا 
همه انسان ها به وسیله نامالیمات گوناگون که به 
آنها روی می آورند به وسیله همه این ها انسان ها 
آزمایش می شوند بلی ما در این دنیا همانند مسافر 
هستیم انسان وقتی می خواهد سفر برود سعی می 
کند وسایل الزم و ضروری برای مسافرت را بردارد. 
ما هم باید خودمان را مسافر احساس کنیم دل به 
زرق و برق دنیا نبندیم برای این مسافرت پر مخاطره 
بار سفر تدارک ببینیم. سبکبار و سبکبال عازم دیدار 
حق شویم دل از حب دنیا ببریم ترس از رفتن را از 
خود دور کنیم که این 2 چیز باعث شکست است. 
ببریم  از دنیا  باشیم، دل  یاد خدا  به  بیایید همیشه 
آماده رفتن به جهان ابدیت شویم که این پیروزی 
می آورد. بیایید خودمان را خالص کنیم فقط و فقط 
اعمال را برای رضای خدا انجام دهیم. با مسئله جنگ 
همان گونه که شرکت فعال دارید ثابت قدم باشید 
از جنگ خسته نشوید که ما هنوز اول درگیریمان 
با آمریکاست تا آمریکا باقی است ما هم هستیم. 
دارد. به سرنوشت جنگ  سرنوشت اسالم بستگی 

پهپادها به کمک رفع ترافیک 
جاده ها می آیند

محققان در حال آزمایش پهپادها برای نظارت بر 
هلیکوپتر  از  استفاده  جای  به  بزرگراه ها  ترافیک 
هستند. این پروژه، داده های مورد نیاز خود را از مرکز 
مدیریت و کنترل ترافیک می گیرد. اگر یک ترافیک 
ناشی از تصادف یا مشکلی در مسیر، از جمله از بین 
رفتن آسفالت بر اثر سیل به وجود بیاید، این سیستم 
زودتر به آن نقطه می رسد و آن را شناسایی می کند. 
برای  را  ترافیکی  اطالعات  پهپادها می توانند  این 
کمک به رانندگان و تصمیم گیری های ترافیکی در 

اختیار آنان بگذارند.

عکس فضانورد ایستگاه فضایی
 بین المللی در روز جهانی سلفی

سازمان فضایی آمریکا در روز جهانی سلفی در صفحه  
ایستگاه  از فضانوردان ساکن در  خود تصویر یکی 
فضایی بین المللی را منتشر کرد. “ریکی آرنولد” هفته 
گذشته هنگام پیاده روی در خارج ایستگاه فضایی بین 
المللی یک عکس سلفی از خود ثبت کرد. او همراه 
“درو فوستل” ششمین پیاده روی فضایی سال 2٠١8 
را انجام دادند که ٦ ساعت و 49 دقیقه طول کشید.

نشست ورزشی این هفته روزنامه، میزبان هیئت 
سوارکاری یکی از قدیمی ترین و پرطرفدارترین 

رشته های ورزشی بود. 
حاجی پور رئیس هیئت سوارکاری استان با بیان این که زمان 
تحویل گرفتن هیئت فقط یک پیست نیمه استاندارد را در 
 اختیار داشتیم، ادامه داد: آن زمان ورزشکار سازمان یافته ای
نبود یا آمار مشخصی در دسترس نداشتیم، ولی امروز حدود 
2٠ نفر سوارکار سازمان یافته داریم که 3 نفر از آن ها نیز 

خانم هستند.
و  دانست  در هیئت  اولویت کارهای خود  را  آموزش  وی 
مندی  تمام عالقه  با وجود  اضافه کرد: رشته سوارکاری 
آموزش  باید  و  دارد  هم  هایی  آسیب  و  خطرات  ها، 
دوره  راستا  همین  در  شود،  داده  زمینه  این  در  هایی 
کننده  شرکت   ١3 با  را   3 درجه  داوری  و  گری  مربی 
و  رسمی  مدرس  حضور  با  بودند،  خانم  هم  نفر   2 که 
ها دوره  همین  در  کردیم.  برگزار  فدراسیون  المللی   بین 
یک نوجوان طبسی مورد توجه مدرس کالس قرار گرفته 
آموزش  و  تهران  جم  باشگاه  در  شرکت  برای  وی  از  و 
های بیشتر دعوت شد. رئیس هیئت سوارکاری استان به 
فعالیت های هیئت های شهرستانی اشاره کرد و افزود: هر 
جا که اسب باشد، می توان فعالیت کرد در همین راستا 
در شهرستان طبس 3٠ راس اسب، در شهرستان بیرجند 
حدود 2٠ راس و در قاین نیز اسب هایی وجود دارد، هر 
چند به دلیل غیر فعال شدن باشگاه های شهرستان قاین، 
برای مدت زمانی از آن ها استفاده نمی شد. به گفته حاجی 
پور اکنون با فعالیت های هیئت، دوباره سوارکاران قاینی 
راغب به شروع کار شده اند، در همین راستا خانم کاظمی 
را به عنوان رئیس هیئت شهرستان قاین معرفی کردیم. 
همچنین در شهرستان فردوس نیز شنیده ام که در حال 
هیئت  به  ای  مراجعه  هنوز  ولی  هستند  باشگاه  تاسیس 

نداشته اند.
وی با اشاره به این که کورس های قبلی که در استان برگزار 
می شد، پرداخت حق الزحمه ها بر اساس قانون نبود، اضافه 
کرد: ولی پس از حضور ما در هیئت، طبق جدول و قانون 

حق الزحمه ها پرداخت شد.
اجرا نشدن مسابقات به دلیل نداشتن پیست

آباد  اکبر  به کورسی که در دق  رئیس هیئت سوارکاری 
یادآور  و  کرد  اشاره  شد  برگزار  کیلومتر  یک  مسافت  به 
شد: در این مسابقه برای اولین بار خانم دوستی به عنوان 
اولین بانوی سوارکار اجازه حضور پیدا کرد، این رشته تنها 
ورزشی است که حضور بانوان و آقایان کنار یکدیگر چه به 

لحاظ تماشاگر و چه شرکت کننده، منعی ندارد.
برای  مناسبی  بستر  که  این  بیان  با  ادامه  در  پور  حاجی 
افزاری  نرم  و  افزاری  سخت  لحاظ  به  سوارکاری  رشته 
وجود ندارد، خاطرنشان کرد: یک پیست سوارکاری نیمه 
موتور  رشته  به  اخیرا  که  بود  هیئت  اختیار  در  استاندارد 
عمال  و  شد  داده  اختصاص  رانی  اتومبیل  هیئت  کراس 
دیگر نمی توانیم مسابقات سوارکاری را آن جا برگزار کنیم. 
معاون  استاندار،  اداره ورزش و جوانان،  از مدیر کل  وی 
سیاسی و امنیتی استانداری، جهاد کشاورزی، اوقاف و همه 
اقدامی  زمین  واگذاری  برای  توانند  می  که  هایی  ارگان 
کنند، خواستار همکاری و کمک به این هیئت شد. به گفته 
وی بسیاری از برنامه ها و مسابقاتی که در تقویم اجرایی 
هیئت دیده شده بودند به دلیل نداشتن پیست با مشکل 
مواجه شدند، به همین دلیل ابتدا ایجاد بستر و پیستی برای 
رشته سوارکاری باید فراهم کرد و پس از آن تقویمی را که 

قابلیت اجرایی داشته باشد، تنظیم کنیم.
ما  به  را  زمین  دوباره  ها،  رایزنی  با  امیدواریم 

برگردانند
فصلی  های  کورس  برگزاری  از  سوارکاری  هیئت  رئیس 
اگر  و  شده  برگزار  بهاره  کورس  افزود:  و  گفت  سخن 
خواهیم  برگزار  نیز  را  تابستانه  کورس  شود  مهیا  زمینی 
کرد. در غیر این صورت بدون زمین در بخش کورس هیچ 
فعالیتی نخواهیم داشت. حاجی پور اضافه کرد: اگر بودجه 
زمین  همان  از  توانیم  می  بگیرد،  تعلق  کل  اداره  از  ای 
قبلی برای مسابقات پرش به صورت مقدماتی و البته باز 
هم نیمه استاندارد استفاده کنیم. وی با اشاره به این که 
زمین برای مسابقات زیاد است اما باید جایی باشد که مردم 
برای تماشای مسابقات بتوانند به راحتی دسترسی پیدا کنند، 
ادامه داد: مناسب ترین زمین همان زمینی بود که به هیئت 
اتومبیلرانی داده شده و امیدواریم با رایزنی ها ، دوباره زمین را 
به ما برگردانند. رئیس هیئت سوارکاری همچنین از فعالیت 
کمیته های ماده های گوناگون رشته سوارکاری خبر داد و 
بیان کرد: در بخش کودکان هم امکان فعالیت وجود دارد 
باید مورد  منتهی برای کودکان و نونهاالن اسب “پونی” 
از این  استفاده قرار گیرد که در استان ما تنها یک اسب 

نوع موجود است.
شوی اسب دوانی در بند دره

حاجی پور در ادامه با بیان این که یکی از اولویت های 
هیئت، تبلیغات و اطالع رسانی است، اضافه کرد: در همین 
راستا اولین برنامه ما برگزاری “شوی اسب دوانی” است و 
اگر منعی وجود نداشته باشد در بند دره خواهد بود تا عالوه 
بر اطالع رسانی، مردم تشویق به حضور و حتی خریداری 
اسب شوند. وی خطاب به عالقه مندان به رشته سوارکاری 
اعالم کرد: باید حتما به سراغ اسب های آموزشی بروید 
و تنها مرجع این کار نیز هیئت های ورزشی در استان و 
شهرستان ها است. حتی راهنمایی های الزم برای خرید 
اسب را نیز خواهیم داد. عالقه مندان می توانند با شماره 
بگیرند. تماس  راهنمایی  برای  اینجانب٠9١55٦١995١ 
رئیس هیئت سوارکاری از تسهیالتی که جهاد کشاورزی 
و  گفت  است سخن  داده  اختصاص  اسب  پرورش  برای 
ادامه داد: حدود ٦٠٠ میلیون تومان برای ساختمان و 4٠٠ 
میلیون تومان برای پرورش اسب با نرخ 4 درصد در اختیار 

افراد قرار می گیرد.  

در خراسان جنوبی هنوز به جایی نرسیده ایم که 
از اسب بتوان درآمد زایی کرد

فرشته دوستی صاحب باشگاه اسب دوانی و از سوارکاران 
این هیئت نیز با بیان این که حدود ١5 سال است صاحب 
اسب هستم، ادامه داد: اکنون دارای ٦ اسب هستم، هزینه 
نگهداری اسب بسیار باال است و روزانه 3٠ تا 4٠ هزار تومان 
فقط خوراک آن ها، جدای از هزینه های دیگر می شود و 
یک فرد باید عالقه داشته باشد که بتواند این کار را ادامه 
دهد. وی با اشاره به این که در خراسان جنوبی هنوز به جایی 
نرسیده ایم که از اسب بتوان درآمد زایی کرد، یادآور شد: 
نبود فضای مناسب برای اسب سواری اولین مشکل برای 
سوارکاران است. اطراف بیرجند اکثرا سنگ و الخ است و 

مناسب تمرین با اسب نیست.
دهندگان  پرورش  راه  آذوقه سد  تامین  مشکل 

اسب 
است،  آذوقه  تامین  دیگر  مشکل  که  این  بر  تاکید  با  وی 
حتی  کنیم  پیدا  توانستیم  می  را  آذوقه  گذشته  در  افزود: 
حتی  که  است  ای  هفته  چند  اکنون  ولی  باال  قیمت   با 
نمی توان آذوقه را تامین کرد. به گفته وی دامداران با وجود 
شرکت های تعاونی به راحتی می توانند علوفه مورد نیاز را 
تامین کنند، اما ما پرورش دهندگان اسب چون دفترچه یا 
سهامی نداریم، نمی توانیم به راحتی علوفه را تامین کنیم و 
مجبوریم از اطراف بیرجند آن هم به صورت محدود علوفه را 
خریداری کنیم. دوستی با درخواست از جهاد کشاورزی برای 
تهیه آسان آذوقه عنوان کرد: برخی کنستانتره های مخصوص 
را خراسان جنوبی ندارد و از یزد تهیه می کنیم. وی با اشاره به 
باشگاهی که در سورگ راه اندازی کرده است، افزود: مدرس 
فدراسیون در بازدیدی از این باشگاه، نظر مثبتی داشته و یک 
سری پیشنهادهای تعمیراتی هم داده بودند. هزینه برای هر 
جلسه طبق قانون فدراسیون 35 هزار تومان است ولی با توجه 

به نوپا بودن و شرایط استان کمتر هم گرفته می شود.
شهرداری برای تبلیغات روی بنرها هزینه های 

باالیی می گیرد
حسینی نایب رئیس هیئت در بخش بانوان نیز با بیان این 
که اولین برنامه ما جذب ورزشکاران خانم به هیئت است، 
ادامه داد: باید فرهنگ سازی و آگاهی بخشی را نیز دنبال 

کنیم، در ادامه آن هم به دنبال جذب مربی خانم باشیم تا 
بانوان  بخش  مربی  که  این  به  راجع  ها  حساسیت  برخی 
باید خانم باشند را نیز پوشش دهیم. وی با اشاره به این که 
بهترین کمک برای تبلیغات را رسانه ها می توانند داشته 
باشند، خاطرنشان کرد: شهرداری برای تبلیغات روی بنرها 
باشگاه داران  توان  این در  باالیی می گیرد و  هزینه های 
 ما نیست، همکاری این ارگان در معرفی این رشته بسیار 

می تواند موثر واقع شود.
نبود پیست موجب شده نتوانیم پیشرفت 

چشم گیری داشته باشیم
رعیت رئیس هیئت شهرستان بیرجند هم با اشاره به این 
که ٦ سالی است در رشته سوارکاری مشغول هستم، بیان 
که  دارد  وجود  رشته  این  در  معروفی  المثل  ضرب   کرد: 
می گوید: “ اگر به اسب نزدیک می شوی با احتیاط بیا چون 
اعتیاد دارد” من نیز از این قضیه مستثنی نبودم و با وجود 
فعالیت در رشته پاورلیفتینگ زیر نظر آقای کهنسال و شنا 
زیر نظر مرحوم خورشید زاده، اما عالقه اصلی من سوارکاری 
است. وی با تشکر از حاجی پور برای پر و بال دادن به رشته 
نوپای سوارکاری در استان، خاطرنشان کرد: پرش، کورس، 
ورساژ، ورزش های بومی محلی و ماده مخصوص معلوالن 
و جانبازان از ماده های سوار کاری است اما در این استان 
کورس به دلیل هیجاناتی که دارد بیشتر مورد استقبال قرار 
نبود پیست موجب شده،  می گیرد، ولی مشکالتی مانند 
باشیم.  داشته  زمینه  این  در  چشمگیری  پیشرفت  نتوانیم 
اداراتی که می توانند زمین در اختیار هیئت قرار دهند کمک 
کنند تا بتوان این رشته پرطرفدار را توسعه داد.  به گفته وی، 
چون تبلیغات ضعیف بوده باید زمین مسابقات در نزدیکی 
شهر قرار گرفته باشد، پیشنهاد می دهم زمین هایی مانند 
اراضی کنار جاده بند دره را به دلیل مناسب بودن در اختیار 
مسابقات قرار دهند. هادی حاجی زاده یکی از چابک سواران 
هیئت سوارکاری استان با بیان این که 7 سالی است در این 
رشته مشغول فعالیت هستم، اضافه کرد: خیلی ها تصور می 
کنند رشته سوارکاری پرخطر و پرخرج است، در صورتی که 
این گونه نیست و هر فردی می تواند اسب سواری کند. وی 
خاطرنشان کرد: برای ادامه این ورزش نیاز به باشگاهی برای 

تمرین کردن و آماده شدن برای مسابقات است.

عکس: کاری

سینما و تلویزیونسیده الهام حسینی

سینمای ایران کاًل توسط 
بیست بازیگر می چرخد

امیرمحمد زند بازیگر سینما گفت: من نمی دانم چه 
بالیی بر سر سینما آمده است. چرا بازیگری که در 
جوانی برای “اتوبوس شب” دیپلم افتخار جشنواره 
فجر را گرفته بازیگر تلویزیونی خطاب می شود. سینما 
کاًل توسط 2٠ بازیگر می چرخد که از این فیلم به آن 
 فیلم می روند و اجازه ورود هیچکس را به جزیره خود 
بازیگر  تقسیمات  این  فهمم  نمی  من  دهند.  نمی 

سینمایی از کجا آمده است. 
 

سینما برای من اسباب بازی 
دوران بچگی  است

در جلسه نمایش فیلم »بیدار شو آرزو« به کارگردانی 
کیانوش عیاری، وی با اشاره جایگاه و تعریف هنر 
گفت: هیچ گاه احساس رسالت نداشته ام که مبشر 
مساله ای باشم؛ سینما برای من اسباب بازی دوران 
بچگی  است. فیلم »بیدار شو آرزو« به یاد جانباختگان 

زمین لرزه رودبار و منجیل به نمایش درآمد. 
 

حمید گودرزی از سریال »ستایش« 
انصراف داد

در صفحه شخصی   سینما  بازیگر  گودرزی  حمید 
اش نوشت: دوستان، به دالیل شخصی از سریال 
ستایش انصراف دادم. امیدوارم سریال ستایش مثل 

همیشه پر بیننده و موفق باشد.
علمی و فناوری
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در حالی که حدود نیم میلیارد نفر در سراسر 
اند،  مواجه  غذا  تامین  بحران جدی  با  جهان 
صدر  در  که  را  کشوری   25 تازه،  آمارهای 
است.  کرده  مشخص  هستند،  غذا  اسراف 
بر اساس بررسی های یک گروه تحلیلی وابسته 
به اکونومیست، این 25 کشور دو سوم جمعیت 
جهان را در خود جای داده و 87 درصد از تولید 
ناخالص ملی جهان را به خود اختصاص داده 
اند. در گزارشی که آژانس خبررسانی اسپوتنیک 
روسیه از این موضوع نشر کرده است، عربستان 
با اسراف ساالنۀ 427 کیلو گرم غذا به ازای 
هر ساکن این کشور، در صدر لیست قرار دارد. 
دیگر کشور عربی، یعنی امارات نیز با اسراف 
چهارم  جایگاه  در  غذا  کیلوگرم   ١9٦ ساالنۀ 
 است. فلسطین با اسراف 93 کیلوگرم در جایگاه 
چهاردهم و مصر با اسراف 73 کیلوگرم در مکان 
شانزدهم قرار دارند. اتیوپی آخرین جایگاه لیست 
است. داده  اختصاص  خود  به  را  غذا  اسراف 

عربستان در صدر 
اسراف کار ترین های جهان

محّمدمهدی ناصح - دبیر بازنشستة زبان انگلیسی دبیرستان های بیرجند: شاید از برجسته 
ترین تفاوت های دنیای معلمی با دیگر مشاغل اجتماع این باشد که در هر کسب و کاری، 
رؤیای فرد، علی القاعده پیشتازی از اطرافیانش می باشد ولی رؤیای یک معلم این است که 
روزی شاگردانش را پیشتازتر از خود بیابد. در آینۀ چهل و چند سالۀ دبیری خویش در دبیرستان 
های ممتاز شهر بیرجند، تصویر دانش آموزان بسیاری را مقابل خود مجسم دارم که برخاسته از 
خانواده هایی متوسط بوده اند و دوران تحصیل را همراه با مضایقی چند ولی با آبرومندی پشت 
سر گذاشته اند و با بهره گیری از مهر ایزدی و با همتی بلند و انگیزه ای قوی، توانسته اند بر 
دشواری های راه فائق آمده و آن روزهای سخت را به آینده ای شیرین و ثمربخش پیوند زنند 

و برای خود، خانواده و آشنایانشان، مایۀ مباهات و سرافرازی باشند.
   یکی از نمایندگان حقیقِی این ُجرگه از دانش آموزان موفق دیروز، محمود عبادیان، دانش آموز 
رشتۀ ریاضی- فیزیک دبیرستان ماناِی آیت ا... طالقانی بیرجند از خانواده ای معتقد و متوسط در 

دهۀ ١3٦٠ شمسی بود که با جثه ای ضعیف، چهره ای مؤدب و قلبی مهربان، دوران تحصیل 
ممتازش را که با زمان جنگ تحمیلی مقارن بود، هدفمند با اراده ای پوالدین پشت سر نهاد و در 
 رشتۀ مهندسی برق پذیرفته شد و دوران دانشجویی را نیز متکی به خود و با نگاهی بلند به آینده ای
روشن طی نمود. متعاقباً برای ورود به تحصیالت تکمیلی پذیرفته شد و سپس به عضویت 
دانشکدة فنی دانشگاه بیرجند درآمد. مدتی بعد برای ادامه تحصیل به روسیه سفر نمود و دانش 

نامۀ دکتری خود را نیز در همان رشته دریافت داشت.
   دوران خدمات شایان او در دانشگاه بیرجند همراه با توفیقات چندی بود. وی عالوه بر انجام 
وظایف آموزشی، در گشایش مراکز اقماری دانشگاه بیرجند در برخی توابع استان خراسان جنوبی 
و سپس مدیریت ارتقای آن مراکز به ویژه در قاین و فردوس همیاری جّدی داشت. به گمانم 
مدتی نیز به دلیل پاک دستی، بر مصدر مدیریت امور مالِی دانشگاه بیرجند تکیه زد. آنچه از او 
در تمام این دوران سی و چند ساله به یاد دارم، روحیه و شخصیتی حق شناس، آرام، فروتن 

و معتقد بوده است. حتی دوران بیماری و نهایتاً فقدان همسرش را نیز با صبری ستودنی در 
کنار فرزندانش طی نمود و همچنان در اجتماع فعال و کارآمد بود. دریغ و درد که چراغ عمر 
ثمربخشش دوام چندانی نیافت تا شاهد توفیقات بیش از پیش این دانشگاهِی دلسوز، خدوم و 
مؤمن باشیم. به یاد دارم که روزی در مسیر بازگشت از دبیرستان، او را با خود همراه نمودم. در 
دقایقی که در اتومبیل بودیم، به او گفتم که می دانی همنام تو، یک چهرة خوش نام دانشگاهی 
در تهران هست که گرچه تألیفاتش در فلسفه بوده ولی در علوم دیگری نیز صاحب نظر است 
و نزد جامعۀ دانشگاهی، ارج و اعتباری دارد؟ امیدوارم تو را نیز روزی همچون او »دکتر محمود 
عبادیان« بخوانند! لبخندی از شوق بر گونه اش نشست و خوشوقتم که ظرف حدود یک دهه، 
این آرزو را تحقق بخشید. خدایش رحمت کناد که با وجود طی کردن پله های موفقیت، گذشتۀ 
خویش را از یاد نبرده بود، به والدینش محبت می نمود و همچنین ِمهر کسانی را که در مسیر 

توفیقاتش همراه وی بوده اند همواره در دل داشت. روحش به مینو شاد... 

به یاد دانش آموز کوشای دیروز و دانشیار فقید امروز دانشگاه
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فارسي شكر است

محمد علي جمالزاده-  قسمت سوم:  ... گفتم »ماشاءا...
جب سوالي مي فرماييد، پس مي خواهيد کجايي باشم؛ 
البته که ايراني هستم، هفت جدم هم ايراني بوده اند، در 
تمام محله ي سنگلج مثل گاو پيشاني سفيد احدي پيدا 

نمي شود که پير غالمتان را نشناسد!«
و  نمي شد  سرش  حرف ها  اين  ارباب  خان  خير،  ولي 
و  نيست  دينار  و صد  شاهي  يک  کار  که  بود  معلوم 
به آن فراش هاي چناني حکم کرد که عجالتا »خان 
صاحب« را نگاه دارند تا »تحقيقات الزمه به عمل آيد« 
و يکي از آن فراش ها که نيم زرع چوب چپقش مانند 
دسته شمشيري از الي شال ريش ريشش بيرون آمده 
بود دست انداخت مچ ما را گرفت و گفت »جلو بيفت« 
و ما هم ديگر حساب کار خود را کرده و ماست ها را 
انداختيم. اول خواستيم هارت و هورت  سخت کيسه 
پست  هوا  ديديم  ولي  دهيم  خرج  به  بروتي  و  باد  و 
است و صالح در معقول بودن.خداوند هيچ کافري را 
گير قوم فراش نيندازد! ديگر پيرت مي داند که اين پدر 
آمرزيده ها در يک آب خوردن چه بر سر ما آوردند. تنها 
بياوريم  بيرون  سالم  دستشان  از  توانستيم  که  چيزي 
يکي کاله فرنگي مان بود و ديگري ايمانمان که معلوم 

شد به هيچ کدام احتياجي نداشتند. ادامه دارد...

بعضی وقت ها مردم زيبا هستند. نه به خاطر
 چهره شان، نه به خاطر حرف هايی که می زنند، 

بلکه فقط به خاطر همان چيزی که هستند.

اندازه موفقيت شما به وسيله قدرت اشتياقتان، اندازه 
روياهايتان، و اينکه چگونه در طول راه با نااميدی 

کنار می آييد، مشخص می شود.

اندر دل بی وفا غــم و ماتم باد
آن را که وفا نيست ز عالم کم باد
ديدی که مـرا هيچ کسی ياد نکرد
جز غـم که هزار آفرين بر غم باد

اين نظام بسيار زيبای خورشيد، سيارات 
و ستارگان، تنها می تواند از طريق 

سلطه خالقی قدرتمند ادامه يابد.

“حادثه برای تو درس است. زندگی يک انتخاب 
است. می توانی انتخاب کنی که يک قربانی 
يا هر چيز ديگری باشی که دوست داری.”

 »  فيلم جنگجوی صلح طلب«

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیه روز  

و ما چون هدايت را شنيديم بدان گرويديم پس کسی که به پروردگار خود ايمان آورد 
از کمی ]پاداش[ و سختی بيم ندارد.  سوره جن/ آيه 13

حدیث روز  

هر کسي که براي خدا از برادرش ديدن کند ، خداي متعال فرمايد : مرا ديدن کردي و ثوابت بر من است و به ثوابي جز بهشت 
برايت خرسند نيستم . امام جعفر صادق )عليه السالم(

سبک زندگی

این رفتارهای تان روی اعصاب دیگران است
به طور کلی در اولين مالقات ها شما تنها چند ثانيه زمان 
داريد تا نظرات مثبت يا منفی ديگران را نسبت به خودتان 
جلب کنيد. همه چيز در نگاه اول اهميت دارد از نام خانوادگی 
افراد در  تا  اما چه چيزهايی باعث می شود  تا بوی عطر. 
همانب برخوردهای اول از شما خوششان نيايد؟ چه اخالق و 
صفات در حالت کلی چه در دنيای مجازی و چه واقعی برای 

عموم مردم خوشايند نيست؟ 
1. اشتراک گذاشتن بیش از اندازه 

عكس در صفحات مجازی 
اگر شما از آن افرادی هستيد که از عکس صبحانه، ناهار، 
شام، فارغ التحصيلی پسر عمو، لباس پوشيدن سگ هر روز و 
همه جا عکس ميگذاريد، شايد وقت آن رسيده که اين اخالق 
خود را عوض کنيد. مطالعات نشان داده که اين رفتار به 
روابط زندگی واقعی آسيب ميزند. اگرچه که اشتراک گذاری 
عکس يک راه عالی برای روابط بهتر است، اما می تواند به 

آنها آسيب نيز برساند.
2. داشتن دوستان بسیار زیاد،
 یا بسیار کم در فضای مجازی 

مطالعات نشان داده است که مردم افرادی که در شبکه های 
مجازی مانند فيسبوک دوستان بسيار زيادی دوست ندارند. 
دليل اين رفتار می تواند اين باشد که آنها تصور می کنند 
اين افراد بيش از اندازه در فيسبوک وقت می گذرانند و از 
محبوبيت در دنيای خارج نااميد شده اند. اين رفتار در مورد 

ديگر شبکه های اجتماعی نيز صادق است.
3. افشای چیزهای بسیار شخصی در اوایل رابطه 
از  يکی  خود  مورد  در  افشاگری  بزرگسال  يک  عنوان  به 
بهترين راه ها برای پيدا کردن دوست است. اما روانشناسان 
معتقدند افشای مسائل بيش از اندازه خصوصی در شروع 
آشنايی واکنشی منفی در پی دارد. جزئيات ساده در مورد 
سرگرمی های خود، خاطرات دوران کودکی می تواند به گرم 

و صميمی تر شدن روابط کمک کند.
4. سوال پرسیدن بدون صحبت کردن 

در مورد خودتان 
جنبه ديگر از خود افشايی آن است که اگر شما در مقابل 
صداقت فرد مقابل حرفی از خودتان نزنيد، ذهنيت منفی 
افراد  است  ممکن  که  اگرچه  ميکنيد.  ايجاد  او  برای 
خود،  از  توجه  کردن  پرت  برای  مضطرب  يا  خجالتی 
اين  داده  نشان  تحقيقات  اما  بپرسند،  سوال  ديگران  از 
استراتژی خوبی برای شروع رابطه نيست. روابط نياز به 

تعامل و نزديکی متقابل دارد.
 5. ارسال عكس پروفایل از نمای بسیار نزدیک 

اين  به  اجتماعی  پروفايل شما در شبکه های  اگر عکس 
صورت است، عاقالنه است که آن را تغيير دهيد. تحقيقات 
فاصله 45  از  تنها  چهره  از  هايی  عکس  دهد  می  نشان 
سانتيمتری در مقايسه با عکس از فاصله 135 سانتيمتری، 

کمتر قابل اعتماد، جذاب و مورد پسند است.

6. مخفی کردن احساسات 
نحقيقات نشان ميدهد که نشان دادن احساسات واقعی يک 
استراتژی خوب برای گرفتن نظر مثبت مردم است. سرکوب 
کردن احساسات و نشان دادن های بی عالقگی در چيزهای 
عاطفی باعث می شود که مردم کمتر از شما خوششان بيايد.

7. بیش از حد خوب رفتار کردن 
منطقی است که افراد خوب با رفتارهای دوستانه تر شخصيت 
های محبوبی باشند، اما نتايج علمی چيز ديگری می گويد. 
اغلب مردم برخالف ظاهر، تمايل به دوستی با افراد بيش از 
اندازه فداکار و بدون خودخواهی ندارند. اين رفتار حتی آن راه 

مظنون به انگيزه های پنهانی نيز می کند.
 8. خودنمایی از نوع فروتنانه 

و  دوستان  دادن  قرار  تأثير  تحت  برای  که  رفتاری 
و  خود  مورد  در  مستقيم  غير  به صورت  خود  اطرافيان 

موفقيت هايتان الف می زنيد. 
اين رفتار بسيار مورد انتقاد مردم است. در مطالعه زمانی 
که از افراد خواسته شد در مورد بزرگترين نقطه ضعف 
خود در کار صحبت کنند، بيش از سه چهارم افراد بسيار 
کمالگرا و سخت کوش خود را نشان دادند. اما زمانيکه 
به طرز  نتايج  داده شد،  افراد صادق  به  استخدام  وعده 

باورنکردنی دوست داشتنی تر شد.
9. عصبی بودن بیش از حد 

هرگز اجازه ندهيد که ديگران عرق شما را ببينند و يا بوی 

آن را حس کنند. تحقيقات در سال 2013 نشان داده است 
که ديدن عرق و يا حس کردن بوی آن به صورت ناخودآگاه 
قضاوت مردم از شما را تحت تأثير قرار ميدهد. مردم با ديدن 
استرس بيش از اندازه عصبی می شوند و سعی ميکنند که از 

اينگونه افراد دوری کنند.
10. لبخند نزدن 

را  جديدی  افراد  و  شويد  می  اجتماعی  وارد  شما  زمانيکه 
مالقات می کنيد، سخت است که تمام مدت لبخند بزنيد. اما 
سعی خودتان را بکنيد. تحقيقات در دانشگاه استنفورد نشان 
داده است که افراد در تعامل با شخاصی که در آواتار آنها 
لبخند بزرگی  وجود دارد، رفتار بهتری دارند. همچنين مطالعه 
ديگری ثابت کرده است که زمانی که شما در اولين مالقات، 

لبخند ميزنيد، آن افراد شما را بعدها به ياد خواهند آورد.
11. رفتار کردن مانند شخصی

 که دیگران را دوست ندارد 
زمانی که ما از مردم انتظار داريم که مرا قبول کنند، نسبت 
به آنها گرم تر رفتار می کنيم و در واقع شانس اينکه ما را 
دوست داشته باشند بيشتر می شود. بنابراين زمانيکه مطمئن 
نيستيد ديگران در مورد شما چه احساسی دارند، طوری رفتار 
کنيد که نشان دهد رابطه را دوست داريد، آنها نيز احتماال 
اين رفتار را به شما برمی گردانند. بر عکس اين رفتار، اگر 
شما احساس خود را در مالقات نشان ندهيد، طرف مقابل 

هم همين رفتار را خواهد داشت.
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 عشق از نگاه بچه ها

از قديم و نديم گفته اند که »حرف راست رو از بچه 
بی آاليش  و  ساده  دنيای  نمی تواند  فردی  و  بشنو« 
کودکان را ناديده بگيرد. دنيايی که در آن همه چيز 
واضح، روشن، بدون منظور و واقعی است. شايد شما 
هم ويدئويی را که در شبکه های اجتماعی دست به 
دست می شود و در آن از کودکان 3تا 6 ساله خارجی 

درباره عشق سوال می شود، ديده باشيد.
اين ويدئو ما را به اين فکر انداخت تا از کودکان ايرانی 
درباره مفهوم عشق سوال کنيم و ببينيم در خانواده های 
ايرانی چقدر عشق برای کودکان معنا و مفهوم دارد. 
در ادامه مطلب و ابتدا جواب های کودکان 3تا 6ساله 
خارجی و ايرانی و سپس نظر يک کارشناس تربيتی را 
درباره اين که کودکان را چقدر با مفاهيم انتزاعی مانند 

عشق بايد آشنا کنيم با هم می خوانيم.
آموزش  کودکان:  پاسخ های  درباره  کارشناس  نظر 
بررسی  قابل  مطالب  از  کودکان  به  انتزاعی  مفاهيم 
در علم روان شناسی است. »عشق« موضوعی است 
که برای کودکان قابل لمس نيست اما حتی در سنين 
البرز، کارشناس  پايين برای آن ها قابل درک است.  
ارشد مشاوره خانواده ضمن تاييد لزوم صحبت کردن 
با کودک درباره موضوعات انتزاعی مانند »عشق« به 
نکات کليدی و مهمی در اين باره اشاره می کند که 
خواندنی است.شايد به نظر می رسد که کودکان معنی 
عشق و دوست داشتن را درک نمی کنند در حالی که 
اصال اين طور نيست. جالب است که کودک زير يک 
سال هم معنی دعوا و بحث بين والدينش را می فهمد. 
اين حالت الزم است که والدين  به  با توجه  بنابراين 

دقت بيشتری روی رفتارهای خود داشته باشند.
پدر و مادر اگر رفتار محبت آميز با يکديگر داشته باشند 

کودک معنی عشق را درک و احساس امنيت می کند.
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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

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

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

09158254172

به یک راننده کمپرسی نیازمندیم.
09155623441

به تعدادی  نیرو جهت کار 
در فست فود نیازمندیم.

ساعت تماس: 11 ظهر الی 8 شب
056-32342233
09105473611

برای تدریس در انجمن آموزشی پزشکی 
دعوت می شود: 

خانم /آقا با مدرک کارشناسی یا باالتر 
در رشته های پرستاری - مامایی 

 داروسازی و تعدادی پزشک با تخصص 
دندانپزشکی - داروسازی

ثبت نام به صورت تلفنی می باشد
همکاری شما از طریق مصاحبه 

مشخص می گردد.
32238300 - 32233930

آدرس: خیابان طالقانی 2- مجتمع تجاری 
آلما - طبقه چهارم - واحد 403 و 404
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 

را تجربه کنید.   09158668002

مغازه پوشاک فروشی زنانه با  کلیه 
تجهیزات واقع در زیرزمین پاساژ سادسی 
به فروش می رسد.  09151636468

فروش دستگاه فلزیاب
09011619697

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538
نقاشی ساختمان

انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب          
09156633230- برگی

                                  تگزاس            خجالت نکش
16:1520شروع سانس

عصبانی نیستم
1821:30شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 
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بستنیسنتیبخوریمیاکارخانهای

شیرهای سنتی که در بسیاری از مغازه ها ارائه 
با  آنها  آلودگی   امکان  و  نبوده  سنتی  می شود 
داریم،  قرار  تابستان  فصل  در  اینکه  به  توجه 
از  را  لبنیات  بوده  بهتر  بنابراین  است.  بیشتر 
این  اگر  و  کرده  تهیه  کارخانه ای  شرکت های 
لبنیات غنی از ویتامین D باشد که فواید آن 

نیز مضاعف خواهد شد. بهتر است شیر سنتی 
که  مواردی  درصد  تا 80  و 70  نشود  مصرف 
به صورت سنتی تبلیغ می شوند تنها ادعا است 
و به دروغ لبنیات سنتی اعالم می شوند. از طرفی 
احتمال اینکه حمل و نقل این لبنیات به صورت 
مناسب  خودروی  و  نگیرد  صورت  استاندارد 
این مسئله  برای  با سیستم گرمایشی درستی 
نباشد فساد شیر و سایر لبنیات بیشتر خواهد شد.

چایزردچوبه
وخواصباورنکردنیآن

تا  می شود  باعث  زردچوبه  ضدالتهابی  خواص 
ورم و آماس مفاصل در افراد بهبود یابد. وجود 
ترکیب فعالی در زردچوبه موسوم به کورکومین، 
در کاهش درد افراد مبتال به ورم مفاصل مفید 
است. خاصیت ضدالتهابی و آنتی اکسیدان موجود 

در  کند.   از سرطان جلوگیری  آن می تواند  در 
واقع، زردچوبه از خطر جهش سلولی می کاهد 
مانع  می کند. ضمنا  محدود  را  تومورها  رشد  و 
از پخش سلول های سرطانی می شود. کاهش 
سطح کلسترول بد باعث جلوگیری از بسیاری 
مشکالت نظیر بیماری های قلبی و سکته مغزی 
خواهد شد. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد، 
زردچوبه قادر به کاهش سطح کلسترول است. 

فوایدوخاصیتشگفتانگیزمصرف
»زنجبیل«

از  بسیاری  و  است  طبیعی  درمانگری  زنجبیل 
صورت  به  را  سرطان  تا  میگرن  از  بیماری ها 
است  ممکن  زنجبیل  می کند.  درمان  طبیعی 
تخمدان  سرطان  برابر  در  قدرتمندی  سالح 
باشد. در یک بررسی مشخص شد پودر زنجبیل 

موجب مرگ تمام سلول های سرطانی تخمدان 
ذهنی  دردهای  موثر  به طور  زنجبیل  می شود. 
را نیز کاهش می دهد. 2 گرم زنجبیل ممکن 
است به طور متوسط درد ماهیچه ای ناشی از 
ورزش های مقاومتی و دویدن طوالنی را کاهش 
دهد، زنجبیل به اندازه دیکلوفناک برای مدیریت 
 درد و بدون توجه به ناراحتی گوارشی تاثیر دارد.
بخشد. می  بهبود  را  آرتروز  تاثیر  زنجبیل 

کدامبچههابیشتردچارلکنتزبان
میشوند؟


لکنت در بچه های کوچک شایع تر است. مرحله 1: 
در دوران پیش دبستانی بروز می کند. در ابتدا مشکل 
دوره ای بوده و بین دوره ها تکلم طبیعی است و 
بیشتر زمانی که کودک ناراحت و هیجان زده است 
یا مطالب زیادی برای گفتن دارد و یا تحت دیگر 

شرایط فشار اجتماعی دچار لکنت زبان می شود. 
مرحله 2: در سال های دبستان رخ می دهد. این 
اختالل مزمن بوده و فواصل تکلم طبیعی اگر 
باشد، محدود است. مرحله 3:  هم وجود داشته 
پس از 8 سالگی تا بزرگسالی بروز می کند. این 
اختالل معموال در پاسخ به موقعیت های اجتماعی 
خاصی نظیر جواب دادن درس، صحبت با افراد 
غریبه به صورت گذرا فرد دچار لکنت می شود.

هستهزردآلورامصرفنکنید
خطرناکاست

زردآلو میوه دلچسب تابستانی است که طرفداران 
هسته  همراه  به  را  زردآلو  اغلب  و  دارد  زیادی 
آن مصرف می کنند ولی حواستان باشد هسته 
زردآلو را مصرف نکنید زیرا مرگ حتمی انسان 
هسته  افتد.  می  اتفاق  زردآلو  هسته  خوردن  با 

زردآلو حاوی مقدار کمی سیانور به شکل سیانید 
معمول  مقادیر  در  آن  است، مصرف  هیدروژن 
و  دولتی  معتبر  سازمان های  اما  ندارد.  خطری 
غیردولتی در اروپا اخیرا هشدار رسمی و مهمی 
را منتشر کرده اند، مبنی بر این که مردم باید از 
خوردن این هسته ها خودداری کنند. دلیلش هم 
سطح  حاوی  زردآلو  هسته های  که  است  این 
باالیی از سیانید هستند که می تواند ُکشنده باشد.

یادداشت

کاهش13درصدیکشتههادرخراسانجنوبی


علیرغم  افزایش 19 درصدی تصادفات بهار امسال در خراسان جنوبی 
تعداد کشته ها 6 نفر )13 درصد( کاهش داشته است. جانشین رئیس پلیس 
راه استان گفت: در سه ماهه سال جاری 633 فقره تصادف در جاده های 
استان رخ داده است که  34 فقره از آن،  تصادفات منجر به فوت بوده است 
و در اثر آن 39 نفر از ابتدای امسال جان خود را در جاده های استان ازدست 
داده اند. سرهنگ نیک مرد با بیان اینکه 776 نفر هم در اثر تصادفات زخمی 
شده اند، گفت: راه های روستایی با 46 درصد و راه های اصلی با 42 درصد 
باالترین میزان تصادفات را به خود اختصاص داده اند. وی افزود: خودروهای 
اند. داشته  تصادفات  در  را  تقصیر  بیشترین  ها  موتورسیکلت  و  سواری 

قضاوتداوراستاندرمسابقاتانتخابی
تیمملیووشو

مسابقات قهرمانی ووشو دانشجویان کشور یادواره شهید حسن عشوری 
و انتخابی تیم ملی اعزامی به بازی های جهانی 2018 ماکائو با حضور 
ورزشکاران 19 استان در قالب 29 تیم به میزبانی سیستان و بلوچستان 
در سالن ورزشی معلم زاهدان برگزار شد. محمدرضا بابائیان و مصطفی 
خراسان جنوبی  نماینده های  فالحی نسب  استاد  مربیگری  با  کاووسی 
نشان  با  کیلوگرم  منفی ۵2  در وزن  بابائیان  بودند.  ملی  ماراتن  این  در 
وحید  ایستاد.  کشور  دانشجویان  ووشو  مسابقات  سوم  سکوی  بر  برنز 
شرق  ووشو  بین المللی  داور  عنوان  به  خراسان جنوبی  از  نیز  خرمشاد 
کشور ریاست داوران و سرداوری این دوره از مسابقات را برعهده داشت.

نایبقهرمانیجودوکاربیرجندیدرهفتمیندوره
مسابقاتجودوقهرمانیپیشکسوتانکشور

نسرین کاری - هفتمین دوره مسابقات جودو قهرمانی پیشکسوتان 
کشور زیر۵0 سال، در سالن شهید افراسیابی تهران به اتمام رسید و 
در  قهرمانی  نایب  کسب  به  موفق  بیرجندی  ورزشکار  کارکن  حسن 
این  این مسابقات شد. شایان ذکر است،  وزن منفی 73 کیلوگرم در 
مسابقات در زمان 3 دقیقه انجام شد و همه جودوکاران دارای یک دست 
جودوگی سفید استاندارد و یک دست جودوگی آبی استاندارد، نشان تایید 

فدراسیون جهانی جودو یا فدراسیون جودو ایران بودند.

مقامدومبانویدوومیدانیاستان

 دونده خراسان جنوبی در مسابقات قهرمانی دو و میدانی بانوان کشور 
انتخابی بازی های آسیایی جاکارتا درخشید. مریم السادات اصغری در 
ماده پرش این ماراتن ملی با حد نصاب ۵ متر و 36 سانتی متر در جایگاه 

دوم این رقابت ها قرار گرفت.

حوادث استان

کاریکاتور  داده نما

آیا  می دانید میزان پولی که مردم از جیب برای سالمت روان هزینه 
کردند 1.۵ تا 3 برابر درآمد شان می باشد؟ در صورت مبتال بودن مادر 
باردار به اعتیاد انتقال نسلی معتاد صورت می گیرد لذا مداخله در درمان 
اعتیاد مادران باردار در اولویت است. آیا  می دانید سیر طبیعی اعتیاد 
 ۵ تا 8 سال است در صورت شناسایی فرصت مداخله وجود دارد؟ آیا  
می دانید میانگین سن  اعتیاد به تریاک 20 سال و هروئین 2۵ سال 
است میانگین سن درمان 30 سال است. آیا می دانید بهترین زمان 

درمان مواد افیونی در نیمه دوم بارداری است؟ آیا می دانید سیر ابتال به 
مواد محرک نسبت به مواد افیونی در زنان 6 برابر مردان است؟ آیا  می 
دانید سالی 3000 نفر در کشور به علت مواد مخدر می میرند؟ آیا می 
دانید اعتیاد به مواد مخدر به طور میانگین 13.8 سال از عمر انسان کم 
می کند؟ آیا می دانید سالیانه  هزینه ناشی از استعمال دخانیات در کشور 
10000 میلیارد تومان است و سالیانه سه برابر این هزینه صرف درمان 
بیماری های ناشی از مصرف دخانیات می شود. آیا می دانید سالیانه در 

ایران 60 تا 70 میلیون نخ سیگار دود می شود به ازای کشیدن  هر 
یک میلیون نخ سیگار یک مرگ اتفاق می افتد؟ آیا می دانید سیگار با 
70% علل مرگ در جامعه ارتباط دارد. آیا می دانید هرچه سن شروع 
استعمال  دخانیات و یا مصرف مواد  زودتر باشد مشکالت جدي تري در 
پي خواهد داشت؟ آیا می دانید خانواده مهمترین محیط براي پیشگیري 

از سوءمصرف مواد است؟
 روابط عمومی معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پیام آموزشی هفته پیشگیری از اعتیاد

ورزش استانیادداشت

امالک و 
مستغالت

یک قطعه زمین به مساحت 
۱۰۰متر واقع در دستگرد همت ۵ 
دهنه ۷ ، جنوبی، کوچه آسفالت 

جدول کشی شده فی ۱۷.۵ 
یا معاوضه   ۰9۱۵66۵3۷۰۱

خریدار
آپارتمان دو خواب

 تا ۵۵ میلیون
تلفن تماس:

۰9۱۵۷۵۵۰۰۵۷ 

فروش منزل ویالیی 
در حاجی آباد، ۱3۰ متر،  ۱۰۰ 

متر زیر بنا، فی:8۷ م تومان 
تلفن تماس:

۰9۱۵36۱3۷۷4

فروش منزل ویالیی ۱6۰ متر و 
زیربنا ۱۰۰ متر در شهرک چهکند 

فی: ۷۰ م
 تلفن تماس

۰9394۰44493 

فروش منزل شخصی ساز سه 
طبقه، جمهوری، سند ششدانگ 
زمین ۱4۵ متر، سه واحد مجزا 

قیمت 36۰ میلیون
۰9۱۵۷۲34۷۰6

سوله فروشی در شهرک صنعتی 
بیرجند، با 4۰۰۰متر مربع زمین 

و حدود ۱۷۰۰ مترمربع زیر 
بنا، ارتفاع 8متر، سند ششدانگ 

۰9۱۵۱6۰3۷4۰ 

فروش طبقه تجاری اداری، حاشیه 
بلوار مدرس، هفتاد و هشت متر، 

دارای سند تک برگ
 فی: ۲8۰ م

۰9۱۵۷۲34۷۰6
 

رهن و اجاره
  

 

ملک تجاری 
رهن و اجاره مناسب 

جهت کارواش، بلوار شعبانیه
تلفن تماس

۰9۱۵۵6۱8۰۰4

 آژانس بانوان با موقعیت عالی و 
مکان مناسب به رهن و اجاره 

داده می شود
 پیام پاسخ داده نمی شود 

۰9334۲۱۵۰8۰

منزل جنوبی مدرس ۲۲ ، مستقل 
بنا ۱۱۰ متر ، خواب و هال 
امکانات کامل، رهن ۲۵ م

تلفن تماس
۰9۱۵۵6۱6۵98

رهن و اجاره مغازه تجاری 
در خیابان ۱۷شهریور

تلفن تماس
۰9۱۵۵6۱8۱۵۷ 

واحد تجاری 4۰-۵۰ متری یا 
مسکونی،برای شرکت در بلوار 

مسافر یا خیابان حافظ و محدوده 
مسجد ولی عصر)عج( مهر شهر  

نیازمندیم.    ۰9۱۵363۵۱99

زیرزمین مستقل ،تک خواب ،
درب مستقل،تمیز ، سجادشهر

تمام رهن داده می شود
تلفن تماس

۰9۱۰۰4۰۰9۲۵

جویای کار

به دو نفر همکار 
جهت کار در آرایشگاه زنانه 

نیازمندیم
تلفن تماس:

۰9۱۵963۲۲۰8 

 به نیروی آقا جهت سالن داری 
رستوران در شیفت شب و خرید 

نیازمندیم  
 حقوق یک میلیون تومان

۰9۱۲9۱۵۰3۵۵ 

جویای کار در شیفت بعدازظهر 
آشپز تخته کاری
 آماده همکاری

 در تاالرها و غذا آماده 
۰93۷۰۰8۰964

spss آشنا به نرم افزار
 آماده همکاری با شرکت های 

پردازش داده
تلفن تماس:

۰9۱۵۷۲48۱۰۲

به یک شاگرد ساده 
جهت کار درکارگاه ام ادی اف 

نیازمندیم
تلفن تماس:

۰9۱۵4۱6۱3۵9

به یک نیروی ماهر
به کارواش روزی ۱۵

نیازمندیم.
تلفن تماس:

۰93686۰4۷83

به یک نیروی با سابقه در زمینه  
ساندویچی و پیتزا برای مدیریت 
آشپزخانه و یک منشی با روابط 

عمومی باال در رستوران نیازمندیم 
۰9۱۲9۱۵۰3۵۵  

به تعدادی راننده با ماشین جهت 
کار در آژانس به صورت تمام وقت 
و نیمه وقت به صورت سرویس 
دهی تلفنی و اینترنتی نیازمندیم

۰9۱۵86399۷۵

به تعدادی راننده
 جهت کار در تاکسی تلفنی

نیازمندیم
تلفن تماس:

۰9۱۵3636۲۵۵

به تعدادی راننده با ماشین
 جهت کار در آژانس اینترنتی 

نیازمندیم
تلفن تماس:

۰938۵6۱۵۲44
  

به تعدادی راننده تمام وقت
 در آژانس جهت کار

نیازمندیم
تلفن تماس:

۰9۱۵3639۰۰8

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در تاکسی تلفنی به 

صورت تمام وقت ) با درآمد باال ( 
نیازمندیم. 

۰938۵6۱۵۲44

تاکسی سرویس با زنگ خور باال 
نیاز به تعدادی راننده با خودرو 

مدل باال دارد
تلفن تماس:

۰99۰۵63۷۲83
 

به تعدادی راننده با ماشین ترجیحا 
دوگانه جهت کار در آژانس

 با زنگ خور خوب نیازمندیم.
تلفن تماس:

۰9۱۵۷۲46۲۷6

 آژانس با زنگ خور باال
 به تعدادی راننده تمام 

وقت و نیمه وقت نیاز دارد                       
۰939۵۲6۵۱۲۰

آژانس واقع در منطقه آوینی
 با زنگ خور باال به تعدادی راننده 

تمام وقت و نیمه وقت 
 جهت همکاری نیاز دارد

۰9۱۵4944۰8۰

به تعدادی راننده نیمه وقت 
وتمام وقت جهت کار در آژانس 

با زنگ خور باال نیازمندیم
 پیام جوابگو نیستیم  

۰9۱۵۰۷۰۲۱۷۰

آژانس واقع در مهرشهر 
به تعدادی راننده با خودرو 

 نیازمند است
تلفن تماس:

۰9۱۵۱63۷۱39

راننده جوان متأهل
 با ماشین تمیز جهت کار 

در آژانس نیازمندیم
تلفن تماس:

۰9398۷6۵4۱3

به تعدادی راننده صددرصد
تمام وقت جهت کار درآژانس 

شبانه روزی نیازمندیم
تلفن تماس:

۰9۱۵6999۵86

به تعدادی  راننده 
برای کار در آژانس نیاز مندیم  

تلفن تماس 
۰9۱۵۱6۰98۱۵  

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس 

نیازمندیم
۰9۱۵۵6۱9۰۷۲

 

خودرو

 پراید سفید مدل 9۰ 
بیمه وتخفیف کامل، تمام رنگ

 دوگانه کارخانه 
تلفن تماس:

۰939964۷۲93

فروش ۱3۱خشک پالک دار 
به باالترین قیمت پیشنهادی 

و به شرط تعویض پالک
  تلفن تماس:

۰93۰۱884۲4۷

فروش پارس 8۷ دوگانه، تمام 
رنگ، سفید، بیمه تا آخر برج ۵، 

الستیک 8۰ درصد  
قیمت ۲۰ میلیون
۰9۱۵۵6۲4649

 فروش پراید مدل 8۱ ، رنگ 
سفید، الستیک پهن، نو با تخفیف 

و سقف برقی 
ویا معاوضه با ماشین 

۰9۱۵36۱۰۱۲8 

پارس 9۵دوگانه کارخانه
 بیمه ۱سال، کارکرد4۱ هزار، 

الستیک خارجی 
تمیز

۰9۱۵۱6۰۱6۷6

فروش پیکان ۷9  
 بیمه ، تخفیف ۱۰سال

تلفن تماس:
۰9۱۵96۲۱۵۵6 

موتور آپاچی خریداریم
 نصف نقدنصف اقساط ومعاوضه با 

موتورپیشتار۱۲۵،مدل 9۰
تلفن تماس:

۰93686۰4۷83

 

متفرقه

فروش فروشگاه پروتئینی 
با نمایندگی پخش استانی 
محصوالت ارگانیک و بدون 

آنتی بیوتیک، خیابان فردوسی 
۰9۱۵36۱۲868

فروش یک عدد بوفه تمیز
 و میز تلویزیون
تلفن تماس:

۰9۱۵۵6۱8۱۵۷ 

میز کامپیوتر نو
 رنگ قهوای، تمیز 

تلفن تماس:
۰9۱۵۱6۰4۷6۵

موتور شارژی کودک
جنس قدیم و در حد نو 

3۵۰تومان 
تلفن تماس:

۰9۰۱۷3۵9434

 فیش حج تمتع شما را 
خریداریم

تلفن تماس:
۰9۱۵86۲64۲8

وسایل ساندویچی کامل
 به  علت تغییرشغل

 فقط خریدارتماس بگیرد 
۰9۱۵۱6۰9634

فروش کولر پراید
 با تمام لوازم
تلفن تماس:

۰9۱۵86۱۰۱8۷ 

فروش یخچال بستی میوه ای 
شیشه مورب، درحد نو یا معاوضه 

با ماشین 
تلفن تماس:

۰9۱۵36۱۰۱۲8
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آب یک مساله جمعی است 

دادرس مقدم-اولین جلسه کارگروه تخصصی مخاطرات 
زیست محیطی استان با دستور کار “ بررسی تهدیدات 
جنگل های استان به ویژه درختان بنه وبررسی کیفیت 
منابع سفره های آب زیرزمینی آبخوان دشت بیرجند” 
تشکیل گردید. مدیرکل حفاظت محیط زیست و رئیس 
کارگروه مخاطرات زیست محیطی  استان گفت:مساله 
آب نیز یک مساله جمعی است و با عنایت به وضع 
اقلیمی استان زنگ های خطر به صدا درآمده است و 
روز به روز این مشکل حاد تر می شود. بنابراین باید 
هشدارها را جدی تلقی کنیم.آرامنش گفت: اگر نتیجه 
تالش های مسئوالن  به ویژه اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان در حوزه جنگل نبود در حوزه گرد و 
غبار و آسیب های ناشی از آن  االن وضع این استان نیز 
مشابه با استان های درگیر در غرب و جنوب غرب بود.

ایجاد 945 شغل با اجرای 
طرح های روستایی تعاونی

945 شغل با بهره برداری از طرح های روستایی در 
قالب طرح روستا تعاون در خراسان جنوبی ایجاد می 
شود. به گزارش صدا و سیما، مدیر تعاون اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از محل منابع قانون 
ایجاد اشتغال پایدار در نواحی روستایی و عشایری، 58  
شرکت تعاونی استان برای دریافت 32 میلیارد و 458 
میلیون ریال تسهیالت به بانکهای عامل معرفی شدند.
سروری افزود: در این طرح به متقاضیان واجد شرایط 
تسهیالت 4 تا 6 درصد پرداخت می شود.وی پرداخت 
و  دانست  تعاونی  شرکتهای  را  روستایی  تسهیالت 
اختصاص  و  با تجمیع سرمایه های مردمی  گفت: 
و  محروم  نواحی  در  بویژه  قیمت  ارزان  تسهیالت 
مرزی استان بستر اشتغال در روستاها رونق می گیرد.

طرح »خشت های آسمانی« رونمایی شد

طرح  استان  اداری  شورای  حاشیه  در  حسینی- 
»خشت های آسمانی« به منظور ساخت زائرسرای ارزان 
قیمت ویژه محرومین استان رونمایی شد. این طرح برای 
کمک به زائرسرای ارزان قیمت ویژه محرومین در مشهد 
است که پس از تاکید مقام معظم رهبری در دستور کار 
قرار گرفت و مقدمات احداث آن با تخصیص و تملک 
802 مترمربع زمین و طراحی با زیربنای 5200 متر 
مربع در 9 طبقه با ظرفیت 500 تخت انجام شده است.

در خبر” اهدای 1000 سری جهیزیه به زوج های 
جوان نیازمند” که در شماره 4096 چاپ شده نهاد بین 
المللی آبشار عاطفه ها 220 شعبه فعال دارد تعداد 420 

شعبه صحیح می باشد که اصالح می گردد.

عملیات اصالح هندسی 
میدان شهید فهمیده کلید خورد

غالمی-عملیات اصالح هندسی میدان شهید فهمیده 
در روزهای اخیر از طرف شهرداری کلید خورده است.
معاون عمران و حمل و نقل و ترافیک شهرداری با 
اعالم این خبر گفت: در راستای اجرای پروژه های 
عمرانی، پروژه اصالح هندسی میدان شهید فهمیده 
در دستور کار قرار گرفت و در حال انجام می باشد. 
بین  آمده  عمل  به  توافق  طبق  کرد:  اظهار  عدل 
پرورش، شهرداری  و  آموزش  و سازمان  شهرداری 
با تخریب بخشی از دیوار مدرسه پروین اعتصامی 
عملیات اجرایی اصالع هندسی میدان شهید فهمیده 
را آغاز نمود.وی هدف از اجرای این پروژه را اجرای 
راستگرد و آیلند در راستای اصالح هندسی میدان و 
کاهش ترافیک معبر مذکور عنوان نمود. عدل تصریح 
نمود: در این راستا دال گذاری پل و کانال موسی بن 
جعفر)ع( به طول 32متر طول و عرض 3 متر، اجرای 
تک جدول و آیلند به طول 480 متر طول و همچنین 
توافق جهت تملک دبستان دخترانه پروین اعتصامی با 

آموزش و پرورش انجام پذیرفته است.

افزایش ۳ درصدی مصرف برق

فارس-مدیرعامل شرکت توزیع برق گفت: میزان 
مصرف برق در استان از ابتدای امسال تاکنون نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته حدود 3 درصد افزایش 
داشته است. شرکا  اظهار کرد: تعداد کل مشترکین 
برق استان 361 هزار مشترک هستند و از این تعداد 
58.5 درصد مشترکین شهری، 40.2 درصد مشترکین 
روستایی و 1.3 درصد نیز مشترکین سنگین می باشند.
مدیرعامل شرکت برق یادآور شد: با توجه به همکاری 
صنایع، کشاورزان، ادارات و همچنین مشترکان استان 
تاکنون در استان قطعی برق نداشته ایم. مدیرعامل 
با  داد: مشترکان  ادامه  برق خراسان جنوبی  شرکت 
مدیریت در مصرف برق، مصرف بهینه  و با اقداماتی 
در  مالحظه ای  قابل  میزان  به  هم  می توانند  ساده 
هزینه های خانوار صرفه جویی نموده و هم در پایداری 

شبکه های برق استان سهیم باشند.

کشت فرا سرزمینی خراسان  جنوبی
 در اوکراین

کرد:  اعالم  کشاورزی  جهاد  سازمان  ایسنا-رئیس 
با  که  است  کشور  استان  اولین  جنوبی  خراسان 
کشور اوکراین برای کشت فرا سرزمینی قراردادی 
 به میزان 1200 هکتار بسته است. ولی پور مطلق

 

اظهار کرد: سرمایه گذاران ایرانی در این کشور برای 
در اختیار گرفتن هر هکتار زمین، میزان یک تا 2 
میلیون تومان پول پرداخت می کنند، این در حالی 
است که این سرمایه گذاری برای هر هکتار زمین در 
خراسانی جنوبی 10 برابر است. وی با اشاره به اینکه 
خشک سالی ها کشت دیم در استان را به شدت محدود 
کرده است، گفت: عملکرد کشت دیم در اوکراین در 
مقایسه با خراسان جنوبی 5 تا 6 برابر است، بنابراین 
فرا سرزمینی  در کشت  نتیجه گرفت که  می توان 
اینکه  بیان  با  است.وی  باال  عملکرد  و  کم  هزینه 
کشت فراسرزمینی ما کاماًل خصوصی است، اظهار 
کرد: منابع مالی کشت فراسرزمینی خراسان جنوبی 
در اوکراین از بخش خصوصی تأمین و500 هکتار 
آفتابگردان و 430 هکتار کشت گندم و جو با عملکرد 
بسیار باال و 4تا 4.5 تن برداشت گندم در هر متر مکعب   
به صورت دیم و با عملکرد بسیار باال صورت می گیرد.

رتبه نخست خراسان جنوبی
 در تعیین حریم  آثار تاریخی

صدا و سیما-خراسان جنوبی رتبه نخست تعیین حریم 
در آثار تاریخی کشور را از آن خود کرد. معاون میراث 
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان گفت: با تعیین حریم 26 درصد از 
آثارتاریخی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان رتبه نخست تعیین حریم را درکشور 
کسب کرد.شریعتی  افزود: تاکنون 203 اثر از مواریث 
فرهنگی استان دارای حریم قانونی شده اند که از این 
نظر رتبه نخست کشور را بدست آورده اند.وی گفت: 
حریم محدوده ای است که بر اساس ضوابط قانونی 
برای حفظ اثر تاریخی تعیین و باعث حفظ موجودیت 

اثر و یکپارچگی سیما و منظر آن می شود.

1404 هکتار از اراضی فرودگاه های 
استان )بیرجند و طبس( سند دار شد

کاوش-مدیر کل فرودگاه های استان گفت:724 هکتار 
از اراضی فرودگاه بیرجند را که بصورت اقرارنامه ای و 
قطعی غیر منقول باقی مانده بود را به منظور اخذ سند 
مالکیت تک برگ و680 هکتار از اراضی فرودگاه طبس  

را  توانستیم کمتر از 3 ماه در خرداد سال گذشته به 
عنوان اولین فرودگاه در کشور به نام شرکت فرودگاه 
ها و ناوبری هوایی ایران انتقال دهیم که با توجه به 
پایان ثبت اراضی فرودگاه بیرجند در مجموع برای 
1404 هکتار از اراضی فرودگاه های استان خراسان 
جنوبی سند ششدانگ صادر گردیده است.سالمی خاطر 
نشان کرد: مستندسازی اراضی فرودگاهی موجب توسعه 
فرودگاه ها و ارتقای سطح خدمات شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران می شود زیرا یکی از مهمترین 
دارایی های ما اراضی فرودگاهی است. در واقع، اگر 
فرودگاه ها صورت  در  توسعه ای  اقدامات  است  قرار 
گیرد و تجهیزات گرانبها در آن ها نصب شود، مطلوب 
است که این اقدامات در اراضی تحت مالکیت شرکت 

فرودگاه ها انجام شود.

عدالت باید چهره اصلی 
قوه قضائیه را شکل دهد

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه 
عقب  مقابل  نقطه  باید  قضائیه  قوه  گفت:  بیرجند 
عنوان  به  ای  تا چهره  باشد  ظلم  و  نفوذ  ماندگی، 
عدالت در آن بدرخشد. به گزارش ایرنا حجت االسالم 

عبادی، در جمع مدیران و کارکنان ادارات تابعه قوه 
قضائیه استان، افزود: آرمان های قوه قضائیه باید در 
راستای عدالت هزینه شود و این فرصتی عظیم برای 
دست اندرکاران این مجموعه است که باید آن را با 
هیچ چیزی عوض نکنند.وی با گرامی داشت سالروز 
شهدای هفتم تیر و شهادت شهید بهشتی ادامه داد: 
اگر برای تحقق عدالت، بهشتی ها از جان خود مایه 
گذاشتند اما آنان خط نشانی بزرگ بر رخ جهانیان 
کشیدند که این معیاری از معیارهای اسالم است. 
وی در ادامه یادآور شد: خداوند متعال در قرآن کریم 
قیامت را به وجدان انسان پیوند می زند که امیدواریم 
باشد. آورنده عدل  بیدار به وجود  این وجدان های 

*معاون هنری و امور سینمایی اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزشهای دفاع مقدس گفت: 360 جلد کتاب نمایشی 
در اختیار گروههای نمایشی و هنری استان قرارگرفت.
*رئیس پلیس راه استان گفت: علی رغم  افزایش 
19 درصدی تصادفات بهار امسال در خراسان جنوبی 

تعداد کشته ها6 نفر کاهش داشته است.
گفت:طرح  فردوس  دامپزشکی  شبکه  رئیس   *
در  سبک  دام  مالت(  )تب  بروسلوز  واکسیناسیون 

فردوس به پایان رسید.
*مدیرکل دامپزشکی از ارائه خدمات بهداشتی رایگان 
به عشایر و سرمایه دامی آنها از سوی این سازمان خبر داد.

اخبار کوتاه

اصالحیه

برنامه  ریزی  مسئول  خبر-کارشناس  گروه 
وزارت  متوسطه  اول  دوره  آموزشی  گروه های 
آموزش و پرورش گفت: تالش داریم از آزمون 
های کتبی خارج و به سمت و سوی آزمون های 
عملکرد حرفه ای معلمان پیش برویم. اشرف 
السادات فاطمی در سومین گردهمایی کشوری 
سرگروه های آموزش درس فرهنگ و هنر، اظهار 
کرد: گردهمایی سرگروه های درس فرهنگ و 

هنر برای سومین بار در استان خراسان جنوبی به 
مدت سه روز در حال برگزاری است.وی با بیان 
اینکه هدف از برگزاری این گردهمایی هماهنگی 
برای  کشوری  هنر  و  فرهنگ  های  سرگروه 
یک سال آینده است، افزود: سرگروه ها در این 
گردهمایی باید برنامه ها و فعالیت های خود را با 
یکدیگر هماهنگ کنند. فاطمی عنوان کرد: امسال 
به صورت ویژه تمرکز خود را بر سنجش و ارزش 

یابی عملکردی قرار داده ایم  و نظارت بر عملکرد 
حرفه ای معلم ها نیز از  اهداف و اقدامات این 
گردهمایی است. وی با اشاره به  اینکه دستگیری 
بین  اعتمادی  جو  ها  سرگروه  توسط  معلم  از 
سرگروه و معلم ایجاد می کند و این  سبب ارتقای 
سطح آموزش معلم  می شود، افزود: توانمند سازی 
و رشد حرفه ای معلمان از اهداف اصلی برگزاری 

کارگاه های آموزشی ها است.

بیگانه  فرهنگ  با  باید  آموزان  دانش 
آشنا، اما جذب آن نشوند

نیز  پرورش  و  آموزش  متوسطه  آموزش  معاون 
گفت: ضروری است که دانش اموزان ما با سایر 
فرهنگ ها و فرهنگ بیگانه آشنا باشند اما نباید 
در »ن جذب شوند. یکه خانی اظهارکرد: با اشاره 
به اینکه علی رغم کویری بودن استان قابلیت 
های ویژه ای نیز وجود دارد، تصریح کرد: به بهانه 

سومین سال حضور سرگروه های آموزشی در 
استان فرصتی دیگر فراهم شد تا بتوانیم این قابلیت 
 ها را معرفی کنیم. وی بیان کرد: حدود 156 هزار 
دانش آموز در استان در حال تحصیل و  60 هزار نفر 
دبیر تخصصی درس فرهنگ و هنر در استان فعالیت 
می کنند. وی عنوان کرد: علی رغم محدودیت های 
استانی با برنامه ریزی های انجام شده بیش بینی می 
شود طی امسال نیز رشد خوبی را شاهد داشته باشیم.

رضایی-روز گذشته جلسه ی شورای شهر با 
حضور اعضای شورا و شهردار برگزار شد.در 
این جلسه همچنین تعدادی از اهالی خیابان 
به طرح مشکالت   داشتند که  مفتح شرکت 
پرداختند.   39 مفتح  در  واقع  سبز  فضای 
جمعی از اهالی خیابان مفتح در زمینه فضای 
سبز واقع در مفتح 39 نیز به ارائه مشکالت 
پرداختند.فرزانه یکی از اهالی بیان کرد: این 
فضای سبز سال هاست که بالتکلیف مانده 
به  مرتبه  چندین  که  است  درحالی  این  و 
شهرداری مراجعه کردیم ولی جوابی نگرفتیم.
وی ادامه داد: درخت های این فضا در حال 
خشک شدن است و متاسفانه هیپچ رسیدگی 
به این موضوع نمی شود و این فضا به دلیل 
تفریحی  و  ورزشی  مناسب  امکانات  نداشتن 
محلی برای حضور افرادی شده است که مخل 
آسایش اهالی شده اند و خواستار رسیدگی به 
در  شورا  هستیم.طاهری،عضو  موضوع  این 
جواب این موضوع با موافقت دیگر اعضا در 
این جلسه مناسب سازی این فضای سبز را 

آن شهرداری موظف  در  کردند که  تصویب 
این  به مناسب سازی و نصب تجهیزات در 
از مسائلی که اعضای  مکان شد.یکی دیگر 
بافت  پرداختند،موضوع  آن  بررسی  به  شورا 
اداری و  این زمینه معاون  بود که در  فرزان 
مالی شهرداری بیان کرد: در بافت فرزان دو 
منزل مسکونی باقی مانده که با کارشناسی 

مجدد در دو هفته آینده تخریب خواهد شد.

اتصال سه راه   اسدی به بلوار موسی 
بن جعفر )ع(  از اولویت های شورا است 
بهدانی ادامه داد: طبق برآورد شهرداری 1 میلیارد 
پروژه هزینه  این  برای  تومان  میلیون  و 800 
پیش بینی شده است که راه و شهرسازی با مبلغ 
1میلیارد و 400 میلیون تومان به پیمان کار واگذار 
کرده است. میری عضو شورا نیز در مورد اتصال 
سه راه اسدی به بلوار موسی بن جعفر)ع( بیان 
کرد: این طرح یکی از اولویت های شورا است  
که مکاتباتی با راه و شهرسازی جهت اصالح 

معابر صورت خواهد گرفت.

واگذاری فضای سبز 
حاشیه ی بلوارها به بخش خصوصی

شهردار با اشاره به غیبتش در جلسه ی کمیته 
شورای استان در هفته ی گذشته، دلیل عدم   

حضورش هم زمانی ماموریت در تهران با این 
جلسه عنوان کرد. جاوید در مورد بافت فرزان 
بیان کرد: با توجه به اینکه شهرداری قول داده 

بود تا پایان خرداد این مسیر بازگشایی خواهد 
شد، اکنون قسمت اعظم کار انجام شده است 
و از 6 منزل 4 تا تخریب شده است،همچنین 
آسفالت و جدول گذاری به پیمانکار راه و شهر 

واحدهای  است،همچنین  شده  محول  سازی 
تجاری حدود 600 متر مربع است که حدود 7 
میلیارد تومان کارشناسی شده است.شهردار ادامه 

داد: فضای های سبز حاشیه ی بلوارها ،مغفول 
واقع شده است که پیشنهاد می شود تعداد این 
مکان ها و همچنین نیروی انسانی مورد نیاز به 
شرکت هایی در بخش خصوصی واگذار شود تا 
وظیفه رسیدگی به این فضاها را بر عهده بگیرد.
جاوید با اشاره به بودجه ی سال 97 شهرداری به 
مبلغ 80 میلیارد تومان افزود: درخواست مبلغ 20 
میلیارد تومان دیگر به شورا داده شده است که 
در قالب متمم بودجه به شورای ملی ارسال شده 
است که در صورت موافقت بودجه شهرداری 
افزایش  تومان  میلیارد   100 به   97 سال  در 
خواهد داشت.شهردار ادامه داد: زمینی که در 
اختیار سازمان مبارزه با مواد  مخدر است مربوط 
به شهرداری می شود که باید در قالب قرارداد،با 
این نهاد تعیین تکلیف شود.وی همچنین در 
بیان  و خیابان جمهوری  پارک جنگلی  مورد 
به  منطقه  دو  این  سازی  مناسب  کرد:برای 
ترتیب برای پارک جنگلی مبلغ 225 میلیون 
تومان و خیابان جمهوری 100 میلیون تومان 

در نظر گرفته شده است.

حسینی-” جذب اعتبارات 31 دستگاه اجرایی 
“صفر” است”. معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار در حالی این خبر را داد که  سال مالی 
برای  فرصتی  دیگر  و  می شود  تمام  تیر   31
جذب اعتبارات وجود ندارد. صبح دیروز شورای 
حضور  با  و  استاندار  ریاست  به  استان  اداری 
امیرحسنخانی نماینده مردم فردوس، سرایان، 
بشرویه، طبس و افضلی نماینده مردم نهبندان 

و سربیشه ی برگزار شد. 
حسینی دبیرشورای اداری و معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استاندار ضمن انتقاد از سر وقت 
حضور پیدا نکردن مدیران در جلسه بیان کرد: 
وزارت کشور برخی مسائل فرابخشی را از طریق 
استانداران پیگیر می شود و برای پاسخ دهی 
مدت زمانی را معین می کند، در همین راستا 
نیز استانداران مطالبی را از دستگاه های اجرایی 
جمع آوری می کنند اما متاسفانه به این مکاتبات 
دیر پاسخ داده می شود. وی همچنین با تاکید بر 
اجرایی شدن میز خدمت در تمام دستگاه های 
اجرایی ، خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی 
تا پایان خرداد مهلت داشتند تا میز خدمت را در 
راستای تسریع در پاسخ گویی و جلوگیری از 

سرگردانی ارباب رجوع راه اندازی کنند.
معاون امور اقتصادی استاندار با اشاره به رعایت 
صرفه جویی انرژی در تابستان توسط دستگاه 
های دولتی ، اضافه کرد:  مسئولیت تنظیم بازار 
استان با سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد 
کشاورزی و تعزیرات حکومتی است و هر جا 
احساس شد سوء استفاده می شود، خیلی جدی 

باید برخورد شود.

 دستگاه های اجرایی سهم استان
 را از کشور بگیرند

عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  مقدم  علوی 
استاندار نیز با بیان این که خراسان جنوبی اولین 
استانی بود که قصد ساخت زائر سرا در مشهد را 
داشت، ادامه داد: زیبنده نیست که بعد از گذشت 
چندین سال آخرین استانی باشیم که عملیات 
اجرایی را شروع می کند. وی از اجرای طرح 
“خشت های آسمانی” برای کارکنان دستگاه 
های اجرایی سخن گفت و افزود: اگر کارکنان 
این  برای ساخت  اختیاری  کامال  باشند  مایل 
زائر سرا کمک خواهند کرد که به شکل نقدی، 
کسر از حقوق و یا برای مدت محدود خواهد 
بود. علوی مقدم در ادامه به کمبود منابع اعتباری 
استان اشاره کرد و گفت: بخشی از این اعتبارات 
نیز به صورت اسناد و اوراق است و مسئولیت 
پیگیری ما را شدیدتر می کند. وی با تاکید بر این 
که اگر تمامی دستگاه های اجرایی به اعتبارات 
استانی اکتفا کنند، روزمرگی را به دنبال خواهد 
داشت، اظهار کرد: انتظار می رود که در دستگاه 
های اجرایی پیگیری برای گرفتن سهم استان از 

کشور را داشته و به دنبال جذب منابع ملی باشند.

جذب تنها 59 درصد از اعتبارات نقدی، 
29 روز مانده تا پایان سال مالی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همچنین 
با اشاره به این که از اعتبارات تخصیص یافته 
نقدی به استان فقط 59 درصد جذب شده است، 
اعتبارات  جذب  در  گزارشات  طبق  کرد:  بیان 
بخش نقدی از 84 دستگاه، 31 دستگاه صفر 
بوده و هیچ اعتباری را جذب نکرده اند! به گفته 
علوی مقدم  30 دستگاه بین 1 تا 50 درصد، 15 
دستگاه بین 50 تا 80 درصد و فقط 8 دستگاه 
بین 80 تا 100 درصد جذب اعتبار داشته اند. 
وی افزود: تقاضا کرده ایم سال مالی را تا 31 
شهریور تمدید کنند ولی هنوز با این موضوع 
موافقت نشده است. وی از برنامه های نظارتی 
سال جاری سخن گفت و بیان کرد: دستگاه 
های اجرایی باید مشاور دارای صالحیت، نظارت 

مستمر بر پروژه و کنترل کیفیت پروژه با خدمات 
آزمایشگاهی را حتما رعایت کنند وگرنه پروژه از 

نظر ما مردود خواهد بود.

سهم ناچیز استان از 
اعتبارات آبخیزداری

افضلی نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس 
شورای اسالمی نیز در این جلسه به 30 درصد 
سهم عشایر از تسهیالت اشتغال زایی اشاره کرد 
و خواستار بررسی دقیق مدیران در این زمینه و 
احصاء مشکالت آن شد.امیرحسنخانی، نماینده 
در  طبس  و  بشرویه  سرایان،  فردوس،  مردم 
مجلس شورای اسالمی هم با انتقاد شدید از 31 
دستگاهی که جذب اعتباراتشان صفر بوده، بیان 
کرد: استان ها و مدیرانی که در تهران بیشتر 
حضور دارند، می توانند اعتبارات بیشتری بگیرند، 
در همین راستا به عنوان نماینده مردم اعالم 
آمادگی می کنم هر زمان که احساس کردید 
می توان از طریق نمایندگان اقدامی کرد، حتما 

به ما بیان کنید .وی در ادامه با اشاره به سهم 
ناچیز استان از بودجه آبخیزداری ، عنوان کرد: از 
200 میلیون دالر صندوق توسعه ملی ، فقط  18 
میلیارد تومان سهم استان شده است که اکنون 
کاهش  نیز  تومان  15میلیارد  به  خواهند  می 
دهند. این در حالی است که طرح آبخیزداری را 
نمایندگان این استان به مجلس پیشنهاد دادند و 
با توجه به وضع بحرانی آب در خراسان جنوبی 

انتظار سهم بیشتری می رود.

استاندار، به نظرات غیرکارشناسی
 به راحتی تن ندهید

از مشکالت مدیریتی  ادامه  امیرحسنخانی در 
افزود:  و  کرد  انتقاد  ها  شهرستان  و  استان 
فرمانداری که  چند ماه از انتصاب وی گذشته، 
مدیر کل دستگاه دیگری می شود و وظیفه 
فرمانداری را به یک سرپرست محول می کنند. 
وی از استاندار تقاضا کرد: به راحتی به نظرات 

غیرکارشناسی در این زمینه تن ندهید، زیرا که 
اکنون استان از مدیریت غیر کارشناسی رنج می 
برد. وی با بیان این که یک سال است رئیس 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( قصد سفر به این 
استان را دارد ، ادامه داد: اما هر بار به دلیلی این 
امکان فراهم نشده است، پیگیری کنید تا بتوانیم 

از این ظرفیت استفاده کنیم.
طرح  کرد:  اضافه  مجلس،  در  مردم  نماینده 
انتقال آب از دریای عمان اخیرا توسط سیستان 
و بلوچستان به مجلس ارائه شده است و این 
فرصتی مناسب است که توجهات را به خراسان 

جنوبی نیز معطوف کنیم.

پرداخت مطالبات بازنشستگان
تا پایان سال 95

آرین، رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان 
نیز به اعتبارات سال 96 اشاره کرد و افزود: بالغ 
که 115  داشته  اعتبار  تومان  میلیارد  بر 714 
میلیارد تومان آن استانی، 105 میلیارد شاخص 

های توسعه ای و ... بوده است. به گفته وی 
215 میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای استان 
و  تعهدات  راستای  در  آن  از  بخشی  که  بوده 
مطالبات بازنشستگان تا پایان سال 95، پرداخت 
شده است.آرین با بیان مقایسه ای از اعتبارات 
اعتبارات هزینه ای  ادامه داد:  سال 96 و 97، 
سال گذشته 199 میلیارد تومان بوده که امسال 
به 233 میلیارد تومان رسیده است ، اما اعتبارات 
تملک دارایی از 394 میلیارد تومان در سال قبل 
به 184 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که عمده 

علت آن کاهش درآمدهای نفتی می باشد.
وی با اشاره به این که از اعتبارات تخصیص 
یافته و توزیع شده سال جاری، 3 میلیارد تومان 
برای آبرسانی و طرح های هادی، 37 میلیارد 
تومان برای پروژه های استان و 10 درصد برای 
است،  یافته  آبرسانی تخصیص  مجتمع های 
ادامه داد: خراسان جنوبی در احقاق درآمدها رتبه 
29 کشور با 279 میلیارد تومان را داشته است. 

همچنین در سرجمع اعتبارات تملک و دارایی 
رتبه نوزدهم را در کشور کسب کرده است.

امسال هزار و 137 نفر کمبود نیروی 
انسانی خواهیم داشت

و  آموزش  کل  اداره  سرپرست  کیا،  موسوی   
پرورش استان هم از ورود 185 هزار دانش آموز 
به مدارس در سال جاری خبر داد و افزود: افزایش 
4 درصد جمعیت در پایه اول ابتدایی موجب شده 
کمبود نیروی انسانی بیشتر احساس شود. وی 
با اشاره به این که تعداد ورودی های نیروهای 
انسانی همیشه کمتر از تعداد بازنشسته ها بوده 
است، تصریح کرد: امسال هزار و 137 نفر کمبود 
نیروی انسانی خواهیم داشت. در همین راستا باید 
به دنبال تجمیع کالس های زیر نُرم باشیم. 
موسوی کیا با بیان این که جمعیت 34 درصد از 
کالس های استان زیر 15 نفر است، اضافه کرد: 
از فرمانداران شهرستان ها و استاندار تقاضا می 
کنم در هدایت دانش آموزان به مدارس شبانه 

روزی که دارای ظرفیت خالی برای 7 هزار نفر 
هستند، کمک کنند. وی از بحران در فضاهای 
آموزشی نیز خبر داد و افزود: کمبود 244 کالس 
درس در مساکن مهر احساس می شود و 102 
داریم.  کم  بیرجند  مهرشهر  در  فقط   کالس 
به گفته وی 12 مدرسه تخریبی در شهر بیرجند 
وجود دارد که 5 مدرسه آن ساخته شده است 
با  کیا  باید ساخته شود. موسوی  آن  الباقی  و 
درخواست از مسئوالن برای در اختیار قرار دادن 
فضاهای خالی اضافه کرد: برای به روز کردن 
تجهیزات ویژه کارودانش و فنی و حرفه ای نیز 

20 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

ستاد تدابیر ویژه استان تشکیل شود
محمد مهدی مروج الشریعه استاندار خراسان 
جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به مطرح شدن 
طرح انتقال آب استان در مجلس، بیان کرد: این 
طرح از  بندر چابهار تا سرخس قرار است اجرا 
شود و تاکنون 180 کیلومتر از این طرح انجام 
شده است. وی با بیان این که تا 20 سال آینده، 
750 میلیون متر مکعب آب برای مصرف شرب 
بین  باید  داد:  ادامه  بود،  خواهد  نیاز  و صنعت 
نمایندگان خراسان جنوبی، خراسان رضوی و 
سیستان و بلوچستان در این زمینه تعاملی برقرار 
شود. استاندارهمچنین تاکید کرد: وزارت نیرو 
 باید خرید آب از سرمایه گذار را تضمین کند.
مروج الشریعه در ادامه بر تشکیل ستاد تدابیر 
ویژه استان با کمک خبرگان اقتصادی تاکید کرد 
و افزود: این ستاد در راستای این که در مقابل 
شیطنت هایی که ممکن است زندگی جاری و 
روند اقتصادی و بخش خصوصی را تحت تاثیر 
قرار دهد مقابله کنیم و صرفا نظاره گر نباشیم، 
به  خطاب  ادامه  در  وی  شد.  خواهد  تشکیل 
نمایندگان مردم در مجلس گفت: انتظار نداریم 
اکنون که سرمایه گذار در استان آماده به کار 
است، طرح های مناطق ویژه ای که پیشنهاد 

دادیم در چرخه بماند و عملی نشود.

مدیران عشق نامه!
استاندار خطاب به موسوی کیا نیز بیان کرد: اجازه 
نمی دهیم دانش آموزان زیر سقف های لرزان و 
غیر ایمن درس بخوانند و با دستور من هر سالنی 
که می خواهید می توانید بگیرید، زیرا دلیلی 
ندارد درهای سالن های شهر ماهانه بسته باشند 
و فقط برای اجتماعات باز شوند. مروج الشریعه 
درباره 31 دستگاه با جذب اعتبارات صفر نیز بیان 
کرد: ابتدا به آن ها اولتیماتوم داده شده و پس از 
آن نامه با امضای من به وزیر فرستاده خواهد 
شد. وی در ادامه با انتقاد از مدیرانی که عالقه 
به نوشتن نامه های زیاد با امضای استاندار دارند، 
عنوان کرد: تنها نامه نوشتن کافی نیست و باید 

هوشمندانه و با تالش آن ها را پیگیری کنید.

جذب اعتبار 31 دستگاه “صفر” است

 29 روزمانده به پایان سال مالی:

عملکرد حرفه ای معلمان ارزیابی می شود

تخریب کامل منازل مسکونی بافت فرزان تا دو هفته دیگر

هدر رفت ۳1.4 درصدی آب شهری

صدا وسیما- 31.4 درصد آب شهری در خراسان جنوبی هدر می رود. مدیر عامل آب و فاضالب شهری استان گفت: 11.2 درصد از این هدر رفتگی مربوط به انشعابات فرسوده آب و 
مابقی مربوط به کنتورهای خراب و دستگاه های اندازه گیری در ایستگاه های پمپاژ و تصفیه آب است.هاشمی با بیان اینکه تا پایان امسال 3500 فقره انشعاب آب فرسوده در استان 
نوسازی می شود افزود: هم اکنون 49 هزار و 500 فقره انشعاب آب با قدمت باال در شهرهای بیرجند، طبس، فردوس، نهبندان، گزیک، قهستان، آیسک و عشق آباد نیاز به نوسازی دارد.
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امام صادق علیه  السالم :
الةُ، و هي آِخُر َوصایا األنبیاِء أَحبُّ األعماِل إلی ا... َعزَّوجلَّ الصَّ

محبوبترین کارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرین سفارش پیامبران می  باشد.
)من ال یحضره الفقیه : 1/210/ 638(

 

در اجالس سراسری مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان 
و عشایر استان ها با حضور مدیرعامل، قائم مقام و اعضای هیئت مدیره این 
صندوق که در شهر کوهرنگ از توابع استان چهارمحال و بختیاری برگزار 
گردید، از زحمات مدیریت صندوق بیمه استان، جناب آقای مهندس فرج 
زاده تقدیر و همچنین کارگزاری بیمه 60019 ، صندوق حمایت از توسعه 
نمونه  و  خالق  کارگزار  عنوان  به  بیرجند،  شهرستان  کشاورزی  بخش 

کشوری انتخاب گردید.
اشاره  با  اجتماعی کشاورزان،  بیمه  واعظ مهدوی، مدیرعامل صندوق 
به نقش سازنده و راهبردی کارگزاران در چگونگی معرفی این بیمه به 

اثرگذاری بر درآمد و بهبود معیشت ایشان،  جامعه هدف و همچنین 
به  را  بیرجند  شهرستان  کشاورزی  بخش  توسعه  از  حمایت  صندوق 
عنوان کارگزار خالق در تبیین اهداف و برنامه های بیمه و همچنین نمونه 
در ایجاد تعامالت برون سازمانی، عملکرد جذب بیمه شده و اثربخشی 
و همچنین تنوع بخشی به درآمد روستائیان و کشاورزان مطرح و از 
حامد نخعی، مدیرعامل صندوق حمایت شهرستان بیرجند تجلیل نمود. 
از  نوآورانه در جمع مدیران استانی  بیان طرح های  از  نیز پس  نخعی 
 زحمات مجاهدانه و پیگیری مستمر مدیر محترم استان، آقای مهندس 

فرج زاده قدردانی نمود. 

وی در ادامه افزود: این موفقیت میسر نمی شد مگر با تعامالت سازنده، 
محترم  فرماندار  ناصری  مهندس  آقای  جناب  دلسوزانه  و  راهبردی 
شهرستان بیرجند، جناب آقای مهندس رونقی معاون محترم هماهنگی 
امور عمرانی فرمانداری بیرجند، جناب آقای مهندس مالکی بخشدار 
محترم بخش مرکزی شهرستان بیرجند، جناب آقای مهندس محمدی 
ضیائی  آقای  جناب  بیرجند،  شهرستان  جهادکشاورزی  محترم  مدیر 
مدیر محترم آموزش و پرورش شهرستان بیرجند، جناب آقای مهندس 
الهامی سرپرست محترم اداره کل پست خراسان جنوبی که از یکایک 

این عزیزان کمال تشکر را داریم.

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند به عنوان کارگزار خالق 
و نمونه کشوری در بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر انتخاب گردید

درخشش خراسـان جنوبی در حوزه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور

عکس:  علیرضا نیکوکار

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 ایجاد و توسعه و اصالح معابرسطح شهر طبس

شهرداری طبس گلشن در نظر دارد: مناقصه عمومی آسفالت معابر سطح شهر را به 
شماره 20097577500001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 97/3/28 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 8  روز دوشنبه تاریخ 97/3/28 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14/30 روز شنبه تاریخ 97/4/9

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 18 روز شنبه تاریخ 97/4/9 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت ها: استان خراسان جنوبی - شهرستان طبس گلشن - شهرداری 

طبس  تلفن: 05۶32825001
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مرکز تماس: 41934 -021    دفتر ثبت نام: 889۶9737- 851937۶8
مجید بهارستانی یزدی - شهردار طبس

برترین تولید کننده محصوالت لبنی و 
غذایی در محیطی کامال بهداشتی و 
مجهز به دستگاه ها ی پیشرفته و به روز

عرضه کننده: شیر تازه گاو و گوسفند
انواع ماست تازه، چکیده، دوغ تلمی 
پنیر، کره، خامه و سرشیر

ماست پروبیوتیک سنتی 
تولید محصوالت لبنی گوسفندی

طعم واقعی محصوالت لبنی سنتی را 
با قائم تجربه کنید

آدرس: میدان سوم شهید مدرس، باهنر غربی، تقاطع شهید نوربخش   تلفن: 32421000

انتخاب شده به عنوان واحد نمونه بهداشتی سال 96
  به شماره 26/80559 

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد: به استناد آیین نامه اجرایی بند )ج( 
ماده )12( قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد صالحیت در 

مناقصه ای با مشخصات ذیل اقدام نماید.
1- موضوع مناقصه: عملیات تکمیلي تغذیه مصنوعي بندان شهرستان نهبندان

2- مبلغ برآورد اولیه:
 70 میلیارد ریال بر اساس فهرست بها پایه آبیاری و زهکشی سال 1397

3- صالحیت های الزم: آب با پایه مجاز
4- مدت اجرا: 24 ماه شمسی

5- مهلت دریافت اسناد ارزیابی:  1397/04/03 لغایت 9 صبح مورخ 0۶ /1397/04  
6- مهلت بازگشت اسناد ارزیابي: تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/04/20

لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود در صورت تمایل براي شرکت در مناقصه 
نشانی  به  )ستاد(  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه  به  اسناد  دریافت  مذکور جهت 

setadiran.ir مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

056 - 32454577 - 09303102285

خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی(
)حتی برای یک لباس(

بیانات و فرمایشات امام راحل 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

 ریاست محترم جمهور

 و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور

 این مواد مخدر مایه فساد است 
فساد را باید برداشت تا دیگران اصالح شوند.

امام خمینی )ره(

روابط عمومی شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی


