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جريان اصالحات بايد مراقبت 
کند از درون ضربه نخورد

صفحه 8

تصويرسازی خشن از مشهد 
با واقعیت همخوانی ندارد 

صفحه 8

با روحاني مشكل ندارم با وعده 
هاي دروغین مشكل دارم

صفحه 8

مشكالت اقتصادی مردم 
مايه شرمندگی است 

صفحه 8

۳۱ دستگاه اجرایی
 صفر گرفتند

جذب اعتبارات ۳۱دستگاه اجرایی صفر 
است. این خبر توسط معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار درجلسه شورای اداری 
استان روز شنبه بیان شد که جذب  اعتبارات 
بخش نقدی ۳۱ دستگاه از ۸۴ دستگاه  
صفر بوده وهیچ اعتباری را جذب نکرده 
تا۸۰درصد  بین ۵۰  اندو۳۰دستگاه هم 
وفقط ۸ دستگاه بین ۸.تا ۱۰۰درصد جذب 
اعتبار داشته اند واین در حالی است که فقط 
تا پایان سال مالی کمتر از یک ماه زمان 
باقی مانده است.خبر خیلی تاسف بار است 
چرا که  جذب  نشدن اعتبارات ان هم در 
استانی که همیشه ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*دادرس مقدم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4098

7وقف برای تأمین دارو و درمان بیماران بی بضاعت7طرح پايش سالمت روان کودکان در بیرجند اجرا می شود 3اينجا  کوير  بی تابی می کند

بهره برداري ازچهارمین مرکز اقامتي
 میان مدت غیر دولتي با نظارت بهزيستي

همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر چهارمین مرکز اقامتی میان مدت غیردولتی با نظارت اداره کل 
بهزیستی )کمپ ترک اعتیاد( در شهرستان بیرجند با حضور مدیرکل و معاونان بهزیستی، 

فرماندار و جمعی از مسئوالن استانی به بهره برداری رسید...) ادامه در صفحه ۴(

اهدای 2 هزار و 200 جفت کفش 
به دانش آموزان نیازمند استان

مدیر شعب بانک ملت خراسان جنوبی، از اهدای ۲ هزار و ۲۰۰ جفت کفش توسط بانک ملت به دانش 
آموزان نیازمند کمیته امداد امام خمینی )ره( خبر داد و افزود: کفش ها ساخت ایران و در راستای شعار 

حمایت از تولید داخلی است. صبح دیروز کرمی در آیین...) ادامه در صفحه ۸(

سخت گیری  اضافی  ممنوع
    صفحه 7

بازديد نماينده فائو از طرح بین المللی RFLDL در استان / 7

عکس : صداوسیما

هشدار استاندار به بانک ها:
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ضمن گرامیداشت ياد و خاطره شهدای 7 تیرماه

هفتـه قـوه قضائیـه 

 را حضور رئیس کل محترم دادگستری استان و 
همه همكاران قضايی ايشان تبريک و تهنیت عرض می نمايیم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

پدر عزیزمان حضور آرامت در کنار 
ما نیست، ولی سایه سار مهربانی ات 

مهمان همیشگی قلب ماست. 
دومین سالگرد درگذشت عزیزمان شادروان 

حـاج حسیـن مهـران
 را با نثار فاتحه ای به روان پاکش گرامی می داریم.

 از طرف خانواده

با تشکر فراوان از همشهریان عزیز، ورزشکاران گرامی علی الخصوص مدیر 
و کارکنان اداره کل تربیت بدنی، هیئت های ورزشی و دانش آموختگان 
مدرسه عالی ورزش و همه بزرگوارانی که با حضور در مراسم تشییع و 
تدفین و ترحیم پدر عزیزمان شرکت نموده و یا با ارسال پیام تسلیت ابراز 
همدردی نمودند و ما را مورد لطف خود قرار دادند، به اطالع می رساند: 

مراسم چهلم بزرگ خاندان و پیشکسوت ورزش استان 

زنده یاد حسین خورشید زاده
 امروز دوشنبه 97/4/4 از ساعت 17/30 الی 18/30 در محل هیئت حسینی 

)واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است.
خانواده های: خورشید زاده ، قیروانی  و سایر بستگان

فـروش زمین کارگاهـی
520 متر زمین - 170 متر پروانه ساخت ،امتیاز آب و برق   

  فی: کارشناسی
آدرس: بیرجند ، غفاری، بلوار خلیج فارس ،  پشت پمپ شعله    09155610797

برنامه مالقات مردمی 

جناب آقای مهندس مهدی جعفری 
مدیرکل محترم راه و شهرسازی خراسان جنوبی

سه شنبه هرهفته
 از ساعت 9 الی 11 صبح 

مکان: انتهای خیابان شهید آوینی، 
میدان راه و شهرسازی
 روبروی صدا و سیما

اداره ارتباطات و اطالع رسانی
 راه و شهرسازی خراسان جنوبی

هیئت اجرایی مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران خراسان جنوبی در نظر دارد: حق بهره برداری 
از استخر سرپوشیده )کوثر( مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران بیرجند )واقع در انتهای بلوار صنعت و 
معدن، جنب کارخانه بهکف( را به صورت اجاره سالیانه از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط 
واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد و مدارک و به منظور 
شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا پایان ساعت اداری چهارشنبه 97/4/6 به امور اداری اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی واقع در انتهای بلوار صنعت و معدن- سایت اداری مراجعه 
و یا اسناد فوق را از طریق پایگاه ملی مناقصات به نشانی http://iets. mporg.ir دریافت نمایند.

هیئت اجرایی مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران خراسان جنوبی

آگهـی تجدیـد مزایـده )نوبت دوم(

اطالعیــه 
 فراخوان شركت در طرح انتخاب و معرفي مستمري بگيران

 نمونه سازمان تامين اجتماعي خراسان جنوبي 

سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد: به مناسبت روز »خانواده وتكريم بازنشستگان«
  به منظور ترويج فرهنگ تكريم و ارج گذاری به مقام ارزشمند 

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

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

حداکثر تا پايان 25 تیرماه 1397 در اين فراخوان عمومی ثبت نام نمايند. 
روابط عمومي اداره کل تامین اجتماعي خراسان جنوبي

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان

 مرحوم حاج سید مهدی میرعباسی
)بازنشسته اداره برق(

 را به اطالع اقوام و آشنایان می رساند. به همین مناسبت جلسه 
ترحیمی امروز دوشنبه 97/4/4 از ساعت 17 الی 18 

در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
 حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 

خانواده های: میرعباسی ، جوقه ساالر



2
دوشنبه * 4 تیر 1397 * شماره 4098

قیمت سکه به 3 میلیون تومان رسید 

عدم ثبات قیمتی در بازار طال موجب شده تا سکه امامی باز هم رکورد زده و از مرز 3 میلیون تومان هم عبور کند و قیمت هر گرم طالی 18 عیار 
نیز به 268 هزار و 500 تومان برسد. قیمت هر سکه طرح امامی با عبور از قیمت 3 میلیون تومان به مبلغ 3 میلیون و 1 هزار تومان معامله شد. 
همچنین سکه طرح قدیم نیز به ارزش 2 میلیون و 755 هزارتومان داد و ستد شد.

31  دستگاه اجرایی 
صفر گرفتند 
*  دادرس 

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... و هیچ اعتباری را جذب 

نکرده اندو30دستگاه هم بین 50 تا80درصد وفقط 
اعتبار داشته  تا 100درصد جذب  8دستگاه بین 8 
اند واین در حالی است که فقط تا پایان سال مالی 
کمتر از یک ماه زمان باقی مانده است. خبر خیلی 
تاسف بار است چرا که  جذب  نشدن اعتبارات ان 
هم در استانی که همیشه از کمبود بودجه رنج می 
بردبه هردلیل از جمله کم کاری مدیران دستگاهای 
اجرایی ویا نبود نظارت کافی از سوی سازمان های 
در  این خبر  و  است  استان  مردم  به  مسئول ظلم 
زمانی منتشر می شود که در بودجه پیشنهادی۹7نیز 
استان خراسان جنوبی از استانهایی است که کمترین 
باتوجه  دریافت اعتبار را دارد. استان محرومی که 
وتعطیلی  ممتد  قهر طبیعت وخشکسالی های  به 
بیکاران  زیاد  تولیدی وحجم  از واحدهای  بسیاری 
زیر  نبود  ازطرفی  و  اشتغال  ایجاد  به  شدید  ونیاز 
ساخت ها از جمله در موضوع راه که هرروز شاهد 
از دست دادن شهروندان عزیزمان در جاده مرگ 
هستیم وصدها مشکل دیگر انتظار می رودمدیرانی 
که قبول مسئولیت کرده  اند برای جذب اعتبارات 
تالش مضاعف نمایند وتا می توانند با چانه زنی از 
محل ردیف های ملی اعتبار جذب نمایندنه اینکه 
ناتوان  اعتبارات هم  مقدار محدود  درجذب همین 
باشند. این روزها این سوال  بسیاری از مردم است 
که مگر استانداری نظارت دقیق برعملکرد مدیران 
دستگاههای اجرایی ندارد ویا درسامانه ای فعالیت 
های انان رصد نمی شودکه در اخرین روزهای پایانی 
سال مالی تازه شاهد اولتیماتوم استاندار به آنان می 
باشیم. ما انتظار مان از مدیران استانی این است که 
باهنر مدیریت شان حتی بدون اختصاص بودجه وبا 
از پیش  رایزنی وپیگیری های زیاد ومداوم کاری 
ببرندواینکه مدیر بودجه داشته باشد و با روزمرگی 
نتواند کار را به موقع انجام دهد و اعتبار را جذب 
کند وبه عبارت دیگر ناتوانی در هزینه کردن بودجه 
بخشودنی  نا  است  جرمی  واستانی  عمرانی  های 
ومستحق مجازات. ما درتعدادی از استان ها شاهدیم 
استانداران اعالم نموده اند اگر یک ریال از اعتبارات 
طرحی در استان جذب نشود ویا به استان دیگری 
برود باید مدیر مربوطه نیز با ان برود ویا اگر مدیری 
وقرمز  زرد  کارت  نباشد  موفق  اعتبارات  جذب  در 
دریافت می کند وباید برود اما در این استان فقط 
از واژه )باید(در شعار استفاده می شود و ما تاکنون 
شاهد عزل مدیرناموفق نبوده ایم  ویا هم مدیران ما 
همه موفق بوده اند! و اگر احیانا جابجا هم شده اند در 
پست دیگری وشاید بهتری گمارده شده اند. پرسش 
مهم دیگر  این است چرا استانداری اسامی مدیران 

کم کار را اعالم نمی کند. 
چرا مدیران ناموفق در جذب اعتبارات باز خواست 
نمی شوند. مگر مردم مظلوم استان چقدر فرصت 
آزمایش وخطا از سوی مسئوالن دارند. چندی پیش 
گروه  کار  در  استاندار  وعمرانی  هماهنگی  معاون 
مدیریت پسماند استان اعالم کرد : مدیران نبایدبا 
پول بیت المال مسئولیتی را یدک بکشندکه توان 
تاکیدات  بارهاشاهد  ندارندوما  را  مردم  به  خدمت 
وتذکرات ایشان به مدیران بوده ایم وحتی ایشان 
در  برنامه  یا  طرح  بدون  مدیران  اند  نداده  اجازه 
جلسات گزارش دهندچرا در فرصتی که مدیران در 
جذب اعتبارات داشته اند عملکرد آنان را رصد نکرده 
اند که اینک مجبور باشند ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

 31 تا  مالی  سال  تمدید  تقاضای  مقاله(  سر  )ادامه 

شهریور را بنمایند و اصال آیا وظیفه نمایندگان مردم 
وپیگیری  گری  مطالبه  شهر  شورای  و  درمجلس 
حقوق شهروندان نیست.پس چرا سکوت اختیار کرده 
اند و آیاصرف یک انتقاد  در رسانه هاکافی است ومی 

تواند اب رفته را به جوی باز گرداند.

وزیر ارتباطات پیگیر گرانی 
گوشی موبایل

ارتباطات در پاسخ به اعتراض  آذری جهرمی وزیر 
کاربران از افزایش شدید قیمت گوشی تلفن همراه، 
گذشته  هفته  است.  وارد  انتقاد  نوشت:  توئیتر  در 
پیگیری هایی در این خصوص داشته ام. اکنون امکان 
شفاف سازی و گزارش اختصاص ارز در مدت اخیر به 
همه گوشی های وارد شده در کشور به وجود آمده و 
در همین هفته عملیاتی خواهد شد. تخلفات صورت 
گرفته نیز قابل پیگیری است. فردا در کرمان از طریق 

خبرنگاران بیشتر خواهم گفت.

ثبت شماره شبا در سامانه
 سهام عدالت غیرفعال شد

دریافت شماره شبای بانکی مشموالن جهت واریز 
به  پذیر  مالی 13۹5 شرکتهای سرمایه  سود سال 
حساب مشموالن در حالی از 20 فروردین ماه سال 
۹6 تا کنون از طریق سامانه سهام عدالت است در 
حال اجرا بوده است که از یکم تیرماه به مدت دو 
هفته سامانه سهام عدالت در بخش مربوط به دریافت 
شماره شبای مشموالن برای به روزرسانی و همچنین 
بررسی در خصوص نحوه ادامه دریافت شماره شبا از 

مشموالن سهام عدالت از دسترس خارج شده است.

رئیس سازمان بازرسی 
احتکار در ایران خودرو را رد کرد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بازدید از خطوط 
تولید ایران خودرو اعالم کرد: موضوع احتکار برای 
ایران خودرو نبوده و برای سایر تولید کنندگان نیز 
بررسی هایی انجام شده که به زودی نتایج آن را 
اعالم می کنیم. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی 
ایران  تولید  از خطوط  بازدید  در حاشیه  کل کشور 
بخش  دو  در  بازار  التهاب  زمان  از  گفت:  خودرو 
خودروهای داخلی و خارجی، سازمان بازرسی حضور 
مستمر داشت و با ارتباط مستقیم با مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خودرو درباره قیمت های حاشیه بازار 

تصمیماتی اتخاذ شد.

سرمقاله

شوک جدید دولت به بازار خودرو

رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو با گالیه از این که دولت براساس کدام 
کار کارشناسی واردات انواع خودرو را ممنوع کرده است، گفت: این تصمیم 
گذاشت.  خواهد  خارجی  و  داخلی  خودروهای  بازار  بر  را  خود  منفی  اثرات 
ثبت  ممنوعیت  بر  مبنی  دولت  تصمیم  به  اشاره  با  احتشام زاده،  فرهاد 
سفارش واردات خودرو اظهار کرد: متاسفانه این تصمیم مانند تصمیمات 
گذشته دولت برای واردات خودرو پشت درهای بسته صورت گرفته است 
اتاق بازرگانی کسی در جریان این تصمیم  و در جلسه فدراسیون واردات 
دولت نبود. وی با بیان این که نمی دانیم ممنوعیت واردات خودرو و سایر 
کاالها براساس چه منطقی انجام شده است، افزود: قرار بود در شرایط فعلی 
ما خودمان را برای مقابله با تحریم ها آماده کرده و برای توسعه بیش از 
قابل  تصمیم  این  اما  کنیم،  فعالیت  کشور  تولیدی  بخش های  پیش 
تامل ابهامات زیادی را برای فعالین اقتصادی کشور به وجود آورده است.

گام تازه دولت برای ساماندهی وضع سکه

شرکت  و  کاال  بورس  سازمان  ایران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
کارگزاری بانک ملی ایران در آستانه دومین دور عرضه سکه های پیش 
فروش شده که از بیست و ششم تیرماه آغاز می شود، تفاهمنامه همکاری 
امضا کردند. پس از آغاز اجرای برنامه یکسان سازی ارز از بیست و یکم 
فروردین، بانک مرکزی دور جدید پیش فروش سکه را در سررسیدهای یک 
ماهه، سه ماهه، 6 ماهه، ۹ ماهه، یک ساله، 18 ماهه و 2ساله کلید زد. در 
شعبه های بانک ملی ایران پیش فروش سکه در سررسید ۹ ماه، یک میلیون 
و 410 هزار تومان و یک ساله یک میلیون و 350 هزار تومان انجام می 
شود. قیمت سکه برای سررسید 18 ماه، یک میلیون و 245 هزار تومان و 
سررسید 2 ساله یک میلیون و 160 هزار تومان تعیین شده است.  مقرر شد در 
اسرع وقت سامانه ای برای تبادل و معامله اوراق پیش فروش حاوی جزییات 
اجرای طرح و نقش فروشنده، خریدار، بورس، بانک مرکزی راه اندازی شود.

سود وام اشتغال روستایی چقدر است؟
اشتغال  تسهیالت  سود  نرخ  اعالم  با  کار  وزیر  معاون 
روستایی گفت: تاکنون ۹7 هزار آبادی و 44 هزار روستا برای 
اجرای این طرح در کشور شناسایی و مشخص شده است.

اشتغال  طرح  اجرای  آغاز  به  اشاره  با  منصوری  عیسی 
روستایی در روستاهای کشور، گفت: در هر استانی حداقل 
سه روستای پایلوت برای اجرای طرح و مداخالت توسعه ای 
در نظر گرفته شده است اما پرداخت وام اشتغال تاکنون در 

چند هزار روستا عملیاتی شده است. 
اشتغال  تسهیالت  سود  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
روستاییان  برای  وام  سود  گفت:  است،  چقدر  روستایی 
مناطق مرزی 4 درصد، برای مناطق معمولی 6 درصد و 
برای نواحی صنعتی و واحدهای تولیدی مستقر در آن ها 

نفر 10  زیر 10 هزار  در شهرهای  و شهرک های صنعتی 
و  کارآفرینی  توسعه  معاون  است.  شده  پیش بینی  درصد 
اشتغال وزیر کار در ادامه درباره اولویت پرداخت تسهیالت 
به متقاضیانی که در قالب تعاونی وارد طرح شوند، گفت: 
تعاون  امور  معاونت  به  را  مرزی  استان  کار 11  این  برای 
توسط  مرزی  تجارت  ظرفیت  از  هم  تا  دادیم  وزارتخانه 
کاری  تقسیم  هم  و  شود  استفاده  مرزنشین  تعاونی های 
صورت گرفته باشد و تعاونی های مرزنشینان ارتقاء یابند. 
منصوری خاطرنشان کرد: در مناطق دیگر هم بحث روستا-
تعاون را مطرح کرده ایم و هر کسی به شکل تعاونی در این 
طرح وارد شود و همکاری کند، در سامانه اشتغال روستایی 
مسیر آسان تری را طی خواهد کرد. به گفته وی در حال 

حاضر ۹7 هزار آبادی و 44 هزار روستا شناسایی و حدود 
5000 روستای کانونی که بیشترین داد و ستد را با روستاها 
همجوار دارد، برای این امر مشخص شده اند. معاون وزیر 
کار از طرح یک روستاـ  یک محصول، روستای بدون بیکار 
و طرح تامین مالی خرد به عنوان طرح هایی نام برد که در 
روستاهای مذکور اجرا خواهد شد. طرح اشتغال روستایی با 
هدف توسعه اشتغال در مناطق محروم روستایی، عشایری 
و مرزی و تاسیس تعاونی در روستاهای دارای مزیت نسبی 
در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته 
است. اجرای موفق این طرح موجب کاهش مهاجرت به 
شهرها و رفع بیکاری و اشتغالزایی در مناطق روستایی و 

عشایری می شود.

تعرفه های جدید برق برای پرمصرف ها
وزارت  تا  شد،  باعث  برق  مگاواتی  هزار   6 تا   5 کسری 
قرار  کار  دستور  در  را  پرمصرف ها  با  برخورد  برنامه  نیرو 
دهد و تعرفه های جدید برق را با حمایت از ستاد اقتصاد 
مقاومتی برای مشترکان خانگی و سازمان های دولتی در 

نظر بگیرد.
مشترکان  انرژی،  مصرف  الگوی  اصالح  قانون  براساس 
پرمصرف نه تنها نباید یارانه بگیرند، بلکه باید یارانه سایر 
مشترکان را نیز بپردازند و اگر چه از اردیبهشت ماه امسال 

تعرفه برق برای تمام مشترکان 7 درصد افزایش یافت، اما 
این افزایش یکسان و ناچیز نمی توانست از رشد مصرف 
جلوگیری کند.  این رشد یکسان تعرفه های برق و اعطای 
یارانه به تمام مشترکان که ثروتمندان هم جزء آنها هستند، 
باعث شد تا رضا اردکانیان وزیر نیرو اعالم کند یارانه برق 
به ثروتمندان و بخش های پرمصرف جامعه چالش جدی 

صنعت برق است.
از آنجا که 20 هزار مگاوات از مصرف برق کشور مربوط 

 4 مگاوات  هزار   20 این  از  و  است  سرمایشی  وسایل  به 
هزار مگاوات مربوط به دستگاه های دولتی است، به نظر 
می رسد، در اولین اقدام باید تدابیر ویژه ای برای جلوگیری 
صورت  دولتی  سازمانهای  پرمصرف های  مصرف  رشد  از 
می گرفت. در این باره اکیپ های جدیدی از سوی شرکت 
برای  و  سازمانها  با  هماهنگی  بدون  برق  توزیع  های 
جلوگیری از مصرف بی رویه وارد سازمانهای دولتی شده و 

آنها را در مورد مصرف بهینه کمک خواهند کرد.

سیاست های جدید ارزی در راه است

اینکه  بیان  با  تجارت  سازمان  بازرگانی  خدمات  مدیرکل 
دولتی  قیمت  با  خرد  ارز  فروش  به  مکلف  خرد  صادرکنندگان 
گرفته  ارز  نرخ  خصوص  در  جدیدی  سیاست های  گفت:  نیستند، 
نوری  فرهاد  دارد.  صادرکنندگان  برای  خوبی  خبرهای  و  می شود 
هزینه های  دولت  جدید  بخشنامه  براساس  افزود:  وی  کرد:  اظهار 
ارز تک  براساس  و...  دریایی  و  به صورت هوایی  بار  نقل  و  حمل 
بازرگانی  خدمات  کل  مدیر  می شود.  محاسبه  )دولتی(  نرخی 
که  ها  سازمان  اساس  براین  داد:  ادامه  تجارت  توسعه  سازمان 
با نرخ دولتی  را  را برعهده دارند خدمات خود  وظیفه حمل و نقل 
نظارت  زمینه  این  در  باید  ناظر  دستگاه های  و  می کنند  محاسبه 

های الزم را داشته باشند.

قابل توجه اعضای محترم صنف فروشندگان لوازم خانگی بیرجند

به دالیل )تعطیلی  واحد صنفی و عدم پرداخت حق عضویت اتحادیه( و همچنین عدم دسترسی 
به محل واحدهای صنفی اعضای محترم، به اسامی ذیل از تاریخ درج آگهی به مدت یک ماه مهلت 
داده می شود نسبت به تعیین وضعیت پرونده خود اقدام فرمایند. در صورت عدم مراجعه در مهلت 

مقرر پروانه کسب آنها از درجه اعتبار ساقط و نسبت به ابطال آن اقدام خواهد گردید.
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 970189 اجرایی 
آقای محمد امیرآبادی زاده فرزند رمضان محکوم 

به پرداخت مبلغ 42/789/781 ریال در حق محکوم له آقای 
امیر علی آبادی و مبلغ 2/000/000 ریال حق االجرا در حق 
دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه اموالی شامل 
1- یخچال ویترینی فلزی مشهد سرما 2- پاچال شیشه ای مشهد 
سرما 3- باکس آجیل چوبی با کمد سفید رنگ 4- فریزر صندوقی 
پالریس )واقع در روستای علی آباد، سوپر دهکده( معرفی و توقیف 
و جمعا به مبلغ 42/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار 
است از طریق مزایده در تاریخ 1397/4/19 از ساعت 10 الی 
10/30 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف 
بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع 
و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
از برنده مزایده  المجلس  شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 
واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. 
هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی 
www.dadkj.ir مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 
قابل مشاهده می باشد. مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام 

مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

نیازمنـدیم
برای کار در دفتر پیشخوان دولت 

نیروی خانم مجرد به صورت
 دو شیفت نیازمندیم. 

پاسداران - روبروی شعبه تامین 
اجتماعی- ابتدای باهنر غربی

دفتر پیشخوان دولت - چمنی 
09155614320 - 32423242

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
 به استناد مواد 121 و 122 - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب ساختمان دارای پالک ثبتی شماره 
دو هزار و یکصد و پنجاه و پنج فرعي از دویست و چهل و پنج اصلی )2155 فرعی از 245 - اصلی( واقع در بخش دو 

شهاباد به نشانی بیرجند، سجادشهر،  خیابان هاجر غربی ، پالک 57 ملکی آقای اسماعیل روغنی فرزند موال با کد ملی 0650594551 
که در دفتر 399 ص 128 ذیل ثبت 58864 به نام وی ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم شده است با حدود اربعه ذیل: شماال 
به طول 9/40 متر پی دیواریست به کوچه شرقا به طول 27 متر پی دیواریست به پالک 2156 فرعی جنوبا به طول 9/40 متر پی 
دیواریست به کوچه 15 متری غربا به طول 27 متر پی دیواریست به پالک 2154 فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی می باشد( که به موجب 
سند رهنی شماره 47384- 92/12/5 نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره 8 بیرجند در قبال مبلغ 1/700/000/000 ریال به ماه شصت 
ماه در رهن بانک شهر شعبه بیرجند قرار گرفته است. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده است، 
بانک مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ 2/500/000/000 ریال بدین 
شرح )مبلغ1/700/000/000 ریال اصل طلب و مبلغ 520/000/000 ریال سود و مبلغ 280/000/000 ریال خسارت تأخیر تا تاریخ 
96/7/11 به انضمام خسارت تاخیر تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه راهن را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9600819 در این 
خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد 
بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 96/12/13 - 96008636 ملک فوق با عرصه ای به مساحت 253/80  مترمربع و 
اعیان در زیرزمین 72 مترمربع و در طبقه همکف 185/45 مترمربع که مقدار 22 مترمربع تجاری توافقی از شهرداری از سمت معبر 
هاجر غربی اجرا شده و 163/45 مترمربع زیربنای طبقه همکف مسکونی می باشد به انضمام طبقه اول به مساحت 126 متر مربع دارای 
سه امتیاز برق 25 آمپر تکفاز و سه امتیاز گاز G4 و سه امتیاز انشعاب آب یک دوم اینچ نمای ملک از سمت جنوب سنگ ساختمانی و 
از سمت شمال فاقد نماسازی بوده و سیستم سرمایشی کولر آبی و سیستم گرمایشی گازکشی و بخاری گازی با قدمت بنای 24 سال با 
اسکلت فلزی که با در نظر گرفتن کلیه موارد مؤثر در قیمت اعم از نوع ساخت ، کاربری و مصالح مصرفی به مبلغ چهار میلیارد و یکصد 
و شش میلیون و نود هزار ریال )4/106/090/000( ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته و به درخواست مرتهن در روز 
چهارشنبه مورخ 1397/4/27 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 97/91425 -97/3/12 ضمن گواهی اینکه مورد رهن دارای بیمه نامه رسمی نزد 
بیمه آسیا بوده و تا مورخ 1398/4/26معتبر می باشد، مانده طلب خویش را تا تاریخ 97/3/12 مبلغ 2/875/000/938 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 برعهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، همچنین حسب جوابیه شماره 
301/97/2287-97/3/7 مازاد بر رهن ششدانگ ملک مورد مزایده در قبال مبلغ 520/000/000 ریال به نفع جمشید کشتگر و حقوق 
دولتی متعلقه توقیف بوده که در صورت انجام مزایده و حصول مازاد به ترتیب اولویت پرداخت خواهد شد، حقوق دولتی به شرح ماده 
40- آیین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک شهر 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: 1397/4/4      غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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با مردم  اهالی روستایی هستم که یکساله  از  من 
روستا دنبال برنامه لوله گذاری قنات بودیم بعد از 
یکسال نشده یعنی بهتر بگم منصرف شدیم. چرا که 
بخش خصوصی این کار را با ۲۵ میلیون انجام می 
داد ولی جهاد کشاورزی بیرجند با ۵۱ میلیون که ۱۷ 
میلیون سهم مردم روستا می شود. آیا شما می توانید 

این مسأله را حل کنید.
9۱۵...360
فصل  شروع  با  محترم  مسئوالن  جان.  آوا  سالم 
تابستان هیچ برنامه ی عمومی و مفرحی  برای این 
فصل  در نظر نگرفتند؟پارک آزادگان  و پارک توحید 
واقعا قابلیت برپایی مراسم عالی دارد پیگیری کنید تا 
مردم کمی حال دلشان حداقل در این همه گرانی ها 

و مشکالت جامعه خوب شود.
9۱۵...0۲۵
هر چند نوشتن و داد و فریاد کردن در این رسانه 
ها هم دیگر فایده ای ندارد اما به امید اینکه شاید 
کسی از مسئوالن همتی کند و صدای اعتراض این 
مردم بیچاره  را به گوش مسئوالن باالدستی برساند. 
استان ما شده جریان همان سیر از حال گرسنه چه 
خبر دارد مطلب منتشر شده همشهریمان درمورد 
بریز و بپاش مسئوالن را که خواندم دلم به درد آمد 
واقعا اینطور شده که بیشتر از صحبت ها و گزارش 
عملکردهای شما بریز و بپاش هایتان چشم مردم 
را می گیرد. این حقیقت است که کم کاری می 
کنید و چشمتان را روی کوچکترین مسائل مردم 
هم بستید بجای این همه افطاری که در ماه مبارک 
رمضان ادارات به بهانه های مختلف خرج کردید 
بهتر بود بودجه اش را به زخم این استان و این مردم 
استان می زدید. برخوردتان را با مردم عادی کمی 
بهترکنید جایی که شما نشسته اید به هیچ کس 
 وفایی نکرده که از نیم سبیل تان جواب مردم را 
می دهید. کمی منصف باشید کمی به فکر مردم 

باشید و کمی خداپسندانه رفتار کنید
930...93۷
شهرداری درختان خشک را آبیاری کند تو این گرما 
و  شهر  برای  درختان حکم طال  این  از  کدام  هر 

منطقه دارد لطفا رسیدگی کنید.
یک شهروند

کاالی  از  در سال حمایت  است  بهتر  آوا.  سالم 
مسئوالن  مخصوصا  و  مردم  ما  همه  ایرانی  
محصوالت  خرید  با  دولتی  های  ارگان  محترم 
استان مثل صنایع دستی، تایر ، کاشی، سنگ و... 
در استان و شهر خودمان  هزینه کنیم تا رونق از 

دست رفته دوباره  برگردد.
یک شهروند

سالم آوا لطفا پیام منو درج کنید از شهرداری  بخاطر 
جمع آوری دستفروشان و ساماندهی آنها در مکان 
اقدام  این دستفروشان  و جاهایی که  های شلوغ 
به فروش می کنند با آنها برخورد می کنند کمال 
تشکر را دارم خدا قوت می دهم امیدوارم این طرح 
باعث بشه در سطح شهر به نتیجه مطلوبی برسیم 
و از آزار و اذیت، سروصدا، شلوغی، مزاحمت، کثیف 
دیگر  و  بشه  خودداری  سدمعبر  ترافیک،  کاری، 
افرادی که محل زندگیشون در نزدیکی این دست 
با وجود  فروشان هست خالص بشوند در ضمن 
این اقدام دستفروشان در نماز مغرب بیشتر به این 
 مکان ها مراجعه می کنند چون می دانند در شب 
از شهردار  من  آمد  نخواهد  برای گشت  ماموری 
هم  ها  شب  رو  طرح  این  دارم  تقاضا  محترم 
نظارت بیشتری بکنند و برای اینکه ما بهتر به این 
نتیجه برسیم و هر روز باعث نشه هم ماموران به 
هم  و  بزنند  سر  دائمی  به صورت  ها  مکان  این 
دستفروشان به صورت مخفیانه به این مکان ها 
بیایند به همه نگهبانان پارک، رفتگران در سطح 
شهر و سرکشی ماموران در سطح شهر هستند به 
آنها ابالغ کنید در صورت مشاهده این دستفروشان 
موقت  نظارت   از  تا  کنند  منعکس  به شهرداری 
و مراجعه دوباره این دستفروشان جلوگیری بعمل 
این طرح  بخاطر  محترم  از شهردار  تشکر  با  آید 
حل  یاری  جهت  در  آوا  روزنامه  و  ساماندهی 

مشکالت مردم زحمت فراوانی می کشند.
ارسالی به سروش آوا

و  شهردار  و  شورا  محترم  ریاست  حضور  از 
ارزنده  خدمات  ارائه  در  ایشان  محترم  همکاران 
به ساکنان شهرک امام علی )ع( )سایت ارتش( 
در بلوار شهید ناصری که درشان ایشان می باشد 
به نیابت از طرف اهالی شهرک صمیمانه تشکر و 

قدردانی می نمایم.خداقوت بزرگواران
9۱۵...4۲۲
نصب  به  نسبت  لطفا  محترم  سالم.شهرداری 
چند عدد تاب برای بازی بچه ها در پارک توحید 
اقدام فرمایید. واقعا نیاز مبرم هست اگه بچه های 
خودتون یه شب برای بازی برن اونجا می فهمید 

که چه خبر هست و چقد شلوغه.
9۱۵...690
راچاپ کنید  من  پیام  این  آوا لطف کنید  سالم 
آن  جواب  در  هستم  بیرجندی  وند  شهر  یک 
یک  مستضعفان  بنیاد  فرمودند  که  عزیزی 
ساخت  می  استان  این  در  داروسازی  کارخانه 
که  نبودین  استان  این  در  مگر  عزیز  شمابرادر 
به  محترم  بنیاد  این  سال  چند  این  طی   ببینید 
جز ویرانی وخارج کردن سرمایه های زیاد از این 
استان محروم آیا یک کار مفید برای این منطقه 
را دارید من که نشنیدم  این توقع  انجام داد که 

و ندیدم.
9۱۵...۱4۱
بنا به شنیده ها در شورای اداری استان اعالم شده 
3۱ دستگاه جذب اعتبارشون در حوزه عمرانی صفر 
بوده ما مردم حق داریم نام این دستگاه ها را بدانیم.
ارسالی به سروش آوا

بی آبی در خراسان جنوبی عطش را مهمان لب های خشکیده 
صدها قنات خفته کرده و نیازمند چاره جویی از سوی مردم و 
مسئوالن است. به گزارش تسنیم، خراسان جنوبی از سال ها 
پیش با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند و تشنگی زمین 
برای مردم این دیار اتفاق تازه ای نیست طی سال های اخیر 
این خشکسالی رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته و مردم 
از گذشته بر دوش احساس  را بیش  سایه سنگین بی آبی 
سوی  از  شده  منتشر  گزارش های  آخرین  می کنند.طبق 
مسئوالن ۷6 درصد از مساحت استان خشکسالی شدید و ۱۱ 
 درصد مساحت استان متاثر از خشکسالی بسیار شدید است.

کاهش 900 میلیمتری بارندگی در چند سال اخیر حیات را از 
اشجار، باغات و چهره روستاها گرفته و چیزی جز قنات های 
که  اکنون  است.  نگذاشته  جای  بر  مردمانش  برای  خفته 
باید  می شود  اکران  استان  در  طبیعت  قهر  سریال  سال ها 
پایان یافتن این تراژدی را با گام ها و دست های خودمان 
ممکن کنیم، مردم و مسئوالن باید با یکدیگر به میدان آیند 
و هر کدام در جایگاه خود سناریوی سرنوشت این استان 
روستاها  در  آبی  بی  که  شرایطی  چنین  دهند.در  تغییر  را 
باید  جدی  هشداری  است،  انداخته  راه  به  مهاجرت  سیل 
متوجه مردم و مسئوالن باشد تا شهروندان با صرفه جویی 
تاریک  را  امروز  کودکان  آینده  موجود،  آب های  درمصرف 
نکنند.مسئوالن نیز باید با اجرای طرح های مناسب، ستیز با 
خشکسالی را با شمشیر برنده ای ادامه دهند تا بیش از این 

قربانی سیلی روزگار نباشیم.

ضرورت صرفه جویی مناسب در بخش مصرف آب
مدیرعامل آب منطقه ای خراسان جنوبی در گفت وگو با خبرنگار 
تسنیم اظهار کرد: در بحث وضعیت منابع آب استان دو دهه 
است که درگیر پدیده خشکسالی هستیم و می توان گفت با 
توجه به روند خشکسالی که در تحلیل های بلندمدت تغییر اقلیم 
توسط نهادهای بین المللی، سازمان هواشناسی و مراکز علمی 

در داخل ایران انجام شده است در اثر تغییر اقلیم که در ایران 
رخ داده است شاهد کم بارشی هستیم و این کم بارشی تداوم 
خواهد داشت.امامی با اشاره به اینکه باید خودمان را با شرایط 
موجود تطبیق دهیم و نباید منتظر فرصت های خاص باشیم، 
افزود: با منابع موجود باید طرح های توسعه ای و برنامه های 
عملیاتی برای توسعه استان را برنامه ریزی کنیم و خود را با 

این شرایط تطبیق دهیم.

کاهش 200 میلیون مترمکعبی آب مصرفی استان
مدیرعامل آب منطقه ای گفت: با توجه به اینکه استان درگیر 
محدودیت ذاتی آب است باید صنعت آمایش را آب محور 
کنیم  و در مجموع تالش کردیم با مدیریت منابع آب که 
با همکاری مصرف کنندگان محقق می شود صرفه جویی 
مناسبی در بخش مصرف آب داشته باشیم و در این راستا 
امامی تصریح کرد: در  انجام شده است.  اقدامات مناسبی 
مجموع مصرف آب استان که در سال های 90 و 9۱ حدود 
یک میلیارد و ۲0۷ میلیون مترمکعب بود در حال حاضر به 
حدود یک میلیارد مترمکعب رسیده است و شاهد کاهش 
۲00 میلیون مترمکعبی آب هستیم.وی بیان کرد: از مجموع 
این ۲00 میلیون مترمکعب حدود 60 میلیون مترمکعب ناشی 
از کاهش آبدهی چشمه ها و قنوات است که طبیعت به ما 
تحمیل کرده است، همچنین در این چند سال حدود ۱40 
میلیون مترمکعب نیز در مصارف بخش کشاورزی کاهش 
مصرف داشته ایم. مدیرعامل آب منطقه ای یادآور شد: نتیجه 
این امر باعث شده است در کسری مخزن ما کاهش قریب 
به ۵0 میلیون مترمکعبی را شاهد باشیم. امامی با بیان اینکه 
اقدامات انجام شده تاکنون خوب بوده، اما کافی نیست اظهار 
باید تالش  کرد: آنچه در برنامه داشته ایم محقق نشده و 
می کردیم تا در حال حاضر کسری مخزن به وضعیت صفر 
می رسید و بین منابع مصرفی تعادلی برقرار می شد تا بحث 
جبران اضافه برداشت های قبلی را آغاز کنیم. وی با بیان 
اینکه در حال حاضر شرایط خاصی بر استان حاکم است و هم 
به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی با مشکل مواجه هستیم، 
افزود: یکی از نکات کلیدی که وجود دارد این است که بحث 

کیفیت گاهی کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
مدیرعامل آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: کیفیت از دو 
جنبه برای ما محدودیت ایجاد می کند و برخی از گونه های 
گیاهی با آب شور راندمان تولیدی آن پایین می آید و اراضی 
نیز حاصلخیزی و استعداد خود را از دست می دهد و به سمت 
شور شدن می رود. امامی با اشاره به اینکه در مجموع ممکن 
است در دراز مدت بخش زیادی از سرمایه گذاری هایی که 
در این بخش شده را از دست بدهیم، بیان کرد: باید از این 
با چالش جدی مواجه  تا  ببریم  را  فرصت حداکثر استفاده 

نشویم و خود را با شرایط موجود تطبیق دهیم.

کشاورزی در استان به سمت 
مکانیزه شدن پیش می رود

وی تصریح کرد: با توجه به تاکید استاندار که معیشت و درآمد 
مردم تحت تاثیر قرار نگیرد اگر ما راهکارهای علمی و عملیاتی 
را که االن در دنیا تجربه شده به کار گیریم ضمن تعادل در 
مصرف آب، درآمد بخش کشاورزی و کیفیت محصوالت 
تولیدی رشد قابل توجهی خواهد داشت.مدیرعامل آب منطقه 
ای خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشاورزی به سمت مکانیزه 
شدن پیش می رود و تاکنون گام های بسیار خوبی در استان 
برداشته شده است.وی با بیان اینکه در مجموع از 6 هزار و 
۲00 رشته قنات فعال موجود در استان تعداد اندکی از این 
قنوات خشک شده است، تصریح کرد: نکته کلیدی که وجود 
دارد، این است که در بخش قنوات میزان آب دهی قنوات خیلی 
کاهش یافته است. مدیرعامل آب منطقه ای اظهار کرد: آبدهی 
بسیاری از قنوات به حدی رسیده است که به لحاظ اقتصادی 

قابل مصرف نیست چراکه توجیه اقتصادی ندارد.

تاثیر کاهش آبدهی قنوات 
بر معیشت روستائیان و عشایر

امامی افزود: از طرف دیگر شاهد این هستیم که اگر مقایسه 
دو دهه ای انجام دهیم در اوایل دهه 80 یعنی سال های ۷8 و 
۷9، تخلیه قنوات 6 ماهه در استان، حدود 6۷0 میلیمتر مکعب 
بوده است که در عرض این دو دهه در یک بازه به ۲60 میلیون 
مترمکعب و در حال حاضر به کمتر از ۲00  میلیون مترمکعب 
رسیده است یعنی آبدهی قنوات به کمتر از یک سوم رسیده 
است که قطعاً بر روی معیشت روستائیان و عشایر که وابسته 
به این منابع آبی هستند تاثیر زیادی داشته است.وی با بیان 
اینکه در این راستا روستائیان و عشایر بیش از ۵0 درصد درآمد 
خود را در این بخش از دست داده اند، گفت: بسیاری از باغات و 
سرمایه گذاری های انجام شده نیز در این بخش از دست رفته 
است.مدیرعامل آب منطقه ای با اشاره به وضعیت دشت های 

استان اظهار کرد: در مجموع از 40 محدوده مطالعاتی، ۲6 
محدوده ممنوعه و ممنوعه بحرانی است، افزود: دشت های 
ممنوعه بحرانی نیز از 3 محدوده به 8 محدوده افزایش یافته 
محدوده های  از  بسیاری  در  کرد:  خاطرنشان  امامی  است. 
مطالعاتی برداشت ویژه ای نداشته ایم و به دلیل کاهش نزوالت 
جوی و عدم تغذیه آبخوان مجبور شدیم آنان را ممنوعه کنیم.

ممنوعه شدن 5 محدوده مطالعاتی جدید در استان
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۵ محدوده جدید در استان 
ممنوعه شده است، یادآور شد: کسری مخزن در مجموع در 
کالن استان در محدوه های مطالعاتی نزدیک به ۱۲۷ میلیون 
مترمکعب است که این روند رو به کاهش است.مدیرعامل آب 
منطقه ای بیان کرد: این روند کاهشی خوب است اما مناسب و 
شایسته نیست چرا که در 3 دهه گذشته با حجم انبوه کسری 
مخزن در دشت ها مواجه هستیم.امامی افزود: در 3 دهه گذشته 
نزدیک به 3 میلیارد و 400 میلیون مترمکعب اضافه برداشت 
از سفره های آب زیرزمینی داشتیم که برای این کسری مخزن 

انباشته باید چاره اندیشی شود.

استعداد جاری شدن روان آب در استان
 سالیانه 400 تا 450 میلیون مترمکعب است

 وی خاطرنشان کرد: در بحث روان آب ها در  ۵ سال گذشته 
با تدابیری که انجام دادیم می توان گفت سالیانه استعداد جاری 
شدن روان آب در استان در حد 400 تا 4۵0 میلیون متر مکعب 
روان آب می شود. باعث کاهش  بارندگی  و  کاهش  است 

مدیرعامل آب منطقه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه بخش 
زیادی از آب ها در استان مهار می شود و سدهای خیلی بزرگی 
در خروجی محدوده های مطالعاتی استان قرار دارد، گفت: تجربه 
نشان داده است در سال هایی که روان آب ها و سیالب های 
خاصی را شاهد بودیم باز هم حجم آب ذخیره شده در سدهای 
استان ناچیز بوده است.امامی با اشاره به اینکه در مجموع 6۷ 
میلیون مترمکعب ظرفیت در سدهای ذخیره ای استان داریم 
اظهار کرد: مجموع آب ذخیره شده در این سدها ۱۷ درصد 
بیشتر نیست و مابقی سدها خالی است.وی با بیان اینکه امسال 
در محدوده مطالعاتی طبس و غرب استان بارندگی های خوبی 
داشتیم که آمار استان را تحت تاثیر قرار داد، خاطرنشان کرد: در 
این راستا سد نهرین آبگیری مناسبی داشته و دغدغه های  آب 

شرب شهرستان طبس مرتفع شده است.

 نیاز آبی استان تا افق 1425 
بالغ بر 45 میلیون مترمکعب است

مدیرعامل آب منطقه ای گفت: با ا رزیابی های انجام شده تا 
افق ۱4۲۵ نیاز آبی با توجه به منابع موجود بالغ بر 4۵ میلیون 
مترمکعب در بخش شرب است و در حال حاضر 49 میلیون 

مترمکعب در بخش شهری و ۲6 میلیون مترمکعب در بخش 
صنعت مصرف داریم.امامی با بیان اینکه این امر را می توانیم با 
کاهش پرت شبکه ها مدیریت کنیم، بیان کرد: در حال حاضر 
بیش از یک سوم در شبکه های آبرسانی هدررفت آب داریم 
اما با توجه به پایداری منابع آب و تهدیدهایی که داشتیم نیاز 
داریم 4۵ میلیون مترمکعب در بخش شرب تامین آب انجام 
دهیم.وی با اشاره به اینکه در بخش صنعت این امر بستگی به 
سرمایه گذاری انجام شده خواهد داشت یادآور شد: در وضعیت 
موجود کمتر از ۲0 میلیون مترمکعب مصرف در بخش صنعت 
وجود دارد.مدیرعامل آب منطقه ای گفت: اگر طرح های کالن و 
بزرگ صنعتی در استان اجرایی شود این طرح ها نیاز آبی خاصی 

دارند که باید برای آن چاره اندیشی شود.
امامی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود با وضعیت موجود 
۲0 تا 30 میلیون متر مکعب در بخش صنعت نیاز آبی داشته 
باشیم، تصریح کرد: در بخش کشاورزی باید خود را با شرایط 
موجود تطبیق دهیم و توسعه باغات را باید متوقف کنیم چون 
سرانه باغات باال رفته و در صورتی که شرایط خاصی رخ دهد 
می تواند بخش بسیاری از سرمایه گذاری ها را دچار مشکل کند.
ضرورت کاهش 30 درصدی مصرف آب در استانوی تأکید 
کرد: باید مصرف آب در استان حداقل 30 درصد کاهش یابد 
و در بحث طرح تعادل بخشی مهمترین هدف ما ایجاد تعادل 
است و به سمت تعادل پیش می رویم و باید اقدامات تاثیرگذارتر 
باشد.مدیرعامل آب منطقه ای گفت: در بحث آب برنامه ریزی 
در دنیا طبق شاخص های بین المللی در بخش آب زیرزمینی 
می توانیم بر روی ۵0 تا 60 درصد آب برنامه ریزی کنیم و 
مابقی را برای سناریوی هایی مانند خشکسالی در نظر بگیریم تا 
دچار بحران و افت سفره ها نشویم.امامی با بیان اینکه در استان 
شاهد این امر هستیم که بیش از ظرفیت آب تجدیدی استفاده 
می کنیم اظهار داشت: اگر بخواهیم از ۷۵ درصد ظرفیت آب 
تجدید شونده در استان استفاده کنیم باید کاهش 30 درصدی 

مصرف آب را در بخش کشاورزی داشته باشیم. 

افزایش 8 درصدی بارندگی در خراسان جنوبی
مدیرکل هواشناسی نیز اظهارکرد: میزان بارندگی استان از 
ابتدای سال زراعی تاکنون 8۷.۱ دهم میلیمتر بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته که 80.۵ دهم میلیمتر است، 8 
درصد افزایش بارندگی داشتیم. علیرضا خندان رو با بیان اینکه 
در بحث کمبود بارندگی نسبت به بلند مدت ۲0 درصد کاهش 
بارندگی را شاهد هستیم، افزود: میزان بارندگی بلند مدت استان 
۱09/۲ دهم میلیمتر گزارش شده است.مدیرکل هواشناسی 
بیان کرد: به صورت تجمعی در ۱8 سال گذشته که شاهد 
خشکسالی در استان بودیم تجمع بیش از 900 میلیمتر کاهش 

بارندگی را در استان در این چند سال شاهد بودیم.

76 درصد مساحت استان 
متأثر از خشکسالی شدید است

خندان رو به وضعیت خشکسالی در استان اشاره و تصریح کرد: 
طبق آخرین گزارش های منتشر شده از مرکز ملی خشکسالی 
سازمان هواشناسی کشور، در یک دوره بلند مدت ۱۲0 ماهه 
۱3 درصد مساحت استان متأثر از خشکسالی متوسط،  ۷6 
درصد مساحت استان خشکسالی شدید و ۱۱ درصد مساحت 
استان متأثر از خشکسالی بسیار شدید است.وی با اشاره به 
دمای هوای استان از ابتدای سال جاری تاکنون خاطرنشان 
سال  ابتدای  از  استان  در  شده  ثبت  دمای  گرمترین  کرد: 
تاکنون مربوط به شهرستان طبس بوده که در ۱۵ خردادماه 
دمای 46 درجه سلسیوس را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل هواشناسی یادآور شد: بر اساس میانگین 3 ماهه 
دمای استان، گرمترین شهر در استان طبس با میانگین ۲۷.4 
درجه سلسیوس و خنک ترین شهر استان شهرستان سربیشه 

با میانگین ۱۷.4 درجه دمای سلسیوس بوده است.خندان رو 
اظهار کرد: پیش بینی می شود در چندماه آینده همچنان شرایط 
خشکسالی را در استان شاهد باشیم.وی افزود: با توجه به اینکه 
به فصل تابستان نزدیک می شویم پیش بینی می شود افزایش 
دما را در استان شاهد باشیم و در این راستا تیر و چند روزی از 
مرداد ماه گرمترین روزهای استان خواهد بود و انتظار افزایش 

دما را تا یک ماه آینده داریم.

طرح تهک در بخش کشاورزی 
خراسان جنوبی اجرا می شود

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از اجرای طرح تهک و 

توسعه هواشناسی کاربردی در بخش کشاورزی خبر داد و 
گفت: یکی از طرح هایی که از طی -۲ 3 سال گذشته در سطح 
استان و کشور به صورت پایلوت اجرایی شده و از امسال به 
شکل رسمی آغاز خواهد شد، طرح تهک  و توسعه هواشناسی 
کاربردی در بخش کشاورزی است.خندان رو با بیان اینکه این 
طرح، طرحی بسیار گسترده است که در سطح کشور پیاده 
می شود تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح یا سامانه این 
است که ارتباط مستقیمی با کاربران در بخش های مختلف 
خصوصاً در بخش های کشاورزی داشته باشیم.وی خاطرنشان 
کرد: در این راستا با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان 
کشاورزان استان شناسایی شدند و با کشاورزان پیش رو در چند 
سال گذشته کار کردیم و با جلساتی که در اداره کل برگزار 
می کنیم کارشناسان جهاد کشاورزی و هواشناسی وضعیت چند 
روز آینده را بررسی می کنند و پدیده های جوی و توصیه های 
کارشناسان را بدون واسطه به کشاورزان و کاربران نهایی که در 

روستاها و نقاط مختلف استان هستند، منتقل می شود.

اجرای طرح تهک باعث ارزش افزوده 20 میلیارد 
تومان در سطح استان شد

مدیرکل هواشناسی گفت: در این راستا پیش بینی هایی اعم 
از وزش باد، بارندگی، گرمازدگی و سرمازدگی ارائه می شود و 
این اطالعات با توصیه های کارشناسان جهاد کشاورزی که 
کشاورزان چه کارهایی را باید برای مقابله با پدیده های مضر 
جوی انجام دهند مستقیم برای کشاورزان ارسال و کشاورزان 
از این اطالعات استفاده می کنند.خندان رو اظهار کرد: بر اساس 
اطالعات  گذشته  سال  در  کشاورزی  جهاد  سازمان  برآورد 
هواشناسی و  پیش بینی های اداره کل هواشناسی در قالب 
طرح تهک باعث ارزش افزوده حدود ۲0 میلیارد تومان در 
سطح استان شده است.وی یادآور شد: کشاورزان با عمل به 
توصیه های اداره کل هواشناسی و سازمان جهاد کشاورزی  ۲0 

میلیارد تومان کمتر خسارت دیدند.

برای اجرا طرح تهک در سطح استان 100 تا 150 
میلیون تومان اعتبار نیاز است

مدیرکل هواشناسی با اشاره به اینکه این طرح با کمترین 

اعتبار هزینه شده انجام شد تصریح کرد: اگر قرار است این 
طرح به صورت گسترده در  استان اجرا شود قطعا با توجه به 
تعداد کشاورزانی که شناسایی شده است که حداقل حدود 30 
هزار کشاورز را باید تحت پوشش قرار دهیم با اعتبارات فعلی 
اداره کل هواشناسی امکان پذیر نیست.خندان  رو با بیان اینکه 
به شکل روزانه باید برای 30 هزار نفر اطالعات هواشناسی 
را پیامک کنیم افزود: برای اجرا کردن این طرح در سطح 
استان حداقل حدود ۱00 تا ۱۵0 میلیون تومان به اعتبارات 
هزینه ای نیاز است چراکه یکی از اهداف این طرح این است 
که ما در دل کار برویم و با کشاورزان ارتباط برقرار کنیم.

وی یادآور شد: برخی از کشاورزان از طریق پیامک امکان 

دسترسی به اطالعات هواشناسی را ندارند بنابراین باید راهکار 
دیگری برای آنان اتخاذ شود و سامانه ای طراحی شود که 
قطعاً با اعتبارات موجود شاید با مشکل بر بخوریم.مدیرکل 
را گسترش خدمات  هواشناسی  سازمان  هواشناسی هدف 
عامه هواشناسی در بین کاربران عنوان و تصریح کرد: یکی 
از کاربران نهایی هواشناسی کشاورزان هستند همچنین این 
طرح در بخش های دیگر اعم از بخش هواشناسی جاده ای، 
سالمت و بخش معدن و عمرانی و حمل و نقل به مرور 
مسئوالن  است  نیاز  کرد:  اظهار  می شود.خندان رو  فعال 
کمک کنند تا این طرح را که بازخورد بسیار خوبی در بین 
جامعه کشاورزی استان و کشور داشته است عملیاتی کنیم.

وجود بیش از 100 ایستگاه هواشناسی
 در خراسان جنوبی

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار حدود یک هزار میلیارد 
تومان در سطح کشور ارزش افزوده اطالعات و توصیه های 
هواشناسی کشاورزی بوده است که به نفع کشاورزان است.

مدیرکل هواشناسی با بیان اینکه سطح علمی هواشناسی 
نسبت به گذشته باال رفته است اظهار کرد: داشت: سازمان 
هواشناسی یکی از سطوح علمی کشور است و ما از نظر 
سطح علمی جزو سازمان های برتر استان هستیم.خندان رو از 
فعالیت بیش از ۱00 ایستگاه هواشناسی در سطح استان خبر 
داد و یادآور شد: حدود ۷۵ ایستگاه باران سنجی نیز در نقاط 

مختلف استان وجود دارد.

شهروندان با صرفه جویی در مصرف آب ها 
آینده کودکان امروز را تاریک نکنند

آب  مصرف  در  جویی  صرفه  و  آب  منابع  مدیریت  آری 
بازهم  ویژه که  به  دارد  بارزی  بسیار  میان نقش  این  در 
همچنین  و  استان  آبی  منابع  ارقام  و  آمارها  براساس 
در  است.بنابراین  کرده  پیدا  کاهش  به شدت  بارندگی ها 
مهاجرت  سیل  روستاها  در  بی آبی،  که  شرایطی  چنین 
باید متوجه مردم و  انداخته است هشداری جدی  راه  به 
مسئوالن باشد تا شهروندان با صرفه جویی در آب های 

موجود آینده کودکان امروز را تاریک نکنند.

اینجا  کویر  بی تابی می کند
 تب داغ بی آبی بر لب خشکیده قنات های خفته

آغاز طرح توسعه شبکه شهرک صنوف آالینده در قاین

عملیات اجرایی طرح توسعه شبکه شهرک صنوف آالینده در قاین آغاز شد. به گزارش صداوسیما، مدیر امور آب و فاضالب شهرستان قاین 
با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز برای طرح توسعه شبکه شهرک صنوف آالینده شهر قاین بالغ بر 89۵ میلیون ریال است، گفت: برای این 
طرح ۱8۵0 متر لوله گذاری با لوله پلی اتیلن سایز ۷۵ و ۱۱0 انجام می شود و همچنین ۲ باب حوضچه آجری شیرآالت احداث خواهد شد.
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۷۶ درصد مردم در رمضان تلویزیون تماشا کردند

علی طلوعی رئیس مرکز پژوهش صداوسیما با اشاره به مخاطبان تلویزیون در رمضان ۹۷ اعالم کرد: تلویزیون در ماه رمضان حدود ۷۶/۳ درصد مخاطب داشت و 
بینندگان به طور میانگین ۲ ساعت و ۲۷ دقیقه در شبانه روز برنامه ها و سریال ها را تماشا کردند. برنامه »ماه عسل« ۵۵/۵ درصد بیننده داشت که پربیننده ترین برنامه 
رمضان ۹۷ بود و بعد از آن »خندوانه« که در مجموع ۱۳ قسمت از آن در ماه رمضان پخش شد ۴۶/۲ درصد مخاطب داشت که دومین برنامه پربیننده سیما بود. 
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سینما و تلویزیون

تلویزیون همیشه دنبال مسایل 
جنجالی بوده است

هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده درباره جای خالی 
برنامه های عمومی و تخصصی در مورد ادبیات در 
تلویزیون گفت: تلویزیون به عنوان یک رسانه همیشه 
به دنبال مسایل جنجالی بوده تا بیشتر دیده شود و 
به این ترتیب بتواند گوی سبقت را از دیگر رسانه 
ها برباید. ادبیات از فضای آرامی برخوردار است و 
این جنجال را ندارد بنابراین کمتر برنامه های ادبی 
در تلویزیون وجود دارد. شاید هم آنها دوست دارند 
تلویزیون مطرح کنند. در  را  ادبیات  از  نوع خاصی 

برای نقش گرفتن به مهمانی شبانه 
نمی روم

در  اینکه  درباره  تلویزیون  بازیگر  امیرجاللی،  مریم 
مهمانی شبانه  دستگیر شده،  گفت: اصاًل من اهل این 
چیزها نیستم. حتی مهمانی خانوادگی هم به زحمت 
می روم چه برسد به جایی بروم که آبرویم به خطر 
بیفتد. من بازیگری نبوده و نیستم که بخواهم با رفتن 
به دورهمی و مهمانی های شبانه نقش به دست آورم. 
تا به امروز هم هیچ وقت این کارها را انجام نداده و 
اگر کاری پیشنهاد شده به خاطر توانایی ام بوده است.

سینما را به تلویزیون ترجیح 
می دهم

حسین مهری بازیگر تلویزیون درباره دوری از فضای 
تلویزیون گفت: سر هر پروژه ای تمام انرژی خود را 
استفاده می کنم، اما بعضی از کارها اگر بخواهی انرژی 
مصرف کنی آن هم برای آدم هایی که فقط کار جنبه 
شوخی و سرگرمی دارد انرژی بیخود مصرف کردی، 
یا اگر بخواهی متفاوت باشی بی شک در آن جمع 
فایده ندارد. به نظر من برای مردم همیشه باید کار 
عالی و درست ارائه داد و به شعور مخاطب احترام 
گذاشت به خاطر همین و کیفیت پایین بعضی کارها 
ترجیح می دهم در سینما فعال مشغول به کار باشم.

پوستر فیلم »دارکوب« رونمایی شد

و  شعیبی  بهروز  کارگردانی  پوستر»دارکوب«به  از 
تهیه کنندگی سید محمود رضوی در فاصله ۴ روز تا 
آغاز اکران فیلم رونمایی شد. این پوستر با تصاویری 
از مهناز افشار، سارا بهرامی و امین حیایی توسط 

محمد هوشمندی طراحی شده است.

همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر چهارمین مرکز اقامتی 
میان مدت غیردولتی با نظارت اداره کل بهزیستی )کمپ ترک 
معاونان  و  مدیرکل  حضور  با  بیرجند  شهرستان  در  اعتیاد( 
بهره  به  استانی  مسئوالن  از  جمعی  و  فرماندار  بهزیستی، 

برداری رسید.
نفر   45 ظرفیت  با  ماهور  مدت  میان  اقامتی  بهبودی  مرکز 
مجوز خود را از اداره کل بهزیستی دریافت نموده و در زمان 
مدیرکل  نژاد،  است. عرب  نموده  پذیرش  مددجو  حاضر 40 
اعتیاد  اعتبار سال گذشته در حوزه درمان  استان  بهزیستی 
و کاهش آسیب های آن را مبلغ 873 میلیون تومان اعالم 
 نمود و گفت: از این مبلغ 210 میلیون توسط وزارت کشور،

میلیون   273 مخدر،  مواد  با  مبارزه  شورای  میلیون   320
بهزیستی کشور و حدود 70 میلیون تومان هم توسط وزارت 

رفاه به بهزیستی استان اختصاص یافته که هزینه شده است. 
در تمام استان 6 مرکز بهبودی اقامتی میان مدت مردانه و 
یک کمپ مخصوص زنان تحت نظارت بهزیستی فعالیت می 
نمایند که سال گذشته 1530 نفر خدمات دریافت نموده اند.

وضعیت کلی مراکز حوزه درمان و کاهش آسیب در پایان 
سال 9۶

تعداد مراکز درمان سرپایی: 15 مرکز 
تعداد مراکز اقامتی میان مدت: 7  مرکز 
تعداد مراکز اقامتی بلندمدت: یک مرکز 

تعداد مراکز کاهش آسیب: 4 مرکز 
تعداد مراکز سرپناه  شبانه معتادین: یک مرکز 

وضع اعتبارات درمان و کاهش آسیب معتادان
کل اعتبارات حوزه درمان و کاهش آسیب بهزیستی خراسان 

جنوبی: 8/734/000/000 ریال 
وزارت کشور: 2/100/000/000

ستاد مبارزه با مواد مخدر: 3/205/000/000
ملی )بهزیستی کشور(:   2/730/000/000

وزارت رفاه: 699/000/000
یارانه درمان کل مراکز: )سرپایی- اقامتی میان مدت - اقامتی 

میان مدت(: 8/734/000/000 ریال
کمک به اجرای تبصره 2 ماده 16 )طبق طرح تحول مدیریت 
و ساماندهی معتادان(: 3/055/000/000 که از این مبلغ ستاد: 
1/455/000/000 و وزارت  کشور 1/600/000/000 پرداخت 

نموده است.
حمایت پس از خروج و اشتغال بهبود یافتگان: 

چرخه درمان و بازتوانی معتادان تنها در صورتی نتیجه  بخش 

و اثر بخش است تا از بستری که اعتیاد در آن رخ داده است، 
حمایت های اجتماعی و توانمند سازی پس از درمان شروع 
گردد و این جز با ارائه خدمات آموزشی به معتادان بهبود یافته 
در جهت توانمند سازی و حفظ بهبودی و بازتوانی امکان پذیر 
نیست. در این راستا تعداد افرادی که در چرخه درمان در سال 
گذشته به پاکی پایدار رسیدند و هیچگونه لغزشی نداشتند و 
پس از این متقاضی تسهیالت اشتغال بودند، 176 نفر بوده که 

در دوره های آماده سازی شغلی شرکت نمودند. 
 این دوره ها در 2 مهارت اساسی: مهارت های زندگی 16 ساعت 
- مهارت های کسب و کار و آشنایی با قوانین کسب و کار به 
مدت 26 ساعت - تعداد افراد تحت آموزش آماده سازی شغلی: 
 176 نفر- میزان اعتبار هزینه شده جهت افراد تحت آموزش:

200/000/000 ریال 

بهره برداري ازچهارمین مرکز اقامتي میان مدت غیر دولتي با نظارت اداره کل بهزیستي

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند  از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
از شدت  که  نیازمندانی  های خسته  دل  و  محرومند  پدر  موهبت  از  که  کودکانی  کوچک  های  دست 
پربرکت شماست.  و  یاری پاک  انتظار  نمی گشایند هر روز و هر لحظه در  به شکوه  نجابت هرگز لب 
 تعداد خانواده های تحت حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 1۶3 نفر یتیم نیازمند

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

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

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  
 داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  

 09151۶31855 -  323134۷2 05۶- طاهری

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

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

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

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی با رعایت نکات ایمنی، نتایج نامطلوب ناشی از زلزله را کاهش دهیم.  

والدین گرامی : آیا می دانید می بایست حداقل روزانه 30 دقیقه از وقت خود را برای ارتباط موثر با فرزند خود اختصاص دهید. 
نتایج مطالعات نشان می دهد: نوجوانانی که با والدین خود رابطه صمیمی و عمیق دارند، کمتر به سمت سوء مصرف مواد مخدر

 و روان گردان ها گرایش پیدا می کنند.                                                         روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی 

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی
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مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، سیمان، شن، گچ و غیره

آدرس دفتر: نبش انقالب 15      09155626690- 05632228718
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اگر واقعا می خواهی در جستجوی کشف حقیقت 
باشی، الزم است که حداقل یک بار در عمرت

 تا جایی که ممکن است به همه چیز شک کنی.

دیوارهایی که پیرامون خود می سازیم 
تا غم را دور نگه دارد، شادی

 را نیز دور نگه می دارد.

از چرخ به هر گونه همی دار امید
وز گردش روزگار می لرز چو بید
گفتی که پس از سیاه رنگی نبود

پس موی سیاه من چرا گشت سفید

هیچ وقت متوجه لحظات واقعا مهم
 در زندگی نمی شوی، تا وقتی 
که دیگر خیلی دیر شده است.

رؤیاهای قدیم رؤیاهای خوبی بودن، به نتیجه 
نمی رسیدن ولی خوشحالم که اونا رو داشتم .

کلینت ایستوود - پل های مدیسون کانتی

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیات روز  

كنند  شايسته  كار  كه  كسانى  و  اوست  زيان  به  كفرش  ورزد  كفر  كه   هر 
]فرجام نيك را[ به سود خودشان آماده مى كنند. سوره الروم، آيه 44

حدیث روز  

نقل شده كه امام صادق )ع( مشاهده كرد سيبى را نيم خورده و از خانه بيرون انداخته اند ، خشمگين شد و فرمود : اگر 
شما سير هستيد خيلى از مردم گرسنه اند خوب بود آنرا به نيازمنديش مى داديد.

سبک زندگی

با این کارها، بدون حرف زدن محبوب شوید
دوست داشتنی شدن چیزی است که هیچ کس نمی تواند 
ادعا کند به دنبال آن نیست یا دستکم در یک برهه زمانی 
در پی آن نبوده است. اگر چه این دستیابی به چنین چیزی 
بدانید که  باید  اما  رسد  نظر می  به  کار سختی  در ظاهر 
دستیابی به محبوبیت اصاًل آن طور که فکر می کنید سخت 
نیست. مطالعات بسیاری در مورد این که چه ویژگی ها و 
رفتارهایی افراد را دوست داشتنی خواهد کرد انجام گرفته و 
راهکارهایی را نیز در این مورد ارائه داده اند که شاید کاماًل 
بی ربط به نظر برسند. در ادامه ی این مطلب می خواهیم 
شما را با برخی از روش های ساده اما شگفت انگیز و موثر 
دوست داشتنی شدن در چشم همکاران و اطرافیان آشنا 
کنیم که در صورت اجرا و بدون این که کلمه ای به زبان 

بیاورید شما را محبوب همه خواهند کرد.
۱- کاری کنید که اشخاص مورد نظرتان

 گرما را در دستانشان حس کنند
در مطالعه ی کوچکی که در این مقاله آمده، از ۴۱ دانشجو 
خواسته شد که یک فنجان قوه داغ یا یک فنجان قهوه 
سرد را در دست گرفته و همزمان از آن ها خواسته شد که 
توصیفاتی در مورد ویژگی های شخصیتی یک فرد فرضی را 
خوانده و در بخش های مختلفی از جمله گرمی این ویژگی 

ها را رده بندی نمایند.
در کمال ناباوری مشاهده شد دانشجویانی که قهوه داغ را در 
دست گرفته بودند نسبت به کسانی که فنجان قهوه سرد را 

در دست داشتند نمرات بهتری در زمینه گرمای شخصیتی به 
شخصیت فرضی داده بودند در حالی که در مورد ویژگی های 
دیگر نتایج رده بندی ها در دو گروه کاماًل یکسان بود. در 
این مقاله چنین آمده است:” تجربه گرمای فیزیکی به تنهایی 
می تواند ادراکات یک فرد و رفتاری فرضی منتج شده از ان 
نسبت به دیگران را تحت تاثیر قرار دهد بدون این که خود از 

چنین تاثیری آگاه باشد”.
۲- ُتن صدای خود را باالتر ببرید  

بله شما باهوشید و ما کمی اغراق کردیم زیرا برخالف چیزی 
که گفته بودیم در این مورد باید چیزی به زبان بیاورید تا 
دیگران را به خود جلب کنید! اما این ترفند بیشتر در مورد نحوه 
گفتن یک چیز است تا خود آن چیز. مقاله ای که در یک مجله 
معتبر بین المللی چاپ شده نشان می دهد که مردان و زنانی 
که با ُتن صدای بلندتری صحبت می کند دوست داشتنی تر 
و قابل اطمینان تر از دیگران تصور خواهند شد.در تحقیقی که 
با مشارکت ۳۲۰ فرد اهل اسکاتلند انجام شد، این افراد به ۶۴ 
صدا که واژه ی »سالم« را ادا می کردند گوش داده و سپس 
بر اساس صداهای آن ها به یک سری ویژگی های خاص در 
مورد شخص پشت آن صوت نمره دادند. در نهایت مشخص 
شد که بین نمراتی که به شخص پشت این صداها تعلق گرفته 

و ُتن صدای او رابطه ی مستقیمی وجود داشته است.
۳- طبق مد لباس بپوشید

مجله  یک  در  که   ۲۰۱۱ سال  در  مختصر  ای  مطالعه 

روانشناسی معتبر به چاپ رسیده نشان می دهد که افراد 
برونگرا و کسانی که به خود متکی هستند دوست داشتنی 
تر هستند. در این مطالعه، ۷۳ دانشجوی تازه وارد آلمانی 
که هیچ شناختی از هم نداشتند به نوبت خود را به کل گروه 
معرفی کردند. این معرفی ها تنها چند ثانیه به طول می 
انجامید و باقی گروه پرسشنامه ای را بالفاصله در مورد او 
پر می کردند که سواالت مختلفی در مورد شخصی که خود 
را معرفی کرده بود در او وجود داشت از جمله ” این شخص 
از نظر شما تا چه اندازه دوست داشتنی است؟”. با بررسی 
از دالیل  نتایج مشخص شد که یکی  بیشتر و عمیق تر 
محبوبیت افراد برونگرا و دارای اعتماد به نفس باال این است 

که ظاهرشان با مد روز مطابقت بیشتری دارد.
۴- خود را مطمئن و پر انرژی نشان دهید  

مطالعه مورد قبل همچنین نشان دارد که دوست داشتنی 
بودن و محبوبیت به »سرعت و انرژی حرکات بدنی افراد” 
و »اعتماد به نفس در انجام این حرکات بدنی” وابسته است. 
معرفی  در  بودن محتوا”  باید خاطرنشان کرد که »واقعی 
های  سرنخ  که  بدانید  باید  اما  بوده  مهم  بسیار  اشخاص 

غیرزبانی بیش از آن که شما فکر می کنید اهمیت دارند.
۵- از شخصیتی که همراه شماست تقلید کنید

این استراتژی که تقلید نام دارد در واقع بدین معناست که 
رفتار شخص مقابل را با ظرافت و دقت تمام تکرار کنید. 
وقتی با کسی صحبت می کنید باید سعی داشته باشید که 

حرکات بدن، ژست ها و حرکاتی که در صورت وی می بینید 
را تفلید کنید. این تقلید کردن از رفتار دیگران دوست داشتنی 
شدن شما را تسریع و تسهیل خواهد نمود. محققان ۷۲ مرد 

و زن را در گروه های دو نفره با کار با یکدیگر واداشتند.
برخی از این افراد رفتار طرف مقابل خود را تقلید می کردند و 
محققان نیز همزمان از رابطه ای این دو به صورت مخفیانه 
نفره،  دو  گروه  هر  مشارکت  انتهای  در  گرفتند.  می  فیلم 
محققان از آن ها خواستند که در مورد دوست داشتنی بودند 
طرف مقابلشان اظهار نظر کنند. در اکثر موارد کسانی که 
فرد روبرویشان رفتار آن ها را تقلید کرده بود او را شخصیت 

دوست داشتنی می دانستند.
۶- مدت زمان بیشتری را اطراف افرادی

که می خواهید با آن ها دوست شوید بگذرانید  
تنها بر طبق اثر تماس داشتن، افراد به کسانی که می شناسند 
و با آن ها ارتباط داشته اند بیشتر جلب خواهند شد. تنها در 
یک مورد برای نشان دادن چنین تاثیری، روانشناسان دانشگاه 
پیتسبورگ چهار زن را به عنوان دانشجو در کالس های 
روانشناسی دانشگاه قرار دادند. هر یک از این زنان دفعات 
وقتی  این کالس های درس حاضر می شد.  در  متفاوتی 
محققان عکس این ۴ زن را به ۱۳۰ دانشجو نشان دادند، آن 
ها عالقه بیشتری به زنانی که بیش از دیگران در کالس های 
درس حاضر شده بودند نشان می دادند در حالی که کوچکترین 

تعاملی با آن ها نداشتند.

جدول کلمات                        

 -۲ وکالت   - فک   -۱ افقي: 
گشا  مشکل   - غیرواقعي  داستان 
نوشتن  طریقه   - شاد  مخفف   ۳-
کلمات - راه یافتن - خوب نیست 
ویتامین   - طعنه   - دهکده   -۴
 - لباس  بقچه   -5 خون  انعقاد 
ریز  مازندران -  استان  در  شهري 
 - بوق!  عهد  ساعت   -۶ نمرات 
خانم   -۷ پیروي   - بودن  مهم 
لقب  آفریقا -  قاره  در  - کشوري 
بزرگان قبیله ها 8- حرف مفعولي 
- فرشته اي موکل بر دین و تدبیر 
امور - فرود آینده - گرداگرد لب 
عمق   - افق  سرخي   -9 دهان  و 
 - اختیاري   -۱۰ خودرو  نوعي   -
عنوان   -۱۱ اسم   - سخت  بسیار 
شمارهها   - آلمان  امپراتوران 
صحنه   -۱۲ بوکس  عرصه   -
نمایش- میراب - آقاي فرانسوي 
جمع   - ریز  بسیار   - زنده   -۱۳
وکیل - کله ۱۴- دور از دسترس 
از روشهاي  - ترمینال ۱5- یکي 

پخت و پز - کشور آفریقایي

دیدني  آثار  از   -۱ عمودي: 
تهم  منطقه  در  که  زنجان  استان 
صخرهاي  سنگهاي  میان  در  و 

رنگي  گیاه   - است  گرفته  قرار 
۲- حوض و خزانه حمام -پادشاه 
تک  جانور   - گشاده   -۳ توران 
نام   - زعفران  شهر   - سلولي 
با   -۴ بایرن  سرمربي  گواردیوال 
 - خودآرایي   - یازده!  آید   فیس 
جهش به جلو 5- جدي و برابر با 
مقررات - کارمایه - مرغابي ۶- 
شاداب   - اصیل  اسب   - راهرو 
گفتاري  یا  نوشته   - نامراد   -۷
براي حمایت از ادعا یا رد ادعاي 
منفي - شهري  پاسخ   -8 مدعي 
اي  منطقه  در  اردبیل  استان  در 

قلم   - پیشکش   - کوهستاني 
ناشایست،   - حقیقي   -9 فرنگي 
دست  رؤیاي   -۱۰ نادرست 
پایدار،   - کیمیاگران  نیافتني 
 ۱۱- سرحددار   - همیشگي 
گل   - نیست  گران   - بیهوده 
 - قیمت   -۱۲ آجر  دو  وسط 
در  بیماري   - نه  هرگز   - پشه 
دارالمجانین ۱۳- پنهان کردن - 
راکت  و  توپ  ورزش   - نویسنده 
نوعي   -۱۴ تمسخر  صداي   -
۱5- شهر  لباسي - همدم  پارچه 

پشمک - نویسنده روسي مادر

جدول ۴098
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مکالمات مسموم را قطع کنید 

ما  زندگی  مثبت  جنبه های  تمام  ذهنی  نشخوارهای 
جلوه  بی ارزش  را  آنها  و  می دهند  قرار  تاثیر  تحت  را 
می دهند و فرد دیگر قادر به دیدن اتفاقات مثبت زندگی 

نیست و همه چیز را سیاه می بیند.
توام  موارد  سه چهارم  در  ذهنی  نشخوار  و  افسردگي 
هستند. نشخوار ذهنی به تنهایي مي تواند در بیش از 

5۰ درصد افراد افسردگي ایجاد کند.
* اگر کسی هم هست که مایل است چنین مکالماتی 
داشته باشد حتی اگر خیلی دوستش دارید از او خواهش 
کنید که شما را معاف کند. اگر مجبور به شنیدن چنین 
مکالماتی شدید اوال اصال بر موضوع تمرکز نکنید و تا 
می توانید سکوت کرده و به ظاهر گوش کنید و حواستان 
کال جای دیگری باشد. این مکالمات شما را به سمت 

افسردگی می برند و هیچ فایده ی دیگری هم ندارند. 
* اگر خودتان آغازگر این مکالمات هستید یادتان باشد 
که نباید به عوامل استرس زا همچون یک بمب در حال 
انفجار نگاه کرد. در واقع تخریب و ساخت و ساز همواره 

در کنار هم قرار دارند. 
* سرزنش دیگران را متوقف کنید و تالش کنید تا در 
نقش های مختلف خود اعم از همسر، مادر یا هر نقش 

دیگری که دارید بهتر ظاهر شوید. 
آنها  از  و  باشید  اشتباهاتتان هوشیار  با  ارتباط  * در 

درس بگیرید. 
کنید.  متمرکز  مسائل جدیدتری  روی  را  انرژی تان   *

اعتماد به نفس را تمرین کنید. 
* از تغییرات نترسید و به آنها با دید مثبت نگاه کنید. و 
نهایتا اینکه سعی کنید مشکالت، شما را تبدیل به آدمی 

کنند که همیشه می خواستید.
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فارسي شکر است

و  جیب  واال  چهارم:  قسمت  جمالزاده-   علي  محمد 
بغل و سوراخي نماند که آن را در یک طرفة العین خالي 
به  حقه  هو  کما  دیگر  دیدند  که  همین  و  باشند  نکرده 
تکالیف دیواني خود عمل نموده اند ما را در همان پشت 
تاریکي  هولدوني  یک  تو  انزلي  ساحل  گمرک خانه ي 
انداختند که شب اول قبر پیشش روشن بود و یک فوج 
عنکبوت بر در و دیوارش پرده داري داشت و در را از پشت 
بستند و رفتند و ما را به خدا سپردند. من در بین راه تا 
وقتي که با کرجي از کشتي به ساحل مي آمدیم از صحبت 
مردم و کرجي بانها جسته جسته دستگیرم شده بود که باز 
در تهران کاله شاه و مجلس تو هم رفته و بگیر و ببند از 
نو شروع شده و حکم مخصوص از مرکز صادر شده که در 
تردد مسافرین توجه مخصوص نمایند و معلوم شد که تمام 
این گیر و بست ها از آن بابت است. مخصوصا که مامور 
فوق العاده اي هم که همان روز صبح براي این کار از رشت 
رسیده بود محض اظهار حسن خدمت و لیاقت و کارداني 
دیگر تر و خشک را با هم مي سوزاند و مثل سگ هار به 
جان مردم بي پناه افتاده و درضمن هم پا تو کفش حاکم 
بیچاره کرده و زمینه ي حکومت انزلي را براي خود حاضر 
یک  روز  آن  از صبح  دیگر  وي  خدمات  شرح  و  مي کرد 

دقیقه ي راحت به سیم تلگراف انزلي به تهران.
ادامه دارد....

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

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

را تجربه کنید.   09158668002

*حسابداری عمومى،مالى،حقوق و دستمزد، توليد و مونتاژ و ...
*مديريت رستوران و فست فود،كارواش و تاكسى سرويس

*فروشگاهى،شخصى،شركتى،خدماتى و ..
*پخش مويرگى با نسخه تبلت 

*هايپر ماركت با ديتابيس۱۵۰۰۰ كاال بصورت رايگان
تاييدشده توسط سازمان امور مالياتى

و آموزش كار با نرم افزار
شش ساعت آموزش رایگان اصول حسابداری 

نرم افزارهای حسابداری و مدیریت کسب و کار زمرد

@ZomorodBir :کانال تلگرام   نمایندگی  بیر جند:      09159629635   حاجی پور 

زمرد  سادگی،کارایی،پویایی،

قیمت مناسب،خدمات و پشتیبانی 

مطمئن و دائمی       

یک سال پشتیبانی و به روزرسانی رایگان 

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

09158254172

به یک خانم )مسلط به کار( با حقوق باال 
جهت کار در زیبایی آفرینا نیازمندیم.

09397690128 -32450229

به یک راننده کمپرسی نیازمندیم.
09155623441

به تعدادی  نیرو ی آقا و خانم جهت کار 
در فست فود )صندوق دار، سالن دار

 و آشپز ( نیازمندیم. 
ساعت تماس: 11 ظهر الی 8 شب

056-32342233
09105473611

یک شرکت معتبر جهت انجام 
عملیات ساختمانی به  تعدادی 

استاد بنا ، کارگر ساده ، برق کار 
صنعتی ، لوله کش ساختمان 
و جوشکار نیازمند است.  

09154784313

کارت دانشجویی اینجانب کیمیا عیسائی راد 
فرزند محمد حسن به شماره دانشجویی 
94210050206065 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

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

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

* انجام کلیه امور حسابداری 
شرکت ها

* تنظیم اظهارنامه مالیاتی
* تنظیم اظهارنامه مالیات بر 

ارزش افزوده
* مشاوره در زمینه حسابداری

 شمارشگـر
شرکت حسابداری

شماره ثبت: 4598

09351356628- 09910736538- اکبری

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

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

 09159639065- علـی آبادی 

 حمـل  اثاثیـه 
حمل بار

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

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

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

هـوا مطبـوع شـرق
دنیـای مـس

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

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

09158636100
05632234606
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درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   

09155614880

یک شرکت معتبر جهت تکمیل 
کادر خود در شهرستان 

فردوس )2 نفر(
 درمیان و سربیشه )یک نفر( 

در خصوص فعالیت و 
پشتیبانی دستگاه های 

کارتخوان نیازمند می باشد.
32323292
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آیا مصرف برنج نقش پر رنگی 
در چاقی دارد؟

برنج باعث افزایش وزن می شود اما این به میزان 
مصرف روزانه بستگی دارد. همچنین نوع برنج 
مصرفی )فیبردار و بدون فیبر( بر این افزایش 
وزن تاثیر خواهد داشت. شما اگر بیشتر از مقدار 
کالری که در روز می سوزانید مصرف کنید چاق 

خواهید شد. خانم ها روزانه ۱۸۰۰ تا ۲۴۰۰ و 
آقایان ۲۲۰۰ تا ۳۰۰۰ کالری باید دریافت کنند. 
از یک فنجان برنج پخته سفید ۲۰۵ کالری و از 
همین میزان برنج قهوه ای )سبوس دار( ۲۱۶ 
کالری انرژی دریافت خواهید کرد. اگر مقدار برنج 
مصرفی خود را کمی کاهش دهید می توان گفت 
کالری  تمامی  بتواند  که  نیست  ای  ماده  برنج 
مصرفی روزانه شما را به خود اختصاص دهد.

میان وعده های مناسب کدامند؟

بچگی  در  که  قدیمی  های  خوراکی  از  یکی 
مسلما آن را استفاده کرده اید، چوب شور می 
باشد. می توانید از انواع آن در میان وعده های 
خود استفاده نمایید. بستنی: بستنی به دلیل دارا 
بودن مواد مغذی و کامل در آن باعث می شود 
که در این لیست قرار بگیرد. می توانید از انواع 

آن برای میان وعده های خود استفاده نمایید. 
فرنگی: توت  و  بلوبری  و  آناناس  نوشیدنی 
با  و  کرده  قطعه  قطعه  را  مغذی  میوه   ۳ این 
هم مخلوط کنید. نوشیدنی آن را می توانید به 
میوه: نمایید.  میل  بیسکوئیت  و  کیک  همراه 
نیازی به گفتن نیست که میوه ها دارای خواصی 
میان  هر  در  توانید  می  باشند.  می  گوناگونی 
وعده خود از میوه های مختلف استفاده نمایید.

قندخون را با این غذای لذیذ 
مهار کنید

شنیسل مرغ به علت داشتن ویتامین B۳ مانع 
از ابتالی افراد به آلزایمر می شود؛ این ویتامین 
را در  انسولین  را کنترل و  همچنین قند خون 
سیری  احساس  شنیسل  می کند.  تنظیم  بدن 
در افراد ایجاد می کند و به علت نداشتن چربی 

دارد.  اندام  تناسب  و  الغری  در  موثری  نقش 
شنیسل مرغ به علت داشتن کلسیم و فسفر تأثیر 
چشمگیری در استحکام استخوان ها و دندان ها 
دارد و از بروز پوکی استخوان در افراد جلوگیری 
می کند. این غذا افسردگی را رفع و شادی و نشاط 
را در افراد ایجاد می کند؛ این غذا به علت داشتن 
ویتامین های مختلف به ویژه ویتامین B۶ نقش 
موثری در سالمتی سیستم قلبی و عروقی دارد.

آیا خاکشیر الغر می کند؟
  

خاکشیر، گیاه مفیدی است که به طور خودرو 
در باغ ها و صحراها می روید، این گیاه دارای 
برگ هایی با بریدگی زیاد و زرد رنگ است و 
از تیره گیاهان شب بو است. خاکشیر همچنین 
دارای خواص بسیار مفیدی است، یکی از خواص 
مهم خاکشیر کمک به خوب کار کردن دستگاه 

گوارش است. اگر شما هر روز صبح یک قاشق 
لیوان  یک  در  و  بشویید  را  خاکشیر  غذاخوری 
آب ولرم حل کنید و آن را بنوشید خواهید دید 
که بسیاری از مشکالت گوارشی شما بر طرف 
شده و بدن به راحتی کاهش وزن پیدا می کند.
البته الزم به ذکر است که باید صبح ها خاکشیر 
را ناشتا بنوشید و البته می توانید کمی شکر به 
محلول خود اضافه کنید تا طعم بهتری پیدا کند.

این بانوان جگر نخورند

باردار در مواقعی که گرسنگی و ضعف  زنان 
به سراغ شان می رود دیدن بسیاری از مواد 
که  کند  مجذوب  را  ها  آن  تواند  می  غذایی 
نمی  توصیه  ها  آن  خوردن  موارد  بعضی  در 
است.  جگر  غذایی  مواد  این  از  یکی  شود. 
از  سرشار  که  است  مقوی  بسیار  غذای  جگر 

ویتامین A می باشد، ولی مصرف بیش از حد 
آن به علت افزایش میزان ویتامین A که یک 
ویتامین محلول در چربی است می تواند باعث 
حامله  زنان  شود.  جنین  در  تولد  بدو  نقایص 
هفته  در  جگر  سیخ  یک  حداکثر  می توانند 
مصرف کنند. الزم به ذکر است، بتاکاروتن که 
غذایی  مواد  در  و  است   A ویتامین  پیش ساز 
ندارد. را  عارضه  این  دارد،  وجود  هویج  مانند 

یادداشت

کشف خودروی سرقتی در نهبندان

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی از کشف خودروی 
داد. سرهنگ سرفرازی  خبر  نهبندان  در شهرستان  پژو ۴۰۵ سرقتی 
انتظامی نهبندان هنگام کنترل خودروهای  گفت: مأموران فرماندهی 
عبوری در پلیس راه به یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند 
که پس از توقف خودرو و استعالم از سامانه پلیس آگاهی مشخص شد 
خودرو سرقتی است. خودروی متوقف شده چند روز قبل در شهرستان 

علی آباد کتول استان گلستان سرقت شده بود.

نجات چوپان گرفتار در ارتفاعات بند دره بیرجند 

چوپان گرفتار در ارتفاعات بند دره بیرجند توسط تیم واکنش سریع 
هالل احمر خراسان جنوبی نجات یافت. معاون امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر استان گفت: پس از اعالم این حادثه، بالفاصله تیم واکنش 
سریع هالل احمر به همراه تیم پشتیبان از بیرجند به محل حادثه اعزام 
شدند. بخشی افزود: اعضای تیم پس از ارزیابی صحنه حادثه با زدن 
کارگاه در محل وقوع حادثه، چوپان گرفتار را به پایین کوه منتقل کردند. 

وی گفت: حال عمومی حادثه دیده مطلوب است.

کاهش 2 درصدی تصادفات درون شهری استان

تصادفات درون شهری خراسان جنوبی ۲ درصد کاهش داشته است. 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۶۰۴ فقره تصادف در معابر درون شهری استان رخ داده است 
داشته  کاهش  گذشته  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  درصد  دو  که 
است. سرهنگ رضایی با بیان اینکه ۸ نفر کشته و 7۲۵ نفر هم در اثر 
تصادفات درون شهری استان زخمی شده اند، گفت: شهرستان های 
سربیشه، نهبندان و فردوس بیشترین افزایش و شهرستان های سرایان، 
درصد   ۶۳ اند.  داشته  را  تصادفات  کاهش  بیشترین  قاین  و  بیرجند 

متوفیان، عابران پیاده و ۲۵ درصد موتورسواران بوده اند.
 

۰۴ بیرجند نایب قهرمان رقابت های دو و میدانی شد
 

آموزشی و یگان های نظامی  مسابقات قهرمانی دو و میدانی مراکز 
 شمال شرق نیروی زمینی ارتش به میزبانی خراسان جنوبی برگزار شد.
 در این ماراتن 7۰ دو و میدانی کار در قالب هفت تیم از مشهد، بیرجند، 
گرگان، شاهرود، تربت جام و تربت حیدریه در پیست استادیوم ۱۵ هزار 
نفری غدیر بیرجند با یکدیگر به رقابت پرداختند. در مجموع امتیاز تیمی 
مسابقات دو و میدانی منطقه شمال  شرق کشور تیپ ۲۳۰ گرگان قهرمان 
شد، مرکز آموزش ۰۴ امام رضا )ع( بیرجند نایب  قهرمان و تیپ ۱77 

تربت حیدریه به مقام سوم دست یافت.

حوادث استان

 مسابقات والیبال قهرمانی خراسان تیر ماه ۱۳۵۰ تربت حیدریه - تیم والیبال شهرستان بیرجند مراسم افتتاحیه ایستاده از راست آقایان: علی اکبر حسامی 
داریوش اعتمادی. مرحوم حسین خوشرو. حسین خورشیدزاده. ناشناس. عباسعلی جباری. مرحوم رضاقضایی، پرچمدار * گردآورنده: اصغری

 داده نما

شما می توانید خطر ابتال به فشار خون باال را با اضافه کردن این مواد 
خوراکی به رژیم غذایی خود روزانه کاهش دهید. تشخیص عالئم فشار 
خون باال ممکن است دشوار باشد اما درمان نشدن آن  می تواند منجر 
به بروز مشکالت جدی مانند حمالت قلبی و سکته مغزی شود؛ مواد 
خوراکی مختلف تاثیرات مثبت و منفی زیادی را در فشار خون باال دارند. 
برخی از غذا ها تاثیر منفی بر فشار خون باال دارند؛ به طور مثال غذا های 
حاوی نمک زیاد فشار خون باال را تشدید می کنند. طبق تحقیقات انجام 

شده مصرف بیش از اندازه نمک بزرگترین علت ابتال به فشار خون 
باالست؛ بزرگساالن نباید بیش از ۶ گرم نمک در روز مصرف کنند. 
قسمت بیشتر نمکی که مصرف می کنیم، پنهان است در واقع بخشی از 
نمک را از طریق مصرف غذا های فرآوری شده مانند بیسکوئیت، نان، 
غالت و غذا های آماده دریافت می کنیم همچنین پیتزای فریز شده یکی 
دیگر از غذا هایی است که افراد دارای فشار خون باال باید از آن پرهیز 
کنند. در سوی دیگر تعدادی از مواد خوراکی هستند که به کاهش فشار 

خون کمک می کنند؛ اسفناج، پسته و گشنیز از جمله این مواد خوراکی 
هستند. سال هاست که گشنیز در درمان تعداد زیادی از بیماری ها کاربرد 
داشته است. مصرف میوه های تازه )نه به صورت آب میوه، شیرینی 
فیبر  دریافت  افزایش  برای  عالی  راه  میوه های کنسرو شده( یک  یا 
است؛ با مصرف این میوه ها عالوه بر تامین عناصر ضروری بدن خود 
مانند پتاسیم، منیزیم، از وجود آنتی اکسیدان هایی مانند فالونوئید ها و 

رزوراترول نیز بهره مند می شوید.

دور این خوراکی  را خط بکشید تا فشار خون نگیرید

ورزش استانیادداشت

نمایندگی انحصاری
 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 

خیابان منتظری - روبروی منتظری 5         09157208187- اسماعیلی

فروش انواع کاالی خواب
نقد / شرایط )روتختی، بالش، تشک زمینی و...(

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

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

رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(
نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737
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  بزرگترین واحد پخت سوم کاشی کشور، 
معطل  نقدینگی

بزرگترین واحد پخت سوم کاشی کشور برای ادامه 
دارد.  نیاز  اعتبار  تومان  میلیون   600 خود  حیات 
تولید  کارخانه  مدیرعامل  سیما،  و  گزارش صدا  به 
 کاشی تزئینی واقع در شهرک صنعتی قاین گفت: 
هم اکنون بزرگترین واحد پخت سوم کاشی کشور 
 به دلیل نداشتن نقدینگی در رکود به سر می برد.

هاشم طلوع افزود: این کارخانه فعالیت خود را از نیمه 
دوم سال 90 آغاز کرد و سال های 91 و 92 رونق 
خوبی داشتیم و سفارش های متعددی داشتیم اما این 
روزها این کارخانه بزرگ حال و روز خوشی ندارد.وی 
در ادامه گفت: در سال های رونق این کارخانه تولیدات 
را به کشورهای عراق، افغانستان و آسیای میانه صادر 
می کردیم و هم اکنون هم سفارش خارجی و داخلی 
زیادی داریم اما به دلیل کمبود نقدینگی تولیدمان با 
مشکل مواجه شده است.هاشم طلوع افزود: در ابتدای 
راه اندازی کارخانه 45 نفر کار می کردند که حاال به 

5 نفر رسیده و مجبور شدیم نیروها را تعدیل کنیم.
از  ساده  سفید  کاشی  تریلی  دو  روزانه  گفت:  وی 
کارخانه های مختلف داخل و خارج استان تهیه و 
آنها را تبدیل به کاشی تزئینی می کنیم. مدیرعامل 
کارخانه تولید کاشی تزئینی در ادامه گفت: برای راه 
اندازی این کارخانه یک میلیارد تومان وام  به اصطالح  
12 درصد گرفتیم که در عمل تبدیل به 18 درصد 
شخصی  هم  تومان  میلیارد  یک  همچنین  و  شد 
تأمین کردیم. طلوع گفت: تقاضای وام کرده ایم که 
تا این لحظه بانک ها در این زمینه اقدامی نکرده و ما 
همچنان درگیر بروکراسی اداری برای اخذ وام هستیم.

این مدیر تولیدی در ادامه گفت: ساالنه ظرفیت تولید 
360 هزار تن کاشی در هر شیفت کاری داریم و 
کاشی سفید را از متری 13 هزار تومان تهیه می کنیم 
و پس از تزئین قیمت آن با کسب ارزش افزوده دو تا 

سه برابر افزایش می یابد.

بازدید نماینده فائو از طرح بین المللی 
RFLDL در استان 

کشاورزی  و  خواربار  سازمان  نماینده  خبر-  گروه 
ملل متحد در ایران از طرح RFLDL در خراسان 
جنوبی بازدید کرد. رائو ماتا روز گذشته به همراه دو 
تن از کارشناسان این سازمان، راهی سرایان شدند 

و از صندوق های خرد روستایی و طرح های ایجاد 
شده و همچنین طرح احیای مراتع که براساس طرح 
RFLDL احیا می شود، بازدید کردند و در جریان 
  RFLDL روند فعالیت های آنها قرار گرفتند.طرح
طرح بین المللی احیای اراضی جنگلی و تخریب 
یافته است. طرح RFLDL تا سال 2019 تمدید 
شده که رائو ماتا ابراز امیدواری کرد: پس از بررسی و 
اعالم نتایج این بازدید به سازمان خواربار ملل متحد، 
یک سال دیگر تمدید شود. 4 صندوق در سه قلعه و 
روستاهای زنگویی، بسطاق و دوست آباد شهرستان 
سرایان تشکیل شده که تاکنون در قالب آن بیش از 
 RFLDL 110 کارگاه راه اندازی شده است. طرح
یا طرح بین المللی احیای اراضی جنگلی و تخریب 
شد.  آغاز  جنوبی  خراسان  در   90 سال  از  یافته 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در حاشیه 
این دیدار گفت: در راستای اجرای این طرح بیش از 
120 میلیون تومان برای راه اندازی معیشت های 
جایگزین غیر وابسته به مرتع پرداخت شده است.

خیاطی،  شامل  مشاغل  این  کرد:  بیان  نصرآبادی 
پروش  و  بافی  فرش  کنجد،  روغن  تراشی،  گوهر 
طرح  این  اجرای  با  اینکه  بیان  با  است.وی  قارچ 
رونق به این منطقه آمده است، افزود: همچنین این 
طرح به مواردی مانند احیای صنایع دستی بومی، 
ایجاد فضای سبز روستایی ، کف سازی مدارس و 
هوشمند سازی کالس های درس ورود پیدا کرده 
است. معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی نیز 
در این دیدار گفت: طرح سنجش فرسایش بادی در 
اراضی ملی استان اجرایی می شود. یوسفی با بیان 
اینکه در راستای اجرای این طرح 20 درصد اثرات 
ناشی از فرسایش بادی کاهش یافته است، گفت: 

این طرح در اراضی ملی استان اجرا می شود.

برپایی 110 غرفه در بازارچه های 
صنایع دستی

و  فرهنگی  میراث  اداره کل  دستی  معاون صنایع 
گردشگری  گفت: 110 غرفه در بازارچه های صنایع 
دستی تابستان امسال در خراسان جنوبی پیش بینی 

شده است .عباس زاده در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: این غرفه ها در ورودی شهرها و برخی روستاها، 
داخل شهر، اماکن تاریخی و محل های تردد خودرو 
برپا خواهد شد .وی افزود: برپایی بازارچه های صنایع 
دستی فرصت مناسبی برای فروش و معرفی صنایع 
این  در  روستائیان  درآمد  افزایش  و  استان  دستی 
میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  است.معاون  ایام 
در  این غرفه ها  کرد:  بیان  و گردشگری  فرهنگی 
باغ و عمارت اکبریه، باغ رحیم آباد بیرجند، بشرویه، 
سرایان، فردوس، اسدیه، قهستان و روستای فورگ 
درمیان، بوذرجمهر قاین و خضری دشت بیاض و 
در خوسف برپا می شود. عباس زاده خاطرنشان کرد: 
جاجیم بافی، حوله بافی، چادرشب، میناکاری، معرق، 
های  سنگ  و  سفالگری  بافی،  پخل  حصیربافی، 
قیمتی از عمده صنایع دستی خراسان جنوبی است 
که در بازارچه های صنایع دستی به فروش می رسد.

1۴ خانه قرآن در روستاها و مناطق 
محروم سرایان راه اندازی شد

مهر-رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان سرایان از 
راه اندازی 14 خانه قرآن در روستاها و مناطق محروم 
سهرابی  االسالم  حجت  داد.  خبر  شهرستان  این 
نژاد اظهار کرد: فعالیت های این نهاد در پنج حوزه 
دارالقرآن، امور مساجد، اعزام مبلغ، تشکل های دینی 
و عمرانی پیگیری می شود. وی بیان کرد: به همت 
تبلیغات اسالمی شهرستان سرایان، در حوزه  اداره 

فعالیت های قرآنی 18 موسسه و خانه قرآن روستایی 
شامل چهار موسسه قرآنی در سرایان، آیسک و سه 
قلعه و 14 خانه قرآن در روستاها و مناطق محروم 
راه اندازی شده که در طول سال به فعالیت های 
قرآنی، برگزاری کالس های تفسیر، روخوانی و روان 

خوانی، تجوید و مفاهیم مشغول هستند.

افزایش 1۴ درصدی داوطلبان
 کنکور سراسری در استان

تعداد داوطلبان کنکور سراسری امسال در خراسان 
جنوبی 14 درصد نسبت به سال قبل افزایش دارد. 
معاون آموزشی دانشگاه بیرجند گفت:  امسال 13 هزار 
و 630 نفر در خراسان جنوبی در کنکور سراسری 
با هم رقابت می کنند که  8 هزار و 193 شرکت 
کننده خانم  و 5 هزار و 537 نفر آقا هستند.از این 
تعداد داوطلب هزار و 64 نفر در رشته علوم ریاضی و 
فنی، 2 هزار و 603 نفر در علوم انسانی،  هزار و 82 
نفر در هنر، 5 هزار و 347 نفر در رشته علوم تجربی  
و  هزار و 661 نفر در رشته زبانهای خارجی شرکت 
کردند. آیتی با بیان اینکه از دیروز کارت ورود به جلسه 
آزمون توزیع شده است، گفت: باجه رفع نقص آزمون 
سراسری در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 5 و 6 تیر 
در پردیس شهدای دانشگاه بیرجند  در خیابان شهدا، 
سازمان  اعزامی  نماینده  حضور  با  دانشگاه  خیابان 
سنجش صبح ها از ساعت 8:30 تا 12 و عصرها از 
ساعت 14 تا 17 دایر است.وی افزود: همچنین در 
روزهای پنجشنبه و جمعه 7 و 8 تیر باجه رفع نقص 
در  دانشگاه بیرجند، مدیریت آموزش های آزاد آماده 
پاسخگویی به داوطلبان است.معاون آموزشی دانشگاه 
بیرجند با بیان اینکه شروع آزمون سراسری صبح ها 
ساعت 7:30 و عصرها 14:30 است، افزود: این آزمون 
در 5 حوزه شامل دانشکده های علوم، ادبیات و علوم 
انسانی، علوم ریاضی، مهندسی و ساختمان آموزشی 

استاد حسن پور دانشگاه بیرجند برگزار می شود.  

کشف فرهنگی 7 هزار ساله 
در کله کوب آیسک

مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل استان گفت: 
شواهدی جدید از فرهنگی هفت هزار ساله در کله 
کوب آیسک شهرستان سرایان به دست آمده است. به 
گزارش تسنیم، برآبادی با اعالم این خبر اظهار کرد: 
گمانه زنی به  منظور الیه نگاری محوطه کله کوب آیسک 
در خرداد ماه 1397 با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشگری و پژوهشکده باستان شناسی به شماره 
97531285 مورخ 15 اردیبهشت 97 از تاریخ اول خرداد 
لغایت 31 خرداد به سرپرستی دکتر محمدحسین عزیزی 
خرانقی آغاز شده است. وی افزود: هدف این کاوش 
الیه نگاری و ارائه گاه نگاری نسبی و مطلق محوطه 
کله کوب و شناسایی توالی فرهنگی استقرارهای پیش  
اساس  بر  افزود:  است. وی  این محوطه  تاریخی  از 
مشاهدات و یافته های حاصل از بررسی ها و پیمایش 
منطقه مورد بحث و مستندات موجود باید عنوان شود 
که این محل در گذشته های دور نیز از آبادانی برخوردار 
از  بوده است و وجود صدف های آب شیرین نشان 
هم جواری این محوطه با آب های دائمی بوده است.

وقف برای تأمین دارو و درمان 
بیماران بی بضاعت

خیر سربیشه ای آب و زمین کشاورزی خود را برای 
تأمین دارو و درمان بیماران بی بضاعت وقف کرد. 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه گفت: این 
که  است  شهرستان  این  در  امسال  وقف  پنجمین 
ملک کشاورزی شامل 12 ساعت آب و اراضی تابعه 
از مزرعه و قنات کوات شهر درح از سوی غالمرضا 

خدابخشی  به ارزش 20 میلیون تومان  وقف شد.

* یک مؤسسه خیریه بین المللی 80 سری جهیزیه 
بین نوعروسان شهرستان فردوس توزیع کرد.

*سرپرست سازمان فضای سبز شهری شهرداری 
بیرجند از اجرای طرح های نوین آبیاری در فضای 

سبز شهر بیرجند خبر داد.
*9 دانشجوی دانشگاه بیرجند به مرحله نهایی المپیاد 

غیر متمرکز علمی کشور راه یافتند.
*رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: تصادفات 

درون شهری 2 درصد کاهش داشته است.
*خیابان های شهدای گمنام و نبوت شهر قهستان 

زیرسازی و آسفالت شدند.

اخبار کوتاه

گروه خبر-مدیرکل دفتر امور  فرهنگی و اجتماعی 
با بیان اینکه  رسانه ها مطالبه گری  استانداری 
قانونمند و منطقی دستگاه های فرهنگی اجتماعی 
را دنبال کنند، گفت: طرح پایش سالمت روان 
کودکان قبل از پیش دبستانی مناطق شمال شهر 
بیرجند امسال نیز اجرا می شود. عصمت محمودی 
روز گذشته در نشست مدیران دستگاه های اجرایی 
مرتبط با هزینه کرد اعتبارات کنترل و کاهش 
در  گذشته  سال  کرد:  اظهار  اجتماعی  آسیب 
خراسان جنوبی 5 میلیارد و 795 میلیون و 595 
هزار و 740 ریال اعتبار داشتیم که اعتبارات به 9 
دستگاه بهزیستی، آموزش و پرورش، زندان ها، 
اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و 
فناوری، نیروی انتظامی، بهداشت، ورزش و جوانان 
داده شد و مبلغ یک میلیارد و 550 میلیون تومان 

در اختیار استانداری بوده است.
وی با بیان اینکه امسال این رقم اعتبار 2 میلیارد 
و 867 میلیون و 400 هزار ریال است که بین 9 
دستگاه اجرایی و استانداری توزیع می شود، افزود: 
در دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی اعتباراتی 
که به استان اختصاص یافته بین 11 سمن و 
11 شهرستان توزیع می شود و مابقی اعتبارات 

با توجه به رویکرد وزارت کشور بر محور قرار 
دادن دانش آموزان است که دو قرارداد با آموزش 
و پرورش و دو تفاهم نامه با بهزیستی در حوزه 

طالق تنظیم شده است.

 بازگشت ۲۰۸ زوج به زندگی مشترک
 با مشاوره ازدواج

مدیرکل بهزیستی نیز گفت: 208 زوج با مشاوره 
ازدواج در قالب طرح پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی به زندگی مشترک برگشتند. عرب نژاد 
اظهارکرد: دو آسیب مهم و اولویت دار در کشور 
اعتیاد و طالق است که رشد فزاینده ای دارد.وی 
بیان کرد: هرچند در خراسان جنوبی در مقوله 
طالق جزو استان های آخر هستیم ولی با این 
وجود در بحث پیشگیری از آسیب های مرتبط 
با طالق ورود پیدا کردیم.عرب نژاد ادامه داد: در 
اجتماعی سال  آسیب های  از  پیشگیری  حوزه 
گذشته از سوی استانداری 150 میلیون تومان، 
از سوی وزارت کشور 34 میلیون تومان برای 
پیشگیری از اعتیاد وجهت درمان اعتیاد به مواد 
مخدر 210 میلیون  تومان اعتبار به بهزیستی 

خراسان جنوبی ابالغ شد.

اختصاص اعتبار ۲1۰ میلیون تومانی 
برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

به فرهنگ و ارشاد 
محبی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین 
در  تومان  میلیون  گفت: 210  نشست  این  در 
راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی سال 
گذشته به فرهنگ  و ارشاد خراسان جنوبی تعلق 
گرفته است.وی با اشاره به اینکه مأموریت ما در 
حوزه فضای مجازی تعریف شده است، اظهار 
کرد: از اعتبار تعریف شده 200 میلیون  تومان در 
زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در قالب 
فعالیت های مرتبط در فضای مجازی و 10 میلیون 
نیز برای آموزش پیشگیری از اعتیاد برای جامعه 

هدف اختصاص داده شده است.

سند ورزش و جوانان  در حوزه فرهنگی 
اجتماعی تدوین شد

مدیرکل ورزش و جوانان هم در این نشست 
گفت: سند ورزش و جوانان در حوزه فرهنگی 
سرپرست  می شود.  آماده  به زودی  اجتماعی 
اظهار کرد: در زمینه ارائه گزارش کنترل آسیب 
اجتماعی در اداره کل ورزش و جوانان اقداماتی 

صورت گرفته و در بحث کنترل آسیب اجتماعی 
تقسیم کار به صورت ملی انجام شده و کنترل 
و کاهش هر کدام تفاسیر خاص خود را دارد. 
وی افزود: در حوزه های ورزش برش فرهنگی 
مباحث  در  نو  فناوری های  توسعه  و  جوانان 
جدید نمی توانیم تفسیر خوبی داشته باشیم و در 
حوزه اجتماعی فرهنگی نیز تدوین سند ورزش 
جوانان استان در حال آماده شدن است و همه 
موضوعات در زمینه ورزش و نحوه هزینه کرد 

اعتبارات آسیب های اجتماعی بیان خواهند شد.

اختصاص 1۷۸ میلیون تومان اعتبار 
به اجرای طرح نماد در استان

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش نیز گفت: 178 

میلیون تومان اعتبار سال گذشته به اجرای طرح نماد 
در استان اختصاص یافت. موسوی کیا اظهار کرد: 
نیز طرح های متعددی را در  آموزش و پرورش 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی اجرا کرده است.
وی بیان کرد: چهار طرح اصلی در آموزش و پرورش 
با همکاری نهادها و دستگاه های ذیربط با محوریت 
آنان در حوزه آسیب های  اولیای  و  دانش آموزان 
از  داد: یکی  ادامه  اجرا شده است.وی  اجتماعی 
طرح های مهم طرح مدارس عاری از خطر بوده که 
در 121 آموزشگاه و ویژه مقطع متوسطه دوم برگزار 
شد. مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی نیز با بیان 
اینکه بیش از 200 روحانی بومی در استان داریم، 
گفت: در خراسان جنوبی به دنبال انقالب قرآنی 

هستیم و استان نیازمند احداث 40 خانه عالم است.

گفت:  خراسان جنوبی  در  فقیه  ولی  نماینده 
دنبال  به  باید  دولت  روزمره  مشکالت  برای 
دانشگاه و دانشمند برود نه اینکه دانشمند در 
فارس،  گزارش  به  بماند.  منتظر  دولت  سالن 
حجت االسالم عبادی صبح دیروز در دیدار با 
مسئوالن سازمان بسیج اساتید و اعضای هیئت 

علمی دانشگاه های بیرجند، اظهار کرد: دو کلمه 
“استاد” و “بسیجی” به معنای علم و ایمان و 
دین و دانش است.وی گفت: آن جامعه ای بهره 
می برد که از این دو کلمه برخوردار باشد و اگر 
دین بدون دانش و دانش بدون دین بماند به 

جان انسان ها آتش می شود.

دریافت مجوز ایجاد 1۰ اندیشکده
 در خراسان جنوبی

رئیس سازمان بسیج اساتید نیز در این جلسه 
گفت: مجوز ایجاد دو اندیشکده آب و گیاهان 
دارویی و تأسیس هشت اندیشکده  دانشگاهی در 
استان گرفته شده است. دیانی خاطرنشان کرد: 

بر اساس طرح اعتالی سازمان بسیج اساتید، 
تشکیل و تأسیس اندیشکده های راهبردی در 
دستور کار امسال قرار دارد و بر اساس اسناد 
انقالب  عالی  شورای  مصوبات  و  باالدستی 
فرهنگی یکی از مهم ترین وظایف بسیج اساتید 
نیاز کشور  انجام تحقیقات مورد  در  مشارکت 
و  منظور جهت دهی  به  کرد:  اظهار  است.وی 
ساماندهی فعالیت های پژوهشی اساتید در سطح 
کشور و حل معضالت و مشکالت در عرصه های 
هیئت های  تا  شد  گرفته  تصمیم  مختلف 
اندیشه ورز و اتاق فکر در کانون های بسیج اساتید 
شکل بگیرد.وی افزود: اندیشکده ها در سه حوزه 
و سطح حاکمیتی، سطح ملی و سطح منطقه ای 
و استانی ورود پیدا می کنند و در واقع این اتاق 
اندیشکده های  عنوان  به  ملی  سطح  در  فکر 
موضوع محور و در سطح استانی نیز به عنوان 
اندیشکده های اقلیم محور هستند تا بتوانیم در 
کنیم. رصد  را  استان  مشکالت  استان  سطح 

دریافت مجوز ایجاد دو اندیشکده آب و 
اندیشکده گیاهان دارویی دراستان

بیان  با  گفت:  اساتید  بسیج  سازمان  رئیس   
اندیشکده ها  مختلف  دانشگاه های  در  اینکه 

این  ذیل  علمی  حلقه های  و  می گیرد  شکل 
اندیشکده ها ساماندهی می شوند، تصریح کرد: 
است  استان  معضالت  از  یکی  آب  کمبود 
عرصه  این  در  دانشگاهی  صاحب نظران  لذا 
می توانند ایده پردازی و مسئوالن را کمک کنند.

وی با اشاره به کنگره ملی 2 هزار شهید استان، 
بیان کرد: اجالسیه شهدای دانشجو و اساتید با 
حضور 500 نفر از اساتید بسیجی استان پیش 
از برگزاری کنگره در مهرماه برگزار خواهد شد.

دانشگاه ها محل تجمع فرهیختگان
رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی در این 
دیدار افزود: دانشگاه  در کنار تربیت نیروی انسانی 
وظیفه انسان سازی را دارند و جامعه از نقش و 
کارکرد دانشگاه ها تأثیر می پذیرد.فورگی نژاد اذعان 
داشت: دانشگاه ها محل تجمع فرهیختگان است؛ 
باید از ظرفیت و پتانسیل دانشگاه ها استفاده کنیم 
که در حال حاضر مکانیزم مناسب برای استفاده 
اگر  کرد:  بیان  ندارد.وی  وجود  ظرفیت  این  از 
دانشگاه ها به عنوان صاحبان فکر و ایده برای 
حل مشکالت پیشگام نباشند نباید از دیگران 
دنبال کسب  به  اساتید  بسیج  داشت؛  انتظاری 
جایگاه نیست بلکه به دنبال حل مشکالت است.

دولت باید به دنبال دانشگاه و دانشمند برود نه دانشمند به دنبال دولت

طرح پایش سالمت روان کودکان در بیرجند اجرا می شود

آسمانی صاف تا کمی ابری برای خراسان جنوبی

فارس-کارشناس سازمان هواشناسی گفت: وضع هوای استان در 24 ساعت آینده صاف تا کمی ابری همراه با وزش 
تندباد و گرد و خاک پیش بینی می شود. لطفی اظهار کرد: وضع هوای استان در 24 ساعت آینده صاف تا کمی ابری همراه 

با وزش تندباد و گرد و خاک پیش بینی می شود که تغییرات دمای هوا طی این مدت محسوس و چشمگیر نخواهد بود.

بیان  با  جنوبی  خراسان  خبر-استاندار  گروه 
اینکه بانک ها حق سخت گیری های اضافه 
را ندارند گفت:هنوز به حد مطلوب در پرداخت 
تسهیالت نرسیده ایم و باید تالش جدی برای 
جذب انجام شود. محمد مهدی مروج الشریعه 
در جلسه مشترک کارگروه تخصصی اشتغال 
اظهار کرد:  بانک ها،  و کمیسیون هماهنگی 
اگر به پایان مهلت برسیم و مبلغی باقی بماند 
، دستگاه های اجرایی و بانک های عامل باید 
پاسخگو باشند.وی افزود: هنوز به حد مطلوب در 
پرداخت تسهیالت نرسیده ایم لذا باید بیش از 
پیش در جذب تسهیالت تالش کنیم.استاندار 
با اشاره به اینکه نباید در این فرصت کم باقی 
بازگو  باز شود و  از مشکالت  مانده سفره دل 
کردن این مشکالت، قابل قبول نیست، گفت: 
معرفی صرف هنر نیست بلکه باید مشکالت 
جدی  ها  بانک  در  شده  معرفی  های  طرح 
پیگیری شود.وی با بیان اینکه بررسی وثایق با 
سرعت باال و پرداخت تسهیالت باید در دستور 
کار کارگروه قرار گیرد، عنوان کرد: تعداد طرح 
های ریز در صندوق کارآفرینی امید زیاد است.

احداث  اگر  اینکه  به  اشاره  با  الشریعه  مروج 
ندارد،  محیطی  زیست  مشکل  صنعتی  ناحیه 
می تواند 10 هکتار افزایش پیدا کند، بیان کرد: 
مقدار افزایش زمین ناحیه صنعتی می تواند به 
نمایشگاه تولیدات صنایع دستی تبدیل شود.وی 
با بیان اینکه جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و 
شرکت شهرک های صنعتی اگر طرح مهمی 
دارند باید در مدت زمان باقی مانده ارائه دهند، 
توانمندی  و  وثایق  نوع  و  ابزار  در  کرد:  اظهار 
متقاضی هر گونه مسئله و مشکلی وجود دارد، 
باید طی یک هفته آینده برطرف شود.استاندار 
با اشاره به اینکه امکان جایگزینی طرح ها در 
این مدت کوتاه وجود ندارد، افزود: طرح های 
باالی شش میلیارد تومان به صورت خاص طی 

یک هفته آینده مورد بررسی دقیق قرار گیرند.
وی بیان کرد: تصویب نهایی از سوی بانک به 

منزله انعقاد قرارداد است.

59 میلیارد اعتبار بانک کشاورزی برای 
اشتغال روستایی و عشایری

مدیر شعب بانک کشاورزی هم در این نشست 
اعتبارات  در  بانک  این  ابالغی  اعتبار  گفت: 
اشتغال روستایی و عشایری 59 میلیارد تومان 
است. قزلباش گفت: 270 طرح اشتغال با رقم 

162 میلیارد و 900 میلیون تومان به این بانک 
معرفی شده که 85 درصد طرح ها مربوط به 
بخش کشاورزی بوده است.وی بیان کرد: بر 
اساس تقسیم شهرستانی تاکنون 66 طرح به 
با  برگشت، 35 طرح  ریال  میلیارد  رقم 499 
143 میلیارد ریال پرداخت و 16 طرح با 178 
میلیارد ریال در مراحل نهایی تکمیل پرونده 

بانک کشاورزی در  اظهار کرد:  دارد.وی  قرار 
پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری 
رتبه دهم جذب اعتبارات را به خود اختصاص 

داده است.

جذب نشدن تسهیالت اشتغال
 علت یابی شود

نماینده مردم سرایان، فردوس، طبس و بشرویه 
جذب  گفت:  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری در 

برخی شهرستان های استان از جمله سرایان و 
فردوس صفر درصد است که باید علت یابی شود.
امیرحسنخانی اظهار کرد: دستگاه های اجرایی 
و بانک ها هر جا نیاز است به ما اعالم کنند 
تا با مدیران عامل بانک های کشور صحبت و 
مسائل را پیگیری کنیم. وی گفت: انتظار می رود 
اکنون که منابع تسهیالتی به بانک های عامل 

ابالغ شده هر چه سریعتر اعتبارات جذب و برای 
اشتغالزایی به متقاضیان پرداخت شود.

۲۲ میلیارد تومان تسهیالت
 اشتغال پرداخت شد

با  هم  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
بیان اینکه تا هفته گذشته 15 میلیارد تومان 
تسهیالت اشتغال در استان پرداخت شده بود، 
گفت: این رقم به بیش از 22 میلیارد تومان 
رسیده است.  رکنی اظهار کرد: طی یک هفته 

گذشته که پیگیری اشتغال پایدار روستایی به 
دو  گرفت  قرار  کار  دستور  در  جدی  صورت 
جلسه برگزار شد و طرح ها به صورت موردی 
بررسی و نتایج بسیار خوبی نیز حاصل شده 
است.وی با بیان اینکه طی کارگروه قبل 190 
طرح در قالب 95 میلیارد تومان مصوب شده 
است، افزود: تسهیالت پرداخت نشده طرح ها 

در کارگروه قبل 35 میلیارد تومان بود که به 
43 میلیارد تومان رسیده است.

معرفی ۲۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
تومان طرح مصوب اشتغال در 
حوزه گردشگری و صنایع دستی

رمضانی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری نیز در این جلسه اظهار کرد: در مجموع 
27 میلیارد و 800 میلیون تومان طرح مصوب به 
شده  معرفی  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره 
است که از مجموع طرح های معرفی شده 23 
میلیارد تومان در قالب 59 طرح مربوط به حوزه 
گردشگری است و 23 طرح با مبلغ چهار میلیارد 

تومان نیز در حوزه صنایع دستی است.

نخستین IT پارک شرق کشور 
در بیرجند احداث می شود

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گفت: 
در  کشور  شرق  پارک   IT نخستین  احداث 
بیرجند در حال پیگیری است و بعد از تامین 
زمین به زودی ساخته می شود.  جرجانی افزود: 
بر اساس بررسی های انجام شده در حال حاضر 
58 دانشگاه و مرکز آموزش عالی، 135 شرکت 
 ICT و IT و واحد فناوری و 400 فارغ التحصیل
از فوق دیپلم تا دکترا در استان وجود دارد.وی 
 IT پارک های اینکه  به  توجه  با  اظهار کرد: 
نیاز به زیرساخت خاصی ندارند بر آن شدیم 
تا IT پارک در منطقه شرق کشور در بیرجند 
راه اندازی شود.وی بیان کرد: با پیگیری های 
انجام شده در وهله نخست مجوز راه اندازی 
IT پارک در استان را اخذ کردیم و برای تامین 
زمین از امور اراضی و راه و شهرسازی در حال 
مساحت  میزان  گفت:  وی  هستیم.  پیگیری 
این  احداث  برای  شده  بینی  پیش  نیاز  مورد 

پروژه هکتار در نظر گرفته شده است.
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 امیر المؤمنین علی علیه السالم فرمودند :
عاُم، وقوُت األرواِح اإلطعاُم قوُت األجساِد الطَّ

خوراك بدنها، غذاست و خوراك جانها، اطعام کردن.
)مشكاة األنوار، ص 325(

آقای خاتمی هم هرچه دلش 
بخواهد، می تواند بگوید 

مهدی طائب، فرمانده قرارگاه عمار درباره حکم حمید 
بقایی گفت: حکم آقای بقایی را نسبت به کمی آن 
عادالنه نمی دانم. آقای بقایی بایستی اعدام می شد. 
طائب در پاسخ به سوالی دیگر درخصوص مناقشه 
احمدی نژاد با دستگاه قضا نیز عنوان کرد: احمدی نژاد 
را باید آزاد گذاشت تا هر چه دلش می خواهد بگوید. 
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که اگر غیر از 
با وی  این چنین  آیا  بود  احمدی نژاد کس دیگری 
برخورد می شد هم گفت: اشکالی ندارد ، آقای خاتمی 

هم هر چه دلش بخواهد، می تواند بگوید.

عارف یا باید پاسخ دهد 
و یا باید انتقادات را بپذیرد

انتقاد  گفت:  تهران  اسبق  شهردار  کرباسچی 
رفتار  کارنامه،  با  باید  افراد  و  است  بخش  تکامل 
مسئله  لذا  گیرد  قرار  نقد  مورد  شخصیت شان  و 
وضعیت  بهبود  اصالحات  جریان  حرکت  در  مهم 
بوده،  سیاسی  و  اقتصادی  مشکالت  حل  و  کشور 
امید طبیعی است و  فراکسیون  رئیس  از  انتقاد  لذا 
وی یا باید پاسخ دهد و یا باید انتقادات را بپذیرد. 
حل  در  توانا  احترام،  قابل  شخصیتی  نوری  عبدا... 
مسائل سیاسی، صالح و با سوابق مثبت است که 
می تواند گزینه مناسبی برای جایگزینی عارف باشد.

از مذاکرات با اروپا
 آبی گرم نمی شود

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی  نبی حبیبی،  محمد 
گفت: از مذاکرات با اروپا آبی گرم نمی شود. اشتهای 
آنها در طرح مطالبات غیرمشروع از ایران بیشتر از 
آمریکایی هاست. ضمن اینکه تصمیمات اتحادیه اروپا 
نه کافی و نه مفید و نه عملی است. نهادهای اقتصادی 
در اروپا بیشتر از اینکه تابع تصمیمات اتحادیه اروپا 
باشند، متأثر از نفوذ خزانه داری آمریکا و تهدیدهای 
روزافزون آن هستند. مسئله جنگ روانی دشمن علیه 

ملت جدی است.

گروه های متعددی برای 
عدم موفقیت دولت نقشه می کشند

محسن غرویان استاد حوزه گفت: در داخل کشور 
ما دچار یک سری زد و بندهای سیاسی هستیم و 
همچنین احزاب و گروه های متعددی داریم که برای 
ایجاد  مانع  و  می کشند  نقشه  دولت  موفقیت  عدم 
می کنند و اجازه نمی دهند برنامه های دولت به نتیجه 
منتهی شود. دولت روحانی اما با انگیزه است و هدف 
دارد و برای توسعه اقتصادی کشور در برابر این فشارها 
مقاومت می کند؛ ولی این جوسازی ها و فضاسازی 
باعث می شود موفقیت مورد نظر دولت حاصل نشود.

تیم اقتصادی دولت یا برنامه ندارند 
یا هماهنگ نیستند

زرآبادی، عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه 
افرادی چون محمد  اقتصادی دولت  از تیم  منظور 
باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و سخنگوی دولت، نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس 
بانک مرکزی و مسعود  رئیس کل  جمهور، سیف 
کرباسیان وزیر اقتصاد هستند، گفت: این تیم یا برنامه 
ندارند، یا هماهنگ نیستند و یا توانایی اجرای برنامه 
دولت را ندارند. بنابراین ضرورت دارد این تیم تغییر یابد.

توانستیم گزینه جنگ را حذف کنیم

غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس  جاللی  غالمرضا 
گفت: ساختار نیروی زمینی ارتش و سپاه متناسب 
با تهدیدات، استراتژی ها را بازسازی کرده و در قالب 
مانورها تمرین کردیم؛ آنها نیز این توانمندی ها را 
بررسی کردند و فرماندهان آنها می گویند استفاده از 
گزینه نظامی برای مقابله با جمهوری اسالمی بسیار 
پرهزینه و پرتلفات و غیرممکن خواهد بود؛ این یعنی 

توانستیم گزینه جنگ را حذف کنیم.

 نباید مجلس طوری عمل کند
 که از رهبری تذکر بگیرد

محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسالمی اظهار 
کرد: نباید مجلس طوری عمل کند که در مورد لوایح 
حیاتی کشور که مستقیم به منافع و مصالح ملی مربوط 
 است، از رهبری تذکر بگیرد. باید مجلس از لوایح

 بی تاثیر در مسایل اصلی کشور فاصله بگیرد و تنها به 
لوایح و طرح هایی بپردازد که اولویت کشور بوده و ناظر 

به منافع طبقات ضعیف و متوسط است.

ایرانی ها بازیچه سیاست منفعت طلب 
از طرف روسیه بودند

فالحت پیشه، نماینده مجلس گفت: با نگاهی به روابط 
ایران و روسیه به خوبی می توان فهمید که ایرانی ها 
از طرف  منفعت طلب  چنین سیاست  بازیچه  بارها 
روسیه شدند اما متاسفانه در کشور ما به یک باره حوزه 
قدسی سیاست خارجی گسترش پیدا می کند که حتی 
نمی توان سیاست های سوریه، روسیه و برخی کشورها 
را نقد کرد. اگر آنها مورد نقد قرار گیرند ما مورد حمله 

و هجمه قرار می گیریم.

جریان اصالحات باید مراقبت کند از درون ضربه نخورد

محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید با تاکید بر 
اینکه جریان اصالحات باید مراقبت کند از درون ضربه 
نخورد، اظهار کرد: متاسفانه در مواقعي از درون جریان 
اصالحات صداهایي شنیده مي شود که جز ایجاد چالش 
و هزینه در درون خانواده  اصالحات دستاورد دیگري 
ندارد و شخصا امیدوارم که اینگونه مواضع از سر ناآگاهي باشد و همه دوستان به 
رمز پیروزي و موفقیت این جریان که وحدت و انسجام است، توجه جدي کنند.

تصویرسازی خشن از مشهد با واقعیت همخوانی ندارد 

شهیندخت موالوردی، دستیار ویژه رئیس جمهور درباره 
افراد در مشهد  برخی  به  تند منتسب  حرکت های 
ارائه می شود  قرائنی که  گفت: مجموعه شواهد و 
و به اثبات می رسد این ذهنیت را تقویت می کند. 
قطعا این ذهنیت با تصور و تصویری که ما از مردم 
 خراسان رضوی، مشهد و افتخار آن شهر یعنی امام رئوف، امام رضا )ع( داریم 
نمی خواند بنابراین اصال تصویرسازی خشن از مشهد با این ویژگی همخوانی ندارد.

جامعه  دبیرکل  باهنر،  محمدرضا 
جوان  درباره  مهندسین  اسالمی 
گرایی در کابینه گفت: در دنیا کنار 
نیست،  عادی  غیر  کار  وزیر  رفتن 

الحمدا... در دولت آقای روحانی افراد 
اما  دارد  دلسوز وجود  و  مدبر  مدیر، 
آقای روحانی که قرار است فرماندهی 
یک قرارگاه را بر عهده بگیرد نیاز به 
وزرای جوان و پویا دارد و این مسئله 

باید هرچه زودتر حل شود زیرا دوران 
ریاست جمهوری چهار سال بیشتر 
شدن  مطرح  درباره  وی  نیست. 
بحث عدم کفایت رئیس جمهور نیز 

گفت: اگر قرار باشد یک قرارگاهی 
را تأسیس کنیم، اقتصادی است و نه 
نظامی که سیاستش هم مشخص 
این  نیاز  و  مقاومتی  اقتصاد  است، 
قرار گاه هم مشخص است که همان 

وحدت مقام های کشور و نیروهای 
سیاسی و اقتصادی است که به ایران 
اسالمی چشم دوخته اند. معاون اول 
رئیس جمهور این قرارگاه را تاسیس 
کرده، اما زیر آب زدن و آجر از زیر پا 
کشیدن درست نیست. باهنر افزود: 
خدا را شکر نوع جلسات سران قوا 
به  جمهور  رئیس  و  شده  متفاوت 
در  کند،  می  رفتار  دیگری  طور 
گذشته قوا تقصیرها را بر گردن یک 
دیگر می انداختند اما امروز متفاوت 
شده و هر سه قوا با هم در تالش 
هستند. باید همدالنه کار کرد ، به 
یاد دارم در گذشته رئیس جمهوری 
مملکت  می خواهیم  اگر   گفت 
پیشرفت کند روسای قوا کنار بروند 
این نگاه درست نیست. اگر همدلی 
 و هم زبانی باشد و همچنین مدیریت 
جهادی می شود مشکالت را حل کنیم.

اگر قرار باشد قرارگاهی را تأسیس کنیم اقتصادی است، نه نظامی 
که سیاستش هم اقتصاد مقاومتی است

تقلید  مرجع  همدانی،  نوری  آیت ا... 
مسئوالن  همت  تمام  باید  گفت: 
مشکالت  باشد.  مردم  مشکل  رفع 
اقتصادی مردم مایه شرمندگی است 
مرهم  اینکه  به جای  هم  عده ای  و 
باشند نمک به زخم می زنند، مردم 
وقتی می بینند که یک مسئول می آید 
و مشکالت آن ها را کتمان می کند بر 
ناراحتی آن ها افزوده می شود. مرجع 
درست  کرد:  تاکید  شیعیان  تقلید 
است دشمن جنگ اقتصادی را آغاز 
کرده و بی رحمانه هم مشغول است 
هم  مدیریت  داشت  توجه  باید  اما 
ضعیف است، هیچ اشراف و نظارتی 
ندارد. وی  وجود  کاال  و  بر خدمات 
گفت: مسئوالن نباید از تذکر برآشفته 
شوند روزانه افراد زیادی برای ما نامه 
می نویسند یا به دفتر مراجعه می کنند 
وضعیت  نگران  و  ناراحت  بسیار  و 

معیشت و اقتصاد هستند و از علما، 
مراجع و حوزه می خواهند نسبت به 
وضع موجود تذکر دهند. وی با بیان 
اینکه مردم باید بدانند ما هم همدرد 

آن ها هستیم و مشکالتشان را بازگو 
می کنیم، خاطرنشان کرد: چند سال 
کشور معطل برجام شد که نتیجه آن 
زبان دراز بودن دشمن شد واالن هم 
عده ای بحث مذاکره مجدد را مطرح 

می کنند که این تفکر بی تردید خیانت 
است. وی تصریح کرد: نباید مسائل 
حاشیه ای مطرح شود بلکه همگان 
باید با وحدت و همدلی به فکر مقابله 

با دشمن باشند و برای حل مشکالت 
پرهیز  اختالفی  مسائل  از  مردم 
شود. این انقالب و نظام خون بهای 
به  باید  و  است  شهید   هزاران 
هر قیمت که شده از آن حفاظت کرد.

مشکالت اقتصادی مردم مایه شرمندگی است 
برخی مسئوالن به جای اینکه مرهم باشند نمک به زخم می زنند

با روحاني مشکل ندارم با وعده هاي دروغین مشکل دارم

سید ناصر موسوي الرگاني، عضو فراکسیون والیي 
مجلس گفت: من در اوایل کار آقاي روحاني مخصوصا 
بعد از سخنراني او در سازمان ملل از او دفاع کردم و 
گفتم این تفاوت سخنران است. من با شخص روحاني 
مشکل ندارم، من با وعده هاي دروغین مشکل دارم. 
به مردم گفتند که اینقدر رفاه ایجاد مي کنیم که یارانه نیاز نباشد، اما االن من 

نماینده باید ناسزا بشنوم که چرا گوشت شده کیلویي 70 هزار تومن.

افتتاح مرکز ترک اعتیاد  * عکس : فیاضیغبار روبی گلزار شهدای بیرجند به مناسبت هفته قوه قضائیه  * عکس : صداوسیماطبیعت زیبای مناطق عشایری بشرویه  * عکس : حمیدرضا وثوقی

ملت  بانک  شعب  مدیر  حسینی-  الهام  سیده 
خراسان جنوبی، از اهدای 2 هزار و 200 جفت کفش 
توسط بانک ملت به دانش آموزان نیازمند کمیته امداد 
امام خمینی )ره( خبر داد و گفت: کفش ها ساخت 
ایران و در راستای شعار حمایت از تولید داخلی است.

صبح دیروز کرمی در آیین اهدای 2 هزار و 200 جفت 
کفش، بیان کرد: به عنوان نماینده بانک ملت از طرف 
ایفای  افتخار داریم در راستای  مشتریان و همکاران 
می  انجام  را  ارزشمند  کار  این  اجتماعی،  مسئولیت 
دهیم. وی با اشاره به این که 101 هزار جفت کفش 
کتانی در بین 5 استان قرار است توزیع شود، ادامه 
داد: سهمیه در نظر گرفته شده برای خراسان جنوبی 
2 هزار و 200 جفت کفش با سایزهای مختلف از 31 
تا 43 است. وی با تاکید بر این که کفش ها ساخت 
ایران و در راستای شعار حمایت از تولید داخلی است، 
اضافه کرد: تمامی کفش ها با کیفیت بسیار مطلوب 

خریداری شده است. 
از  بانک ملت خراسان جنوبی همچنین  مدیر شعب 
همکاری خوب این بانک با کمیته امداد امام خمینی 
)ره( سخن گفت و عنوان کرد: سهمیه ابالغی بانک 
ملت برای پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 79 میلیارد 
ریال بوده که 404 فقره تسهیالت به مبلغ 73 میلیارد 
ریال به مددجویان پرداخت شده است. به گفته کرمی 
این تسهیالت از 5 تا 20 میلیون تومان بوده و ادامه 
پرداخت تسهیالت توسط شعب بانک به زودی انجام 

خواهد شد. 
به  التحریر  لوازم  های  بسته  اهدای  از  وی همچنین 
گفت: و  داد  خبر  روستایی  و  عشایر  آموزان   دانش 

3 هزار و 456 بسته 6 تایی مداد رنگی، 3 هزار و 600 
جلد دفتر 60 برگ، به مدارس تحویل داده شده است.

بدون کفش  نیازمندی  آموز  دانش  امسال هیچ 
عازم مدرسه نخواهد شد

این  در  نیز  )ره(  امام خمینی  امداد  کمیته  مدیرکل 
 900 و  میلیارد  هفت  قبل  سال  کرد:  بیان  مراسم 
میلیون تومان سهمیه اشتغال کمیته با این بانک عامل 
بوده که خوشبختانه 100 درصد این سهمیه ابالغ شده 
است. سلم آبادی اولویت توزیع کفش ها را برای دانش 
آموزان و دانشجویان مناطق مرزی، اعالم کرد و ادامه 
داد: قول می دهیم امسال هیچ دانش آموزی از دانش 
آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان بدون کفش 

عازم مدرسه نخواهد شد. 
وی با اشاره به این که بیش از 20 هزار دانش آموز 
از  کرد:  خاطرنشان  دارد،  وجود  استان  در  نیازمند 
این تعداد بیش از 9 هزار و 100 دانش آموز و یک 
هزار و 500 دانشجو در سطح استان تحت حمایت 
کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی هستند. 
این  بیان  با  )ره(  امام خمینی  امداد  مدیرکل کمیته 
که 10 هزار و 432 جفت کفش دخترانه و 9 هزار و 
76۸ جفت کفش پسرانه است، یادآور شد: از مجموع 
دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد استان نیز 76۸ 

دانشجو دختر و 67۸ پسر هستند. 
سلم آبادی ادامه داد: از مجموع دانش آموزان تحت 
حمایت نیز چهار هزار و 44۸ دانش آموز دختر و بیش 
از 4 هزار و 724 دانش آموز پسر هستند. به گفته وی 
این کفش ها بین 21 دفتر نمایندگی امداد متناسب با 
جمعیت هر منطقه در سطح استان توزیع خواهد شد.

اهدای 2 هزار و 200 جفت کفش به دانش آموزان نیازمند استان
مدیر شعب بانک ملت خراسان جنوبی خبر داد:

عکس:   احسان توال


