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بسم رب المحرومین 

 به نام خدای محرومان، به نام پروردگار 
مستضعفان، به نام رّب دردکشیدگان 
از نداری، به نام دست های خالی تهی 
دستان خجالت زده، به نام قلب های 
شکسته از وعده های تو خالی، به نام 
همیشه  در صحنه ی  همیشه  مردم 
فراموش شده، به نام مردم شمال شهر  
بیرجند که هر موی سرشان به دنیایی از 
کبکبه ها و دبدبه های دروغین بعضی 
مرفهین بی درد و مدعی همین شهر 
می ارزد! به یاد آنهایی که این روزها، 
غم نان دارند اما   لبی ناخندان! یادم 
 هست زمستان که می شد، بزرگ ترها 
می گفتند تکه نانی برای... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4106
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“مرهم”  برای خراسان جنوبی
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مدیران دستگاه ها موظف به همکاری
 با رسانه ها هستند /7

 2 هزار و 649 زائر در راه حج تمتع /7

گفتگوی اختصاصی آوا:

»ذکری« و »گل نی« هنوز چشم به راه کمک

در یک ماه گذشته خبرهای زیادی در مورد محرومیت دو روستای “ذکری” و “گل نی” شنیده و شاهد 
کمک های زیادی از طرف اشخاص گوناگون بوده ایم.در ادامه گفتگوی ما.... ) ادامه در صفحه 4(

ری
اکب

س : 
عک

ت
ترن

 :این
س

عک

خیراِن درمانگِر سپید پوش، آمدند

هفتمین روز  درگذشت

 مرحومه حاجیه بی بی سکینه خسروی
)والده آقایان خسروی عیلکی ، خاله آقای مرتضوی و آقای حضرتی(

 امروز چهارشنبه 97/4/13 از ساعت 16 الی 17 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی(
 برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است.

از طرف خانواده

خانـدان محتـرم رضـا زاده
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان حاج محمد رضازاده

 را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات را خواستاریم.

شرکت تعاونی اتوبوس داران بیرجند

دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در نظر دارد: از طریق مناقصه، انجام خدمات 
مربوط به سلف سرویس دانشگاه را برای مدت دو نیم سال تحصیلی اول 
و دوم 98-97 به شرکت های خدماتی معتبر دارای صالحیت و سابقه 
کاری واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج این آگهی ظرف 
مدت 10 روز در ساعات اداری جهت بازدید و دریافت فرم شرکت در 
مناقصه و ارائه پیشنهادات خود در پاکت دربسته به دفتر معاونت اداری 
و مالی دانشگاه واقع در بیرجند انتهای خیابان آیت ا... غفاری مراجعه 
میلیون  مناقصه 10  در  تضمین شرکت  میزان سپرده جهت  نمایند. 
ریال می باشد که می بایست به حساب شماره 0106062323001 
نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند به نام دانشگاه واریز 
و اصل فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده شرکت در مناقصه 
در پاکت های جداگانه ارائه و تحویل شود. ضمنا دانشگاه در قبول یا 
رد پیشنهادات دارای اختیار تام دارد و هزینه درج آگهی برعهده برنده 

مناقصه خواهد بود. 
دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

آگهی مناقصه سلف سرویس 
دانشگـاه آزاد اسالمـی بیرجنـد

قابـل توجـه مودیـان محتـرم مالیـات بـر ارزش افـزوده: 
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال 1397 از طربق سامانه www.evat.ir حداکثر تا 16 تیرماه سال جاری می باشد. 

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی 
»مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526«

شناسه آگهی : 195095

به یک آقا با مدرک لیسانس و آشنا به امور گمرکی و ترخیص

 و یک خانم با مدرک لیسانس و حداقل 5 سال سابقه کار

قابل توجه پزشکان - وکال - شرکت ها امور اداری نیازمندیم.  09151636474 - 324330009
چند واحد تجاری در خیابان کارگران - نبش کارگر 22

 با کلیه امکانات جهت مطب یا دفتر کار واگذار می گردد.
تلفن تماس: 09158660118 - 32312558

با نهایت تأثر و تاسف درگذشت عزیزمان 

شادروان غالمرضا آتش پنجه
 در کرج را به اطالع آشنایان و همشهریان عزیز می رساند:

مراسم ترحیم آن زنده یاد امروز چهارشنبه 
97/4/13 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر 
در محل مسجد توحید برگزار می شود 

تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است.
خانواده هـای: 

آتش پنجه ، ضیائیان ، فرهنگ دوست و سایر بستگان

همکار و همرزم گرامی
 سردار سرتیپ دوم علی اصغر مسروری

فرمانده محترم مرزبانی استان خراسان جنوبی
اعطای ترفیع سرتیپ دومی از طرف فرماندهی معظم کل قوا و ولی امر 
مسلمین جهان )مدظله العالی( را که نشانه لیاقت و شایستگی جناب عالی 

می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نمایم.
برادر شما: علیرضا رفیعی

موسسه علمی امام علی  )ع( وابسته به موسسه 
خیریه دانش آموزی امام علی )ع( برگزار می کند

کالس هـای تقویتـی کنکور
مقاطع ابتدایی،  دوره اول و دوم متوسطه

با حضور اساتید برجسته استان
آدرس : میدان ابوذر نبش شهید اسدزاده 3 

تلفن:  32232943- 09157571866
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قیمت لوازم خانگی اصالح شد 

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به برخورد با فروشندگان لوازم خانگی که خودسرانه قیمت ها را افزایش داده اند، تاکید و اعالم کرد: 
اکثر واحدها قیمت هایشان را اصالح کرده و قیمت  کاالها را مطابق ۹.۶ درصد نرخ تورم افزایش داده اند و طبق بررسی های صورت گرفته از بازار فقط دو 
واحد نسبت به کاهش قیمت  اقدام نکرده اند که پرونده تخلف شان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

بسم رب المحرومین  
*  هرم پور 

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... به نام مردم همیشه در 

مردم  نام  به  شده،  فراموش  همیشه  ی  صحنه 
شمال شهر  بیرجند که هر موی سرشان به دنیایی 
از کبکبه ها و دبدبه های دروغین بعضی مرفهین 
بی درد و مدعی همین شهر می ارزد! به یاد آنهایی 
که این روزها، غم نان دارند اما لبی ناخندان! یادم 
هست زمستان که می شد، بزرگ ترها می گفتند 
تکه نانی برای پرندگان بی خانمان بیرون بریزیم 
تا در سرما نمیرند و تلف نشوند. همه ی جمله های 
بعدی این سرمقاله چیزی جز این نخواهند گفت؛  
حتی به منی که »بی خیالی« وبال گردنم شده و 
فکر می کنم اگر  قیمت هر کدام از کلمه ها و 
جمالتی را که در همه این ماهها برای مردم نوشته 
ام اگر به ارز دولتی حساب می کردند و همچون از 
ما بهتران،  مجوزهای خاموِش فروش را با قیمت 
نیازی  دیگر  دادند،  می  به  من هم  بازار  در  آزاد 
به منت کشی از برخی مدیرانی نبود که »الف« 
کالس  سیاه  تخته  روی  را  محور  رانت  اقتصاِد  
درس تکنوکراتی شان،  بهتر از »میم« محرومیت 
مردم  روزی  سیه  »سین«  و  بدبختی  »بای«   و 
حک می کنند!! در روزهایی که درد محرومیت را 
دوصد چندان می کشیم و مشکالت و معضالت 
را بیشتر از قبل می چشیم و مرض نداری و فقر، 
هر لحظه و هر ساعت دهها و صدها خانواده در 
این استان را به باد فنای روزگار  می بخشد، باز 
هم ناامید نیستیم، اما مطالبه ی به حق داریم که 
گوشت و پوست و استخواِن خیانت کاران اقتصادی 
و مفسدان بی درد بازار سیاه کاال، چه در این استان 
پر قدرت »قضا« خرد  تبر  زیر  درتمام کشور  چه 
اساسی  حلقومشان  و  بشکند  کمرشان  و  شود 
به  آن  از  نیمی  ناامیدند،  مردم  اگر  شود.  گرفته 
عملکردهای ناصواب ما و نیم دیگرش  به ضعف 
های محسوسمان و به بی عرضگی های مدیریتی 
مان در عرصه نظارت و هدایت و تصمیم سازی 
و اجرا و احیاناً  برخورد با متخلفان بر می گردد. 
از شانس بد ماست که سالهای طالیی و سرنوشت 
ساز توسعه استان باز هم لگدکوب »بهانه ای« به 
نام »تحریم« و »غفلت« مدیران خواهد شد، اما 
خوب می دانیم که خواب خوش مسئوالن محترم 
را چه در کشور و چه در استان فقط »لگد« محکم 
»عدالت« پریشان می کند تا کمی از نردبام غرور 
وگردنکشی برای مردم مستضعف و محروم فرود 
خدمت  برای  آرام،  و  رام  کودکانی  چون  و  آیند 
بدون حاشیه تالش کنند. در چنین شرایطی که 
و  زند  را می  اول جلسات  باز هم »شعار« حرف 
کمتر »عملی« پشتش هست، شاهرگ هر مدیر 
سست و خواب آلوده ای در استان را باید زد،گردن 
هر مسئول بی تفاوت نسبت به درد مردم را باید 
واقعیت  از  دور  مدیِر   هر  پای  و  شکست، دست 
زبان  و  چشمان  و  کرد،  قلم  باید  را  جامعه  های 
از  باید  را  ندان  اولویت  و  رو  حاشیه  مسئول  هر 
حدقه و حلقوم بیرون کشید تا هم برای خودش 
درس عبرتی باشد و هم برای دیگران که بداند در 
 ... مردم،  روان  با  بازی کردن  این سال سرنوشت، 

)ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

 )ادامه سر مقاله( شیوه ی مرام و معرفت نیست و فاصله 
انداختن بین واقعیتهای موجود و آنچه می توان برای 
بهبود وضعیت انجام داد، راه شانه خالی کردن از زیر 
بار انتظارات نیست. روزها، روزهای سرنوشت سازی 
برای کشورند و لحظه ها، لحظه های حساس و پر از 
تجربه ای. هر کجا می نشینی همه لب به اعتراض 
دارند، همه  نالند و درد  منتقدند، همه می  دارند و 
از گرانی کاال و اثاث و خودرو و اجاره خانه بغض 
فروخفته دارند و همه سخت نگرانند. خیلی ها می 
پرسند قرار است چه شود؟ کشور به کجا می رود 
و به کجا خواهد رفت؟ شرایط چه خواهد شد؟ ما 
که محرومیم باز هم محروم تر خواهیم شد؟ و آنکه 
آینده  به  اصاًل  دارتر؟  سرمایه  احیاناً  دارد،  سرمایه 
امیدی هست؟ من معتقدم چه بخواهیم چه نخواهیم، 
این دوران سخت هم پشت سر گذاشته خواهد شد 
و سال دیگر شرایطمان بهتر از امسال خواهد بود، 
سخت اما خواهد گذشت،  و روسیاهی کم لطفی ها 
و تشویش آفرینی ها   برای  مدیرانی خواهد ماند که 
در این وانفسای درد و احتیاج مردم، در همین استان، 
هنوز یک جمله یا کلمه ای »امید بخش« از پشت 
تریبون ها به مردم نگفته اند، هنوز در پیچ و خم 
مزدوری های سیاسی و حاشیه پردازهای کودکانه اند 
و هنوز جیب اندر جیب می دوزند تا از پوست های به 
استخوان چسبیده ی این مردم محروم گلو و شکم پر 
کنند.  دشمن برای خراسان جنوبی هم برنامه دارد، 
اگر مدیران از خواب بیدار شوند، اگر مردم همچنان 
امیدوار و در صحنه باشند، و اگر نظارت ها و برخوردها 
صوری نباشد و واقعی شوند، اگر لگد عدالت محکم 
تر از اکنون به گرده ی مدیران بی تفاوت سهل انگار 
نواخته شود، نه تنها دشمن کاری از پیش نخواهد 
برد که روزهای همچون امروزمان در یکسال بعد، 
بهتر از اکنون  خواهند بود.راستی، در این زمستان 
سرد و فسرده ی  اقتصادی، مردان و زنان و کودکان 
فراوان تری محتاج تکه نان های محبت ما هستند، 
کار بعضی مدیران بی تفاوت و غفلت زده را هم  به 

ما و مردم واگذارید.  
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹304۹43831 ارسال فرمایید(         

سیاست وام مسکن تغییر کرد

مسئوالن بانک مسکن می گویند، وام ساخت مسکن 
از این پس به سازندگان واحدهای میان متراژ تعلق می 
گیرد. این متراژ در تهران ۷۵ و در شهرستان100 متر 
اعالم شده است. مدیر امور اعتباری بانک مسکن از 
تغییرات جدید در سیاست های اعتباری بانک مسکن در 
سال ۹۷ برای پرداخت وام مسکن خبر داد. علمداری با 
اشاره به اینکه این تغییر سیاست ها به منظور حرفه ای 
سازی است، گفت: تامین مالی در این تغییرات با اولویت 
تقاضای مسکن  مالی  توان  تقویت  فرسوده،   بافت 
همزمان با تولید آن، اولویت در تامین مالی واحد های 
میان متراژ و نزدیک شدن به الگوی مسکن است.

سرمقاله

دولت به دنبال سهمیه بندی بنزین است

از 1۵  دارد  دولت قصد  انرژی مجلس گفت:  قره خانی عضو کمیسیون 
تیر کارت سوخت را اعمال کند یعنی به دنبال سهمیه بندی بنزین است 
و  ارائه می دهد  قیمت  با یک  را  بنزین  برای خودروهای عمومی  یعنی 
برای سایر خودروها به قیمتی دیگر.  زمزمه های بازگشت کارت سوخت 
از زمستان سال گذشته و با مصوبه مجلس به گوش می رسید. در حالی 
که در سال های اخیر با غیر فعال شدن طرح سهمیه بندی بنزین، استفاده 
از کارت های سوخت عمال منتفی شده بود، شرکت ملی پاالیش و پخش 
کارت  از  استفاده  مجلس  مصوبه  طبق  کرد  اعالم  نفتی  فرآورده های 
سوخت برای متقاضیان سوخت گیری خودرو بار دیگر الزامی خواهد شد. 
ضمن اعالم این خبر تاکید شده افرادی که فاقد کارت سوخت هستند 
کارت سوخت  اخذ  به  نسبت  ایجاد مشکل  از  منظور جلوگیری  به  باید 
اقدام کنند.این خبر شائبه هایی را در مورد دو نرخی و سهمیه بندی شدن 

بنزین ایجاد کرد، اما این امر محقق نشد.

بورس باال پرید

شاخص بورس در جریان معامالت بازار سرمایه ۲40۹ واحد رشد کرد. 
در جریان داد و ستدهای بازار سرمایه تعداد یک میلیارد و 4۷۷میلیون 
هزار  در 8۵  تومان  میلیارد  و 8۵8  هزار  به  ارزش 3  و حق تقدم  سهم 
 ۲40۹ رشد  با  بورس  شاخص  و  گرفت  قرار  ستد  و  داد  مورد  نوبت 
واحدی در ارتفاع 11۲هزار و 34۶ واحد قرار گرفت. بیشترین اثر مثبت 
بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معامالتی صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، فوالد مبارکه اصفهان و معدنی و صنعتی گل 
ایرن  ایران،  سیار  ارتباطات  معامالتی  نمادهای  مقابل  در  و  شد  گهر 
شاخص  بیشتر  افزایش  مانع  خود  افت  با  ملت  پرداخت  به  و  خودرو 
بورس شدند. شاخص های اصلی بازار سرمایه هم وضعیت را پشت سر 
گذاشتند به  طوری که شاخص قیمت )وزنی ــ ارزشی( ۷31 واحد، کل 
)هموزن( 10۵ واحد، قیمت )هموزن( ۷۵ واحد، آزاد شناور ۲۵0۹ واحد و 
شاخص های  بازار اول و دوم به ترتیب ۲00۲و 3۶0۲واحد رشد کردند.

سهمیه بندی عجیب ارز مسافرتی؛ آنتالیا ۵۰۰ یورو، حج 2۰۰ یورو
بانک  ارز،  بازار  کردن  اعالم  غیرقانونی  و  غیررسمی  با 
مسافرتی  ارز  برای  سهیمه  تعیین  به  مجبور  مرکزی 
و  مسافران  برای  ویژه  رانتی  ایجاد  بر  عالوه  که  شد 
را  ارزی  آنها، سیاست گذار  برای  ارز  در خرید  محدودیت 

به مجبور به اتخاذ تصمیمات عجیبی کرد.
برای  دولت  تصمیم  و  ارز  قیمت  گرفتن  اوج  از  پس 
هدف  با  مرکزی  بانک  تومان،   4۲00 نرخ  به  ارز  عرضه 
تامین نیاز ارز مسافرتی در فروردین ماه امسال سهمیه 
و  همسایه  کشورهای  به  مسافرت  برای  یورویی   ۵00
دور  کشورهای  به  مسافرت  برای  یورو   1000 و  نزدیک 
تعیین کرد. این ارقام با توجه به ممنوع شدن معامالت 
ارز در بازار، برای مسافران رقم پایینی است اما با توجه 
به فاصله شدید ایجاد شده بین نرخ دولتی و نرخ بازار، 

می کند.  مسافرتی  ارز  گیرنده  نصیب  را  شدیدی  رانت 
شکل گیری  از  حاکی  خبرها  برخی  دلیل  همین  به 
برخی  در  ملی  بانک  شعبه  مقابل  در  طویل  صف 
خرید  امکان  گفته شده،  که  همان طور  فرودگاه هاست. 
در  بازار  از  و هر گونه خرید  ندارد  آزاد وجود  بازار  از  ارز 
این حال  با  حکم قاچاق است و معامله آن غیرقانونی. 
خدا،  خانه  زائران  تمتع  حج  سفر  برای  مرکزی  بانک 
سهمیه ۲00 یورویی در نظر گرفته است. به عبارت بهتر 
بانک مرکزی برای سفرهای تفریحی و احتماال کاری که 
ممکن است حداکثر یک هفته و یا 10 روز باشد، ۵00 
خانه  زیارت  برای  اما  گرفته  نظر  در  یورو   1000 و  یورو 
اهمیت  احتماال  یورو.  )ع(، ۲00  اطهار  ائمه  بارگاه  و  خدا 
ترکیه  آنتالیا  احتماال  و  ترکیه  به  تفریحی  سفرهای 

وارده  نقد  البته  است.  بوده  زیارتی  سفرهای  از  بیشتر 
به سیاست  ارز مسافرتی، عدم تعیین سهمیه ای یکسان 
زیارتی  سفرهای  و  سیاحتی  تفریحی،  سفرهای  برای 
نیست. موضوع نقد به کلیت سیاست گذاری ارزی است.

دولت  بهتر،  عبارت  به  یا  مرکزی  بانک  اگر  واقع  در 
اعالم  غیرقانونی  و  غیررسمی  را  ارز  بازار  فعالیت 
به  سهمیه ای  ارز  پرداخت  به  مجبور  امروز  نمی کرد، 
برای مسافرت خود  نبود و هر مسافری  ارزی  مسافران 
قدر  این  دیگر  و  می خرید  بازار  از  روز  قیمت  به  را  ارز 
بگیر و ببند و صف برای دریافت ارز مسافرتی نبود. و 
سیاست گذار ارزی هم در دام اتخاذ تصمیمات متناقض 
به  هم  رانتی  و  نمی افتاد  مسافرتی  ارز  برای  عجیب  و 

دست دولت توزیع نمی شد.

آغاز فعالیت بازار ثانویه ارزی بازار سرمایه در روزهای آینده
با اشاره به اینکه ساز و کار های الزم برای  وزیر اقتصاد 
ثانویه  بازار  گفت:  شده،  دیده  تدارک  توافقی  ارز  عرضه 
تشکیل  کشور  سرمایه  بازار  در  آتی  روزهای  طی  ارزی 

می شود.
مسعود کرباسیان طی سخنانی در کمیسیون اقتصادی 
به  یا  ارزی  ثانویه  بازار  راه اندازی  اعالم دوباره  با  مجلس 
اصطالح اوراق گواهی ارزی صادراتی، درباره اقدامات این 
وزارتخانه در مورد جذب سرمایه افزود: سازمان خصوصی 
است.  گذاشته  فروش  معرض  در  را  بنگاه   3۷0 سازی 
وزیر اقتصاد در حالی از راه اندازی بازار ثانویه ارزی طی 
این  راه اندازی  وعده  پیش تر  که  داده  خبر  آینده  روزهای 

بازار ظرف مدت 48 ساعت داده شده بود. 
وی از عرضه اوراق سلف هزار میلیارد تومانی برای فوالد 
برای  پتروشیمی ها  تومانی  میلیارد  هزار  چهار  و  مبارکه 
اخذ  در  تسهیل  برای  گفت:  و  داد  خبر  مجموعه شستا 
ضمن  شد،  برگزار  متعددی  جلسات  اصناف  از  مالیات 
تعداد  از  کار  و  کسب  فضای  بهبود  چارچوب  در  اینکه 
دستگاه ها و نهاد هایی که مجوز اخذ واحد تولیدی صادر 
ارائه شده است. کرباسیان  نیز درخواست هایی  می کنند، 
دولت  و  وزارتخانه  این  طراحی  و  برنامه ها  از  همچنین 
برای مقابله با هر گونه سناریو احتمالی تحریمی دشمن 
خبر داد و افزود: با اعمال مکانیزم های الزم منابع مالی 

با  مقابله  برای  الزم  آمادگی  از  و  یافته  افزایش  کشور 
امور  وزیر  برخورداریم.  دشمن  احتمالی  اقدام  هرگونه 
در  کاالیی  گروه های  تقسیم  درباره  دارایی  و  اقتصادی 
چارچوب سیاست های جدید ارزی دولت نیز گفت: برای 
تأمین کاال های اساسی کشور از محل درآمد های ناشی 
از صادرات نفت 18 میلیارد دالر و برای گروه دوم از محل 
صادرات محصوالت پتروشیمی و فوالد ۶. ۵ میلیارد دالر 
در نظر گرفته ایم. وی افزود: از نظر واردات کاال های مورد 
نیاز کمبودی نداریم، ضمن اینکه در عرصه صادرات نیز 
از  باید  بازار  به  آرامش بخشی  برای  اما  نداریم،  مشکلی 

مکانیزم های کنترل و نظارتی کافی استفاده کنیم.

ترخیص کاال قبل از تامین ارز در سامانه نیما 
امکان پذیر شد

از  قبل  )نیما(  بانکی  صورت  به  شده  تایید  کاالی  ترخیص  امکان 
است:   آمده  بخشنامه  این  در  فراهم شد.  از سامانه مذکور  ارز  تامین 
نامه عمومی 33۹۹0۲/ ۹۷  استناد  به  و  بخشنامه ۲0/184/۹۷  پیرو 
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  ارزی  مقررات  و  سیاست ها  اداره 
ثبت سفارش هایی  از  به اطالع می رساند در مورد آن دسته  ایران 
توسط  شده  تایید  آماری،  ثبت  گواهی  آنها حسب  ارز  تخصیص  که 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به صورت بانکی )نیما( تعیین 
صورت  نیما  سامانه  در  آنها  برای  ارزی  تامین  لیکن  است،  شده 
قبول  با  ارز  تامین  از  قبل  ذیربط  کاالی  ترخیص  است،  نپذیرفته 
از  کتبی  تعهد  اخذ  با  کننده  وارد  توسط  مرتبه  مسئولیت های  کلیه 
بدون  اسنادی  )وصولی(  برات  به صورت  پرونده  ثبت  با  و  مشتری( 
تعهد او درج اطالعات در سامانه های سمتاک و ساتا بالمانع می باشد.

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 2۰ 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
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اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760308002000114 - 1397/4/6 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیه خانم ملیحه مرتضی پور فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 0880027134  صادره از قاین به شماره ملی 0880027134 در ششدانگ یکباب منزل مخروبه به مساحت 
242/75 مترمربع در قسمتی از پالک 490 فرعی از 1268- اصلی بخش 11 قاین واقع در قاین خیابان شهید رجائی 2- پالک 
8 خریداری از ورثه سید محمدرضا سجادی )سید محمدرضا سجادی احدی از ورثه سید محمد سجادی مالک رسمی می باشد(  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به  مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

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

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/04/13               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/04/28
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم 
1- شرکت پویان نظم بی نظیر 2- پیمانکاری علی اکبری 3- پیمانکاری محمد صمیمی 

4- پیمانکاری اصغر صمیمی اول 5- پیمانکاری علی محمودی

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم 
1- شرکت پویان نظم بی نظیر 2- پیمانکاری علی اکبری 3- پیمانکاری محمد صمیمی 4- پیمانکاری اصغر صمیمی اول 5- 
پیمانکاری علی محمودی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای جواد صمیمی اول  با کد شناسایی بیمه 68917423  ادعای 
اشتغال در آن کارگاه ها با عنوان شغلی سرویسکار ماشین آالت سنگین داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی 
مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده 
است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود 
را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در 

صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.     

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم 1- شرکت پویان نظم بی نظیر 
2- شرکت پاک گهر 3- شرکت بهین خدمات خاوران 4- انجام امور محوله از طریق تامین نیروی انسانی

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم 1- شرکت 
پویان نظم بی نظیر 2- شرکت پاک گهر 3- شرکت بهین خدمات خاوران 4- انجام امور محوله از طریق تامین نیروی انسانی فعال 
مجهول المکان ابالغ می گردد آقای علی اکبر شاکری نژاد  با کد شناسایی بیمه 68918838 ادعای اشتغال در آن کارگاه ها با عنوان 
شغلی راننده مایلر کمپرسی را داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا 
خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
)بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و 

الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960079 این اجرا محکوم علیه آقای مجتبی هاشمی محکوم است به پرداخت 
مبلغ216/660/950 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای محمدرفیع کدخدا زاده و پرداخت مبلغ 10/558/500 

ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره یک فرعی از 233 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث 
محمدرضا هاشمی در اجرای تبصره ماده 34 به میزان صد و هفتاد و سه ممیز سی و سه صدم سهم مشاع از هشتاد و سه هزار و هشتصد 
و هشتاد و پنج سهم عرصه و اعیان و به میزان صد و هفتاد و سه ممیز سی و سه صدم سهم مشاع از هشتاد و سه هزار و هشتصد و هشتاد 
و پنج سهم عرصه و اعیان از ناحیه محکوم له مجتبی هاشمی به آدرس بیرجند کالته قنسول ورودی بند امیرشاه - منظریه که به مبلغ هر 
سهم 650/000 ریال و در مجموع ارزش 346/66 سهم مشاع مبلغ 225/329/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز 
سه شنبه تاریخ 1397/04/26 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع 
و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و 
نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 

آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی خیریه آبشار عاطفه ها خراسان جنوبی
 )در حال تسویه( )نوبت دوم(

شماره ثبت: 4۶۸۰   شناسه ملی: 1۰3۶۰۰۶15۰۶  
پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی به شماره 23349 مورخ 96/05/1 و در اجرای ماده 
225 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت، بدین وسیله از کلیه بستانکاران شرکت تعاونی آبشار 
 عاطفه ها خراسان جنوبی )در حال تسویه( شماره )اعم از حقیقی و حقوقی( دعوت می شود

خود  مستندات  و  مدارک  داشتن  دست  در  با  دارند،  شرکت  از  ادعایی  و  طلب   هرگونه 
حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی ، جمهوری 31 پالک 3  مراجعه 

نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچ گونه ادعایی مسموع نخواهد بود. 
این آگهی سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیر االنتشار شرکت 

آگهی خواهد شد. 
 مژده مهردادیان - مدیر تسویه شرکت تعاونی آبشار عاطفه ها )در حال تسویه(

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر

شهرام مداحی 

۰91۵3633647
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روستاهای حاشیه ای شهر بیرجند که در بحث جای دادن 
جمعیت سپر بالی شهر شده اند، به شکل غیراستاندارد توسعه 
یافته و این امر سبب مشکالتی از نظر زیرساختی برای اهالی 
این مناطق شده است. به گزارش فارس، از دیرباز روستاهای 
حاشیه شهرها به عنوان محل اسکان جمعیت سرریز شهرها 

به ویژه شهرهای پرجمعیت قرار گرفته است.
اخیر رشد  این روستاها طی سال های  به  حجم مهاجرت 
مشکالت  ایجاد  باعث  که  طوری  به  داشته،  چشمگیری 
فراوان در تأمین نیازهای اساسی و زیرساختی ساکنان آن 
شده است. متأسفانه این روستاها به طور غیربرنامه ریزی 
شده ای گسترش می یابد که این سرعت موجب عدم ایجاد 
زیرساخت ها و ارائه خدمات مناسب به اهالی این مناطق 
می شود و در صورت عدم توجه مشکالت عدیده ای مانند 
علت  به  جرائم  نرخ  افزایش  اجتماعی،  آسیب های  انواع 
تراکم باالی جمعیت و همچنین فقر فزاینده در این مناطق 
ایجاد خواهد شد. شهرستان بیرجند به عنوان مرکز استان 
خراسان جنوبی نیز از این مشکل مستثنی نبوده و جمعیت 
حاجی آباد،  شامل  خود  حاشیه ای  روستاهای  در  را  زیادی 

امیرآباد، دستگرد و چهکند جای داده است.
و  امکانات  نبود  و  روستاها  این  در  زیاد  جمعیت  وجود 
زیرساخت های کافی و متناسب با جمعیت ورودی به این 
روستاها مشکالت مختلفی را ایجاد کرده است که بی مهری 
نسبت به این مسائل عالوه بر اینکه رنج ساکنین را به دنبال 

دارد، باعث دوچندان شدن مشکالت خواهد شد.
برای بررسی این مشکالت به روستای حاجی آباد می رویم 
 تا از نزدیک در این رابطه با برخی از اهالی آن به گفتگو

بنشینیم. محمد زینلی یکی از ساکنان روستای حاجی آباد 
در رابطه با مشکالت این روستا اظهار کرد: این روستا یکی 
از روستاهای حاشیه ای و پرجمعیت شهر بیرجند بوده که با 
توجه به نزدیکی مرکز استان مهاجران زیادی که از روستاها 

به شهر مهاجرت کرده اند را در خود جای داده است.

مردم در خدمات با مشکل مواجه هستند!
روشنایی در معابر محدوده جدید روستای 

حاجی آباد مناسب نیست

وی با اشاره به اینکه متأسفانه با توجه به ازدیاد جمعیت در 
این روستا مردم در برخی از خدمات با مشکل مواجه هستند، 
تصریح کرد: یکی از این مشکالت بحث نبود آسفالت معابر 
بوده که با عبور و مرور خودروها مشکالت فراوانی را برای 
اهالی و ساکنان محدوده جدید این روستا به وجود آورده 
است. زینلی با بیان اینکه نبود روشنایی در معابر محدوده 
و  رعب  و  مطلق  تاریکی  سبب  حاجی آباد  روستای  جدید 
وحشت برای ساکنین شده و همچنین این موضوع عبور 
و مرور را با مشکل مواجه ساخته است، افزود: با توجه به 
اینکه نبود روشنایی سبب بروز تصادفات می شود از مسئولین 

می خواهیم نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند.
محمد خسروی از دیگر اهالی این روستا نیز اظهار کرد: در 
ابتدای زمان الحاق محدوده جدید به بافت قدیمی روستای 
حاجی آباد ساکنان این منطقه از هیچ  گونه امکاناتی برخوردار 
این  شورای  و  دهیاری  پیگیری  با  خوشبختانه  که  نبودند 
روستا اکثر این مشکالت مرتفع شده، اما هنوز مردم این 
محدوده در برخورداری از برخی خدمات با مشکل مواجه 

هستند.

گالیه از مشکالت برق، گاز و نبود آسفالت

نبود  و  گاز  و  برق  این مشکالت  از جمله  داد:  ادامه  وی 
شد:  یادآور  خسروی  است.  معابر  از  برخی  در  آسفالت 
روستای حاجی آباد جمعیت زیادی را در خود جای داده و 
این امر می طلبد تا مسئوالن نگاه ویژه تری به این روستاها 
که در واقع جزیی از شهر محسوب می شوند، داشته باشند 
عنوان  وی  دهند.  ارائه  آن  ساکنان  به  بهتری  خدمات  و 
کرد: قصه دیگری که باعث نگرانی اهالی این روستا است، 
به  اهالی  باعث ترس  است که  ولگرد  موضوع سگ های 

خصوص کودکان می شود.
دهیار روستای حاجی آباد بیرجند نیز بیان کرد: روشنایی در 
تمامی معابر محدوده قدیم روستای حاجی آباد وجود دارد و 
یک سال و نیم گذشته محدوده 38 هکتاری به این روستا 
الحاق شد که در ابتدا از هیچ گونه خدماتی برخوردار نبود اما 
خوشبختانه در حال حاضر آب برای این محدوده فراهم شده 
و برق نیز تا یک هفته آینده برای تمام این محدوده فراهم و 

مشکل روشنایی ساکنان آن برطرف می شود.

200 خانوار حاجی آبادی با مشکل
 گاز مواجه هستند

ساکنان  گاز  مشکل  به  اشاره  با  دستگردی  سیدمحمد 
محدوده جدید الحاق شده به روستای حاجی آباد نیز بیرجند، 
مواجه  گاز  مشکل  با  خانوار   200 محدوده  این  در  گفت: 
هستند که شرکت گاز استان قول مساعد برای گازرسانی 
را داده است. وی با بیان اینکه شبکه آب در بافت قدیمی 
روستای حاجی آباد قدیمی بوده و فرسوده شده و گاهی مواقع 
در زمان اوج مصرف در روزهای گرم تابستان فشار آب کم 
شده و برخی از اهالی با مشکل مواجه می شوند، یادآور شد: 
این موضوع توسط دهیاری روستا از طریق شرکت آب و 

فاضالب روستایی مورد پیگیری قرار گرفته است.
دهیار روستای حاجی آباد با اشاره به اینکه در حال حاضر 
میزان جمعیت این روستا براساس آخرین آماری که از طریق 
مرکز آمار اعالم شده 11 هزار و 650 نفر است، اضافه کرد: 
در سال 85 جمعیت این روستا یک  هزار و 800 نفر بوده 
که با توجه به اینکه این روستا در حاشیه شهر بیرجند قرار 

دارد به محل اسکان افراد زیادی که از روستاها به شهر و 
حاشیه شهر مهاجرت می کنند تبدیل شده، به طوری که در 
12 سال گذشته جمعیت این روستا بیش از 6 برابر شده است.

رشد 1300 نفری جمعیت حاجی آباد 
در یک سال!

دستگردی ادامه داد: از سال گذشته تاکنون به جمعیت این 
روستا یک  هزار و 300 نفر افزوده شده است. وی به مشکل 
ترافیکی در این روستا اشاره نمود و تصریح کرد: کوچه ها و 
معابر این روستا از نظر شکل مهندسی و فنی درست ساخته 
رعایت  روستا  در  ترافیکی  فرهنگ  همچنین  و  نشده اند 
ترافیکی در  ایجاد مشکالت  امور سبب  این  نمی شود که 
روستا شده است. وی یادآور شد: اگر مردم قوانین راهنمایی و 
رانندگی را رعایت کنند به طور حتم شاهد تصادفات کمتری 

در این روستا خواهیم بود.
دهیار روستای حاجی آباد یکی دیگر از مشکالت این روستا 
این روستا عنوان کرد و گفت:  آسفالت محدوده جدید  را 
سال گذشته 70 هزار مترمربع از معابر این قسمت از روستا 
آسفالت شده و حدود 90 هزار مترمربع دیگر از آن باقی مانده 
و آسفالت 50 هزار مترمربع از این محدوده امسال در دستور 
کار قرار دارد و امید است تا پایان سال آینده تمام معابر این 
محدوده آسفالت و مشکل مردم در این حوزه برطرف شود.

دستگردی تصریح کرد: اگر مردم صبور باشند مشکالت به 
مرور زمان حل می شود.

طرح بازنگری حاجی آباد در دستور کار

وی در مورد وجود طرح توسعه این روستا خاطرنشان کرد: 
اما  دارد  قرار  کار  دستور  در  امسال  روستا  بازنگری  طرح 

طرحی برای توسعه آن هنوز مشخص نشده است.

شهرهای خواب!

فرمانده پلیس راه بیرجند در رابطه با مشکالت ترافیکی در 
روستاهای اقماری شهر بیرجند از جمله چهکند، حاجی آباد، 
روزافزون  توسعه  به  توجه  با  گفت:  امیرآباد  و  دستگرد 
روستاهای اقماری بیرجند که گاهی می توان واژه شهرهای 
خواب را برای آن ها به کار برد، چرا که وسعت و جمعیت 

آن ها شاید از بسیاری از شهرهای استان بیشتر باشد.

شهرک های اقماری سرریز جمعیت شهر

محمدباقر توفیقی نیا با بیان اینکه این شهرک های اقماری 
شهر  جمعیت  سرریز  سکونت  محل  بیرجند  حواشی  در 
بیرجند  مرکزی  هسته  سمت  به  صبح  روز  هر  که  بوده 

مراجعه  مناطق  این  به  مجدد  شب  و  ظهر  و  عزیمت 
موجب  اینکه  بر  عالوه  امر  این  شد:  یادآور  می کنند، 
پیک ترافیک صبحگاهی و عصرگاهی می گردد به دلیل 
جمعیت  حجم  این  با  تناسب  زیرساخت ها،  وجود  عدم 
تصادفات و سوانح ترافیکی زیادی را باعث گردیده است.

نبود زیرساخت ها حاشیه نشینان را به سوی 
مرگ می کشاند

سواری،  خودروهای  بین  تصادفات  بیشترین  افزود:  وی 
زیاد  تردد  دلیل  به  و  بوده  پیاده  عابرین  و  موتورسیکلت 
عابرین پیاده در سطح سواره روها ناشی از عدم وجود امکانات 
عبور و مرور )نبود پیاده رو و عدم تفکیک آن از سواره رو و 
گذرگاه های عابرین پیاده( و همچنین عدم روشنایی مطلوب 

در معابر در شب ها می باشد.
فرمانده پلیس راه ادامه داد: عالوه بر این اقدمات آموزشی 
جهت عابرین پیاده به ویژه برای کودکان و نوجوانان از طریق 
خانواده ها و مدارس می تواند مؤثر باشند.توفیقی نیا اضافه کرد: 
پس از عابرین پیاده موتورسیکلت سواران بیشترین سهم 
در تعداد تصادفات و تعداد مصدومان ناشی از آن را دارند 
از سوی  و  موتورسیکلت ها  ایمنی حداقلی  به  توجه  با  که 
دیگر استفاده بی رویه و زیاد از موتورسیکلت و با توجه به 
جذابیت های موتورسیکلت که برای جوانان داشته در کنار 
حداقل آموزش رانندگان و عدم کنترل بایسته و رفتارهای 
و  همکاری  جامعه  و  خانواده ها  سوی  از  آنان  از  ترافیکی 

همیاری بیشتر جامعه، خانواده و متولیان امر را می طلبد.

لزوم استقرار پلیس راهور در 
روستاهای حاشیه شهر

وی گفت: از نظر شهرسازی با توجه به بافت جمعیتی و 
تراکم جمعیت این روستاها که متناسب با حوزه شهری بوده 
باشد،  راهور  باید مورد کنترل عوامل  ترافیکی  لحاظ  از  و 

می طلبد پلیس راهور در این روستاها مستقر باشند.

روستاهایی که بیشتر از برخی شهرها بیشتر 
جمعیت دارد!

شورای  جلسات  همچنین  داد:  ادامه  راه  پلیس  فرمانده 
ترافیک شهرستان تنها مختص شهرها بوده و دهیاری های 
روستاها هیچ نقشی در آن نداشته و عضو مستقیم و حاضر 
در تمام جلسات آن نیستند در حالی که جمعیت یکی از 
روستاهای حاشیه شهر بیرجند برابر و یا حتی بیشتر از برخی 
شهرهای استان بوده، بنابراین الزم است در این جلسات 

شرکت و عضوی از این شورا باشند.
توفیقی نیا با اشاره به اینکه پایین بودن مبلغ جرائم رانندگی 

در روستاها سبب افزایش تخلفات در این مناطق شده و 
همچنین حضور کم رنگ پلیس موجب ترغیب شدن افراد 
گونه  این  دهیاری های  افزود:  می شود،  کردن  تخلف  به 
روستاها باید در ابتدا به شناخت نقاط حادثه خیز با استفاده 
از اطالعات آماری پلیس راه اقدام و نسبت به چاره جویی 
و اخذ مشاوره از کارشناسان ترافیکی و تصادف در راستای 
نمودن معضالت  دادن و تالش در جهت مرتفع  اهمیت 
ترافیکی و حادثه ساز، آموزش و فرهنگ سازی بین اهالی 
این روستاها و همراه نمودن آن ها با سیاست های ترافیکی، 
استفاده از ظرفیت های بخشداری ها و استانداری و امکانات 
آن ها و همچنین ترغیب و تشویق خیران برای همکاری در 

بهسازی معابر این روستاها عمل کنند.

بیشترین ساعات تصادفات در روستاهای حاشیه 
شهر چه زمانی بوده است؟

وی گفت: با توجه به تجزیه و تحلیل تصادفات سال گذشته 
بیشترین ساعت وقوع تصادفات در روستاهای حاشیه شهر 

بیرجند بین ساعات 8 الی 12 و 16 الی 20 بوده است.
فرمانده پلیس راه بیرجند تصریح کرد: همچنین بیشترین 
وسایل نقلیه مقصر در تصادفات در این روستاها در سال 
عابرین  و  موتورسیکلت ها  سواری ها،  ترتیب  به  گذشته 
پیاده بوده اند.توفیقی نیا به مهم ترین علل تصادفات در این 
روستاها اشاره داشت و افزود: عدم توجه به جلو، تخطی 
از مهم ترین  تقدم  از سرعت مطمئنه و عدم رعایت حق 
این علل بوده است. وی به ارائه پیشنهادات برای کاهش 
سوانح ترافیکی در روستاهای حاشیه شهر بیرجند پرداخت 
و خاطرنشان کرد: تعریض معابر و اصالح هندسی تقاطع ها 
جهت ازدیاد مثلت دید، ایجاد ایستگاه های اتوبوس  برای 
و  مناسب  محل های  در  مسافران  نمودن  پیاده  و  سوار 
از تجهیزات  استفاده  و  احداث  از سطح سواره روها،  خارج 
و  پیاده  عابرین  گذرگاه های  احداث  ترافیک،  آرام سازی 
آشکارسازی گذرگاه های موجود، احداث روشنایی در معابر 
و  نقلیه  وسایل  تردد  به  توجه  با  روستاها  فرعی  و  اصلی 
عابرین پیاده، استاندارد ساختن جاده ها و خیابان ها شامل 
زیرسازی، کیفی سازی آسفالت، جوی ها و پیاده روها، شیب 
جاده و عرض مفید می تواند به کاهش مشکالت ترافیکی 

در این مناطق کمک کند.

سخن پایانی...
آنچه از این گزارش بر می آید، نشان دهنده این بوده که باید 
مسئوالن با توجه بیشتر به این روستاها که در حال حاضر 
بخشی از بار جمعیتی مرکز استان را بر دوش دارند، بنگرند. 
نظارت بر این روستاها و کمک به دهیاری های آن برای ارائه 
خدمات بهتر به ساکنان نیز از امور مهمی بوده که در رفع 

مشکالت این مناطق می تواند مؤثر باشد.

حاشیه  نشینان؛   سپربالی شهرها و محروم از زیرساخت ها
روستاهایی که بیشتر از برخی شهرها جمعیت دارد

۵۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
صدا و سیما- معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان از خریداری 7 هزار و پرداخت 50 درصد مطالبات گندمکاران استان به صورت تضمینی از کشاورزان خبر داد و گفت: از 
این مقدار 6 هزار و 576 تن در سامانه ثبت شده و در صف پرداخت قرار گرفته است.  عصمتی پور، قیمت گندم ثبت شده در سامانه را 8 میلیارد و 742 میلیون تومان اعالم کرد و افزود: 
سیما تاکنون 4 میلیارد و 257 میلیون و 100 هزار تومان به کشاورزان پرداخت شده است. وی گفت: 4 میلیارد و 400 میلیون تومان از مطالبات گندمکاران باقیمانده که به زودی پرداخت می شود. مدیریت  خدمت  نباشید  خسته  و  سالم  با 

عرض  ضمن  بیرجند  شهرداری  سبز  فضای  و 
خدا قوت به شما و همه مسئوالن دست اندرکار 
خصوص  در  جنابعالی  خوب  جواب  از  استان 
بازتاب  برنامه  در  که  اداری  سایت  سبز  فضای 
پخش  استان  شبکه  از  که   97/4/10 مورخ  در 
که  مسئوالن  شما  داریم.   را  تشکر  کمال  شد 
های  خانه  در  و  رفاه هستین  در  مالی  لحاظ  از 
ویالیی چند صد متری زندگی می کنید از درد 
ندارین  خبر  که  اداری  سایت  ما  مشکالت  دل 
آیا به نظر شما با عقل جور در میاد با این همه 
زمین اطراف سایت اداری، شماها این لطف رو 
در حق شش هزار نفر سایت اداری نمی کنید تا 
برای ما فضای سبز ایجاد کنید می گویید پارک 
بانوان هست آیا به نظر شما یک بچه تنها می 
چی  را  ها  خیابان  خطرات  برود؟  آنجا  به  تواند 
می گویید؟ پارک بانوان و پارک جنگلی که شما 
مد نظر دارین آیا از امنیت و روشنایی برخوردار 
است؟ لذا خواهشمندیم در این خصوص تجدید 

نظر بفرمائید. با تشکر
ارسالی به سروش آوا

سالم آوا این پیامو حتما در روزنامتون درج کنید 
دستفروشان  این  ساماندهی  بابت  شهردار  از 
سپاسگزاریم ولی متاسفانه بعد از گشت ماموران 
به  دوباره  رفتن  موقع  دستفروشان  از  بعضی 
اگر  من  نظر  به  گردند  می  بر  مکان  همان 
جریمه این دستفروشان متخلف را در دستور کار 
بشوند  سنگین  جریمه  یکبار  و  دهند  قرار  خود 
بهتر نتیجه خواهد داد و جلوی تخلف را خواهد 
گرفت با تشکر از آوا که مشکالت شهروندان را 

به گوش مسئوالن می رساند.
ارسالی به سروش آوا

خراسان  آوای  وزین  روزنامه  از  تشکر  با  سالم 
جنوبی راه مواصالتی روستای جمالی به رقه که 
تنها راه مواصالتی این روستا به مرکز شهرستان 
و بخش باشد خاکی و فاقد زیرسازی است از اداره 
بشرویه تقاضا می شود این راه که کمتر از یک 
کیلومتر است برایمان آسفالت کنند. همچنین از 
درخواست  بشرویه  منابع طبیعی شهرستان  اداره 
داریم در بستر رودخانه علی آباد رقه عملیات سد 

و آبخیزداری را اجرا نمایند.
ارسالی به سروش آوا

درختان  فصل  این  کشور  جای  همه  سالم، 
تیر  سرسبز و شاداب هستند و برگ درختان در 
ماه طراوت خاصی دارن و رنگ و لعاب خاصی 
تازه  بیرجند  در  اما  بخشیدند،  شهرها  چهره  به 
برگ ریزان درختان کاج شروع شده و با اندکی 
باد چهره شهر را کثیف می کند، آقایان مسئول 
لطفا جایگزینی مناسب برای کاج پیدا کنید، نکند 
بی توجهی به خشک شدن درختای کاج اقدامی 

عملی برای نیل به همین هدف است!
935...765

سالم، لکه گیری جاده زاهدان از سمت بیرجند 
به شوکت آباد بسیار اسفناک است و قسمتی را 
است  جاده  از  تر  برجسته  کنند  می  آسفالت  که 
و  انگیزه!  غم  واقعا  کنند  تراز  توانند  نمی  یعنی 

حیف و میل اموال عمومی
915...297

با سالم و تشکر از آوا ، جناب شهردار لطفا فکری 
به حال تپه های خاکی بلوار میالد انتهای موسی 
بن جعفر)ع( کنید که امان مردم را درآورده و هیچ 

فضای سبزی وجود ندارد .
915...752

مدرک    با  روستایی  فردی  بنده  جان  آوا  سالم 
زیر دیپلم هستم. تو رو خدا به گوش مسئوالن 
بنزین  زحمتکش شهرداری برسانید، فلکه پمپ 
استان  مرکز  برای  ورودی  گونه  چه  معصومیه 
است! نه سبزه ای! نه درختکاری! فلکه به این 
عبور  هنگام  نیست؟  زشت  شما  نظر  به  بزرگی 
تریلی ها دو تا به زور از کنار هم رد می شوند، 
بیشتر  آن  دور  عرض  تا  کنید  کوچک  را  فلکه 
درس  مگر  است  شرمساری  مایه  خدا  به  شود. 

نخونده نقشه بردار شدند!؟
915...622

می  پرورش  و  آموزش  کنید،  پیگیری  آوا  سالم 
گوید ما هیچ هزینه ای از دانش آموز نمی گیریم 
ولی در مدارس برای کارنامه 70 هزار تومان باید 
را نمی دهند، یک  پرداخت کنیم وگرنه کارنامه 

کارگر با سه دانش آموز چه باید کرد؟
915...410

بیرجند  مردم  محترم  نماینده  توجه  قابل  با سالم 
در مجلس و استاندار محترم آیا عاقالنه تر نبود به 
جای صرف هزینه های میلیاردی برای تکمیل و 
نگهداری تصفیه خانه آب بیرجند به هر خانواده یک 
دستگاه تصفیه آب اهدا تا هزینه های بعدی)صافی-

فیلتر و ...( به عهده خود مردم می بود؟
915...893

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند   از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته نیازمندانی که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر 
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 توزیع کارت  ورود به جلسه آزمون استخدامی

حسین توکلی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون استخدامی صبح جمعه ۱۵ تیر برگزار می شود و داوطلبان برای دریافت کارت 
ورود به جلسه باید به سایت اینترنتی سازمان سنجش مراجعه کنند. وی گفت: این آزمون برای جذب افراد واجد شرایط در ۹ دستگاه اجرایی برگزار 
می شود ، در این آزمون ۴۲۷ هزار و ۶۹۶ نفر نام نویسی کرده اند که از این تعداد ۲۶۸ هزار و ۳۲۲ نفر زن و ۱۵۹ هزار و ۳۷۴ نفر مرد هستند.
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سینما و تلویزیون

خوشحالم که حضورم در اسکار
 به زنان کشورم امید داده است

از آنجایی که من  فرنوش صمدی، فیلمساز گفت: 
ایران برای عضویت  از  تنها زنی هستم که امسال 
زنان  از  بسیاری  ام  شده  پذیرفته  اسکار  آکادمی  در 
پیغام می دهند و  به من  اجتماعی   در شبکه های 
می گویند به انجام فعالیت های این چنینی امیدوار 
شده اند و این باعث خوشحالی من است زیرا دوست 
دارم کارم به زن ها انرژی دهد تا بدانند با وجود همه 
مشکالت، مسایل و سختی هایی که برای زن ها وجود 

دارد، می شود دست به چنین کارهایی زد و دیده شد.

منوچهر هادی باز هم فیلم پربازیگر 
می سازد

 

علی سرتیپی به بیان برخی جزئیات ساخت پروژه 
هادی  منوچهر  کارگردانی  به  »خزه«  سینمایی 
اکنون  هم  گفت:  سینما  تهیه کننده  این  پرداخت. 
در حال مذاکره با بازیگران و عوامل پشت دوربین 
هستیم. این فیلم، اثری پربازیگر خواهد بود. وی 
افزود: کل لوکیشن های »خزه« که فیلمی شهری و 

در ژانر کمدی است، در تهران می گذرد.

فرار زندانی فرانسوی با الهام 
از فیلم »صورت زخمی« آل  پاچینو

دوم  مرحله  در  فرانسه  در  زندانی  گنگستر  یک 
 فرارش از زندان با الهام از فیلم »صورت زخمی« 
فیلم  کرد.  فرار  به  اقدام  هلیکوپتر  با  آل  پاچینو، 
بازی  با   )۱۹۸۳( زخمی«  »صورت  سینمایی 
آل پاچینو، الهام بخش یک گنگستر فرانسوی برای 
»ِردوا  شد.  هلیکوپتر  با  زندان  از  فرار  دوم  مرحله 
مسلحانه  سرقت  پرونده  فقره  چندین  که  ِفی« 
دارد، در آخرین تالشش برای فرار از زندان مقامات 
فرانسوی را به چالش کشیده و ۲۹۰۰ نیرو را برای 

تعقیب به دنبال خود کشانده است.

باران کوثری مقابل دوربین 
»جان دار« رفت

باران کوثری مقابل دوربین هومن بهمنش در فیلم 
سینمایی »جان دار« به کارگردانی مشترک حسین 
امیری دوماری و پدرام پورامیری رفت.فیلمبرداری 
این فیلم پربازیگر از هفته های گذشته در تهران 
آغاز شده است و هنوز همه ستاره های فیلم مقابل 
دوربین نرفته اند. در خالصه داستان جان دار آمده 
است: »به خدا اگه یه بار دیگه بگین شام چی شد، 
غذا چیه، همین وسط خودم رو دار می زنم که غذا 

خوردن یادتون بره. بابا از گشنگی نمردین که!؟«

مورد  در  زیادی  خبرهای  گذشته  ماه  یک  در 
محرومیت دو روستای “ذکری” و “گل نی” شنیده 
اشخاص  طرف  از  زیادی  های  کمک  شاهد  و 

گوناگون بوده ایم.
 در ادامه گفتگوی ما را با مدیر گروه “زنجیره عشق” گروه 

موثر در خدمت رسانی به این دو روستا خواهید خواند.
قوی دل بیان می کند: مدیر گروه زنجیره عشق هستم و 
این گروه شامل بازیگران و دوبلورهای کشور است که با 
هدف کمک رسانی در مناطق محروم کشور فعالیت های 

خیرخواهانه انجام می دهد.
وی ادامه می دهد: چندین سال است که با کمک هنرمندان 
گروه سعی داریم مناطق محرومی که کمتر شناخته شده 
است را شناسایی کنیم و عالوه بر کمک رسانی شرایطی را 
فراهم کنیم که این مناطق بیش تر دیده شده و توجه بیش 

تری از طرف مسئوالن را جلب کند.
او در مورد آشنایی اش با روستای “ذکری” و “گل نی” 
آشنا  این منطقه  با  از دوستان  به وسیله یکی  می گوید: 
شدم، البته آن موقع تصمیم سفر به زابل برای کمک رسانی 
داشتم، ولی وقتی به این روستاها رفتم و محرومیت مردم 

را از نزدیک دیدم، با هماهنگی اعضای گروه،تصمیم بر این 
شد که ابتدا به کار این دو روستا رسیدگی شود. 

ادامه می دهد: بعد از اینکه نیازهای اساسی این دو روستا 
بررسی شد، با مشورتی که با خانم پرستو صالحی و آقای 
محمدرضا هدایتی از اعضای گروه تصمیم بر این شد که  
در مرحله اول با توجه به نیاز مردم، عالوه بر مواد غذایی، 
لوازم بهداشتی و کمک های اولیه به روستاها برده شود. 
روستای “ذکری” و “گل نی” به جز مشکالتی که در کمبود 
امکانات دارند، از لحاظ بهداشتی به دلیل کمبود آب دچار 
مشکل هستند و این باعث شده بسیاری از بچه ها و زنان 

به بیماری های پوستی و عفونی مبتال شوند.
مرزی  روستاها  این  گوید:  می  زنجیره عشق  گروه  مدیر 
هستند و فاصله چندانی با مرز ندارند که اگر رسیدگی نشود، 

خالی از سکنه خواهند شد.
گروه  اعضای  توسط  ها  کمک  اعظم  قسمت 

تامین می شود
ادامه می دهد:کمک هایی که برای مناطق محروم تهیه 
می شود، قسمت اعظم آن توسط افراد گروه که مجموعه 
می  است،تامین  کشور  دوبلورهای  و  بازیگران  از  بزرگی 
را هم کمک های مردمی تشکیل می  و قسمتی   شود 
دهد.البته کمک های مردم برای دو روستای ذکری و گل 

نی بعد از انتشار فیلمی توسط خانم پرستو صالحی برای 
معرفی محرومیت ها و کمبود در این دو روستا بسیار خوب 
بوده است و از شهرستان هایی از استان که شاید خودشان 
محروم باشند کمک برای این دو روستا جمع شده و حتی 
بین مردم کمک کردند.  با حضور در  بسیاری خودجوش 
قوی دل بیان می کند: در این روستا ها کودکانی از مریضی 
های پوستی رنج می برند که برای این منظور با حضور 
از آن  انجام گرفت و بعد  اولیه  از پزشکان معاینات  یکی 
نیز تعدادی از این بیماران برای درمان به تهران فرستاده 
شدند که خوشبختانه در مرحله درمان تا حد رضایت بخشی 

رسیده اند.
این دو روستا نیازمند خانه بهداشت هستند

های  پوستی،بیماری  بر مشکالت  دهد: عالوه  می  ادامه 
ژنتیکی نیز وجود دارد که تعدادی از خانواده ها نیز شناسایی 
شدند و برای تشخیص به تهران فرستاده شدند تا تحت 
درمان قرار گیرند و خوشبختانه با فعالیت های گروه زنجیره 
عشق روستاهای ذکری و گل نی به دیگران هم شناسانده 
شد و گروه های پرستاری متشکل از دانشجویان پرستاری 
سراسر کشور با حضور در این مناطق عالوه بر رسیدگی به 
بیماران در زمینه های مختلف بهداشتی به افراد مشاوره هم 
داده اند. او همچنین با اشاره به مشکالت بهداشتی در این 
بهداشت  به خانه  زیادی  نیاز  این دو روستا  مناطق،افزود: 
دارند و به نظر من باید به مدت چندین ماه،تیم پزشکی 
برای حل مشکالت این مناطق  شبانه روزی در این مناطق 
مستقر باشند،تا عالوه بر درمان، بسیاری از موارد بهداشتی 

و پزشکی را فرهنگ سازی کنند.
ادامه می دهد: آب نیاز اساسی مردم این دو روستا است 
می  دارد،  رزه  روستای  از  که  کیلومتری   ۲ فاصله  با  که 
توان با لوله کشی آب شان  را تامین کرد، ولی متاسفانه 
در این زمینه با گذشت ۱ ماه از بیان مشکالت به نماینده  و  
استاندار اقدامی  انجام نگرفته است و حتی جای نهادهایی 

مانند بهزیستی و کمیته امداد با وجود نیازمندی مردم و 
معلوالن خالی است.

مردم نهبندان ساده از کنار کمک به همنوع شان 
نگذشتند

از  نیز  عشق  زنجیره  گروه  اعضای  از  کشتگر   مرضیه 
برای روستاهای  نهبندان  آوری کمک های مردم  جمع 
ذکری و گل نی می گوید: برای کمک به مردم ذکری 
برای  گرفتیم  تصمیم  دوستانم  همفکری  با  نی  گل  و 
تلگرامی  های  کانال  در  تبلیغات  با  کمک  آوری  جمع 
این  به  کمک  برای  قدمی  نهبندان  اینستاگرامی  و 
روستاها برداریم که البته تا حد زیادی موثر بود و افراد 
برای کمک کردن ترغیب شدند و مقدار زیادی  زیادی 
شد.  آوری  و...جمع  بازی،پتو  خوراکی،اسباب  لباس،مواد 
ادامه می دهد: روزی که برای کمک به روستای ذکری 
رفته  بودیم، دیدن خوشحالی مردم آنجا تاثیر زیادی بر 
بچه های گروه و مخصوصا من که برای اولین بار می 
رفتم،گذاشت که بعد از آن کمک کردن به این دو روستا 

دغدغه روز و شب مان شد. 
می  است،  نهبندان  اهل  خودش  که  کشتگر  مرضیه 
گوید: در این مدت از سراسر استان کمک های زیادی 
مهربانی  و  بخشندگی  از  نشان  که  روستاها شد  این  به 
مردم است،مخصوصا برای شهرستانی مانند نهبندان که 
با اینکه جزو شهرستان های محروم است، مردم ساده از 
کنار کمک به همنوع شان نگذشتند و هر کس هر چقدر 
ترین  ضروری  تا  وسایل  ترین  ساده  از  داشت  توان  در 
مایحتاج زندگی برای کمک اهدا کرد که جای قدردانی 
به  کمک  همیشه  ازآرزوهایم  دهد:یکی  می  ادامه  دارد. 
مردم بوده است و اکنون خوشحالم که تا اندازه ای قدم 
تا  امیدوارم  ام و  برداشته  این خواسته  به  راه رسیدن  در 
جایی که می توانم این کار را ادامه دهم و همین جا از 

تمام کسانی که یاری رسانم بوده اند،تشکر می کنم.

»ذکری« و »گل نی« 
هنوز چشم به راه کمک 

جواد رضایی

در گفتگو با مدیر گروه زنجیره عشق بیان شد:
علمی و فناوری

رستورانی که روبات ها در آن
 غذا سرو می کنند

یک رستوران چینی، به جای استفاده از انسان ها برای 
سرو غذا، از روبات ها استفاده می کند. رستوران “علی  
از دو کمربند حامل،  بابا” واقع در شهر شانگهای، 
بازوی روباتیک و سبدهای متحرکی استفاده  یک 
می کند که با یک نرم افزار کنترل می شوند. نرم افزار 
با به کار بردن یک اپلیکیشن، از کیو- آر کد مشتری 
برای مشخص کردن محل نشستن او، سفارش و 
صورتحساب استفاده می کند. مزیت دیگر رستوران 
این است که در یک فروشگاه قرار دارد و مشتری 
می تواند مواد غذایی مورد عالقه خود را انتخاب کند و 

برای طبخ به کارکنان رستوران تحویل دهد.

شنل نامرئی کننده هری پاتر
 به واقعیت نزدیک  شد

دانشمندان با استفاده از قوانین علمی نامرئی شدن 
انجام  پرده  یک  با  کار  این  کرده اند،  ممکن  را 
رنگ های  از  انرژی  انتقال  با  پرده  این  می شود، 
مورد نظر به دیگر رنگ ها کار می کند، این عملکرد 
باعث می شود با هماهنگ کردن رنگ مورد نیاز با 
محیط اطراف اشیا نامرئی به نظر برسند. این پرده 
نور سبز را به نور آبی تبدیل می کند تا حضور یک 

شی سبز پشت پرده را مخفی کند.

ابداع برچسبی که درمان آلزایمر 
را متحول می کند 

محققان از ساخت یک برچسب پوستی در اندازه تمبر 
پستی خبر دادند که تنها هفته ای یکبار نیاز به تعویض 
دارد و می تواند درمان آلزایمر را متحول سازد. این 
برچسب پوستی بر قسمت باالی بازوی بیمار چسبانده 
است،  ‘آریسپت’  مشابه  دارویی  حاوی  و  شود  می 
قرصی که هزاران بیمار مبتال به زوال عقل استفاده 
اما  کند  نمی  درمان  را  آلزایمر  آریسپت،  کنند.  می 
ضمن کاهش عالئم آن، موجب کند شدن سرعت 
پیشرفت این بیماری می شود و تاثیر زیادی بر کیفیت 
زندگی بیماران مبتال به آلزایمر خفیف تا متوسط دارد.

اختراع ساعت هوشمند با محفظه 
نگهداری  ایرباد

شرکت هواوی حق امتیاز اختراع یک گجت پوشیدنی 
را ثبت کرده که یک جفت ایرباد در آن جای می گیرد. 
این حق امتیاز اختراع چند گزینه ذخیره سازی مختلف 
دارد از جمله اتصال مغناطیسی ایربادها به بند ساعت 
یا در یک جعبه کوچک. این ساعت هوشمند همچنین 
می تواند با کمک مکانیسم فنری، ایربادهای ضدآب را 
درکپسول هایی در دو سوی صفحه ساعت حفظ کند.

امام یک کلت گرفتند و بعد از نشانه روی، دقیقا زدند 
به هدف! بچه ها دهان شان باز مانده بود و مبهوت 

نگاه می کردند.
شهید محمدرضا حمامی به تاریخ یک مهر ۱۳۳۶ در 
مشهد متولد شد. وی بعد از پیروزی انقالب لباس سپاه 
را بر تن کرد و عازم جبهه شد. شهید حمامی مدتی در 
تیم حفاظت امام خمینی فعالیت داشت اما دوباره به 
میدان جنگ برگشت و سرانجام در ۲۲ بهمن سال 
۶۱ در منطقه فکه عملیات والفجر مقدماتی به شهادت 
رسید. آیت ا... توسلی و چند نفر دیگر، از طرف شخص 
به  برای تشییع جنازه و عرض تسلیت  امام خمینی 
خانواده او، راهی مشهد مقدس شدند. شهید محمدرضا 
یک  »داماد  به  شد  معروف  شهادت،  هنگام  حمامی 

شبه« و »حنظله خراسان«. 

آنچه خواهید خواند خاطره ایست مربوط به روزهای 
حضور شهید حمامی کنار رهبر کبیر انقالب که توسط 

سید هاشم موسوی روایت شده است. 
من  گاهی  که  بود  امام  منزل  پشت  بزرگی  باغ   
بودیم، بیت  از  حفاظت  مسئول  که  هایی  بچه   و 

تیراندازی  و  کشی  کلت  تمرین  و  آنجا  رفتیم  می    
می کردیم. یک بار سر یکی از این تمرین ها، اتفاقا 
امام هم قدم زنان آمدند پیش ما و ایستادند به تماشا. 
با شناختی که از امام پیدا کرده بودیم، این طور وقت 
ها همه می دانستیم این کار برای ایشان اهمیت دارد. 
بچه هایی که آنجا بودند، روی حساب هم صحبتی 
و هم کالمی، با امام مأنوس و صمیمی شده بودند. 
یکی از بچه ها گفت: آقا ما از این که شما تو جوانی 
تیرانداز ماهری بودین، چیزایی شنیدیم. مثل این که 

تردید داشته باشد، مکثی کرد و ادامه داد: اگر ممکنه، 
اآلنم این کار رو بکنید تا ما ببینیم، امام لبخند زدند. 
امام یک  به  این بچه ها  می دانستم انس و عالقه 
رد  را  آنها  درخواست  دانستم  می  و  نیست   طرفه 
نمی کنند؛ همین طور هم شد. یک کلت گرفتند و بعد 
از نشانه روی، دقیقا زدند به هدف! بچه ها دهانشان باز 
مانده بود و مبهوت نگاه می کردند. خود من هم انتظار 
نداشتم امام توی این سن و سال، این قدر حرفه ای 
تیراندازی کنند. امام که متوجه تعجب بچه ها شده 
بودند، گفتند: با چیزی که ما امروز از شما دیدیم، معلومه 
که شما کم تمرین می کنید. حیرت بچه ها گویی 
بیشتر شد. امام ادامه دادند: من در جوانی برای کشیدن 
اسلحه و تیراندازی سریع، آن قدر تمرین داشتم که چند 

تا »جیب کلت« پاره کردم!

وقتی امام )ره( دست به اسلحه شد

فضای فوتبالی و تب و تاب جام جهانی در کشورمان بهانه 
لژیونر  اولین  و  فوتبال کشورمان  وارث  با  تا  است  خوبی 

تاریخ فوتبال ایران آشنا شویم.
مردم ایران در حالی از طرفداران دوآتشه فوتبال و عالقه 
مندان به این ورزش گروهی هستند که شاید تعداد خیلی 
یک  بار  اولین  برای  را  فوتبال  بدانند  آنها  از  معدودی 
صدقیانی  حسین  نام  به  تبریز  متولد  االصل  سلماسی 
معروف به حسین افندی ) ۱۰ دی ۱۲۸۱ در تبریز - ۱۰ 
آزادیخواه سلماسی ساکن  تاجر  فرزند  تهران(  آذر ۱۳۶۱ 
تبریز یعنی حاج رسول صدقیانی از رهبران انجمن غیبی 
تبریز، مغز سیاسی انقالب مشروطیت آذربایجان از دولت 

وقت عثمانی برای ایران به ارمغان آورده است. 
توسط  آذربایجان  اشغال  دنبال  به  خانواده  با  رسول  حاج 
روس ها در سال های بعد ۱۲۹۰ شمسی در استانبول ساکن 
شد و پسرش حسین صدقیانی زمانی که در عثمانی ساکن 
بود، بازی فوتبال را از کلوپ فنر باغچه استانبول اخذ و 

به تبریز آورد.
حسین صدقیانی تا ۱۸ سالگی در استانبول بود و ۳ فصل 
در تیم فنرباغچه ترکیه بازی کرد و سپس در سال ۱۲۹۹ و 
در ۲۶ سالگی برای تحصیالت به دانشگاه تراویل چارلری 
مارچین  باشگاه  به  نیز  زمان  آن  در  که  وارد شد  اتریش 
مونسئو بلژیک پیوست. دکتر توحید ملک زاده، نویسنده 
کتاب تاریخ ۱۰هزارساله سلماس در این خصوص گفت: 
حسین در سال ۱۳۰۴ به ایران آمد و برای ادامه زندگی 
مشهد را انتخاب کرد و عضو کلوب فردوسی شد که یکی 

از قدیمی ترین باشگاه های ورزشی کشور بود و از همین جا 
بود که آوازه مردی که فوتبال را با کفش ورزشی انجام 
می داد در ایران پیچید؛  چراکه تا آن زمان بازیکنان فوتبال 

ایرانی با گیوه بازی می کردند.
نام صدقیانی و  آوازه  اینکه  از  بیان کرد: پس  زاده  ملک 
تیم  به  وی  پیچید،  ایران  در  اش  بازی  سیاق  و  سبک 

منتخب تهران دعوت شد؛ همان تیمی که با سرپرستی 
میرمهدی خان ورزنده در سال ۱۳۰۵ به باکو رفت و با 

تحمل شکست از باکو برگشتند.
وی افزود: در این حین صدقیانی ۲۴ ساله بار دیگر عزم 

سفر کرد و این بار به بلژیک رفت و به عضویت باشگاه 
شارلروا درآمد و پس از ۱۰ سال بازی در بلژیک، زندگی 
و نگرش افندی را با فوتبال عوض کرد و این درحالیست 
که در سال ۱۹۳۲ عنوان آقای گلی مسابقات بلژیک را به 

خود اختصاص داده بود.
خصوص  در  سلماس  ساله  ۱۰هزار  تاریخ  نویسنده  این 

سلماسی  فوتبالیست  این  های  افتخارآفرینی  و  آوازه 
حسین  کرد:  تصریح  ایران  و  آذربایجان  برای  االصل 
هزار   ۶۰ و  بلژیک  پادشاه  اول  آلبرت  در حضور  افندی 
بروکسل زد و  تیم  به  فینال، سه گل  بازی  تماشاگر در 

تیم رویال - شارل روآ اسپورتنیگ کلوب را به قهرمانی 
باشگاه های بلژیک رساند و در سال ۱۳۱۵ شمسی در 
برلین   ۱۹۳۶ المپیک  بازی  تماشاگر  سالگی   ۳۳ سن 
ایران  به  سپس  و  بود  اوونس  جسی  و  هیتلر  حضور  با 
و  می کرد  صحبت  ترکی  لهجه  همان  با  هنوز  برگشت 
بر  بلژیک  و  اتریش  در  زندگی  نشان می داد که سال ها 

زبان و گویش مادری اش تأثیر نگذاشته است.
تیم  عضو  ایران  در  حسین  کرد:  خاطرنشان  زاده  ملک 
توفان و همبازی اکبر حیدری معروف شد و پس از یک 
سال بازی در سال ۱۳۱۶ ، به انجمن تازه تأسیس تربیت 
بدنی و پیشاهنگی رفت و مسئولیت اداره تیم های فوتبال 
بود  جایی  تا  وی  کاردانی  و  مهارت  و  گرفت  برعهده  را 
تیم  با  بازی  برای  در شهریور ۱۳۲۰  ملی  تیم  وقتی  که 
ملی افغانستان به کابل رفت، حسین صدقیانی را به عنوان 
سرمربی در کنارش داشت و تا سال ۱۳۲۹ همواره مرد اول 

و تصمیم گیرنده امور فوتبال بود.
وی تصریح کرد: در سال ۱۳۵۱ ، با آمدن کامبیز آتابای به 
بازگشت دوباره حسین صدقیانی به  ایران، زمینه  فوتبال 
تیم ملی فراهم آمد و پیرمرد ۷۰ ساله با عنوان سرپرست 
کرده  بازی  برایش  قبل  سال   ۴۶ که  بازگشت  جایی  به 
بود. آخرین میدان حضورش جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین 

در سال ۱۳۵۷ بود.
آخرین  از  پس  ایران  فوتبال  افتخار  و  مرد  بزرگ  این 
در ۸۰  بعد  پنج سال  آرژانتین،  در جام جهانی  حضورش 

سالگی و در ۱۰ آذر ماه سال ۱۳۶۱ درگذشت .

آشنایی با اولین لژیونر حرفه ای فوتبال  ایران

محققان مرکز ملی داده های برف و یخ در 
کره  نقطه  سردترین  کلورادو،  بولدر  دانشگاه 

زمین را شناسایی کردند.
این منطقه در فالت شرقی جنوبگان قرار دارد، 
از نزدیکی قطب جنوب آغاز شده و مساحت آن 
تقریبا به اندازه استرالیا است. ارتفاع این منطقه 
از سطح دریا به سه هزار و ۵۰۰ متر می رسد. 
هوای این منطقه بسیار خشک، ساکن و رقیق 
به  را  نظر  مورد  منطقه  ها  ویژگی  این  است. 
سردترین نقطه سطح زمین بدل کرده است. در 
سال ۱۹۸۳ میالدی یک ایستگاه هواشناسی 
روسی دمای ۸۹ -  درجه سانتیگراد را در این 
منطقه به ثبت رساند و در سال ۲۰۱۳ میالدی 
نشان  ها  ماهواره  از  آمده  به دست  اطالعات 
سرد  هوای  های  جبهه  از  برخی  دمای  داد 
در این منطقه به ۹۳ - درجه سانتیگراد می 
رسد. در تحقیقات اخیر، محققان اطالعات به 
ناسا و  به  از ماهواره های متعلق  آمده  دست 
ماهواره های تحقیقاتی اداره ملی اقیانوسی و 
جوی را از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ میالدی مورد 
 تجزیه و تحلیل قرار دادند. در این بررسی ها
شرقی  فالت  سطح  دمای  شد  مشخص 
جنوبگان در فصل زمستان به طور منظم به 
حدود ۹۰ - درجه سانتیگراد می رسد و حدود 
۱۰۰ منطقه از این فالت که با فاصله صدها 
کیلومتر از یکدیگر قرار دارند، دمای ۹۸ - درجه 
سانتیگراد را تجربه می کند. به گفته محققان، 
تمام این مناطق سرد در سطوح کم عمق میان 
صفحات یخی قرار دارند که هوای سردتر و 
ماند.  باقی می  آنها  تر مدت ها درون  چگال 
محققان قصد دارند برای گردآوری اطالعات 
کنند. مناطق سفر  این  از  برخی  به  تر  دقیق 

سردترین نقطه کره زمین 
89 درجه زیر صفر

در خارج از ایران در شوروی سابق چهار فیلم 
“پرچم کاوه”، “افسانه رستم”، “رستم و سهراب” 
و “افسانه سیاوش” توسط بوریس کیمیاگروفدر 
فیلم در دهه های ۶۰ و ۷۰  تاجیک  استودیو 
میالدیساخته شده اند. از آنجا که کیمیاگروف 
اقتباس  بیشترین  سینمایی  برداشت  چهار  با 
به  نیاز  او  آثار  داشته،  فردوسی  شاهنامه  از  را 
توجه بیشتری دارند. کیمیاگروف که زیر نظر 
التحصیل  فارغ  مسکو  دانشکده  از  ایزنشتاین 
شده، با دومین فیلم سینمایی اش کاوه آهنگر 
اقتباس از شاهنامه را آغاز می کند. پس از آن 
به ترتیب افسانه رستم )۱۹۷۱(، داستان رستم 
و سهراب )۱۹۷۲(، و داستان سیاوش)۱۹۷۷( را 
می سازد. فیلم های کیمیاگروف با وجود تبلیغات 
روس ها، شاید ارزش سینمایی چندانی نداشته 
باشد. این فیلم ها که در سال های گذشته بارها 
در ایران به نمایش در آمده اند، بیشتر به کارهایی 
فراوان  لشکرهای  سیاهی  با  برق  و   پرزرق 
می مانند. کیمیاگروف تنها برای داستان رستم 
و سهراب، سه و نیم میلیون دالرهزینه کرده 
که البته هزینه را کال دولت شوروی سابق تقبل 
کرده است. در فیلم های او گاه متن فردوسی 
به  رو شد. رستم  روبه  بی اعتنایی  و  تسامح  با 
جای آن که پهلوان زابلی شاهنامه باشد، تیپی 
دارد!  تاتار وحشی  و  گاوچران غربی  از  مرکب 

فیلم سینمایی روسی 
براساس شاهنامه فردوسی

ری
 کا
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گوشه گیری نوجوانان را جدی بگیرید

گوشه گیری و انزوا از جمله معضالت دوران نوجوانی است 
که با درمان نشدن، مشکالت بزرگتری را در آینده برای 
فرد ایجاد می کند.کاشانی روان شناس عمومی اظهار کرد: 
نوجوانی مرحله ای از زندگی است و دارای ویژگی هایی از 
جمله افزایش هیجان و عواطف، ترس، محبت، خشم، 
تغییرات جسمی، استقالل و زود رنجی است و اطرافیان، به 
ویژه والدین نقش موثری در کنترل این رفتار در نوجوانان 
دارند.وی ادامه داد: یکی از مهم ترین ویژگی های دوره 
نوجوانی گرایش به انزواطلبی است، گرچه نوجوان بیشتر 
وقت خود را در کنار همساالن و گروه دوستان می گذراند، 
اما تمایل به گوشه گیری و غرق شدن در افکار و آرزوها در 
او وجود دارد. این روان شناس گفت: کم رویی و انزواطلبی 
از رفتارهای شایعی است که فرد را به شدت آزار می دهد و 
اگر درمان نشود، موجب بروز مشکالت دیگری مانند نبود 
اعتماد به نفس، افسردگی، اضطراب و زود رنجی می شود، 
همچنین نداشتن احساس توانمندی، پایین بودن عزت 
نفس و ناتوانی در بروز احساسات، بیان افکار و نظریات 

باعث جدایی فرد از فعالیت های گروهی می شود.
کاشانی تاکید کرد: عوامل متعددی از جمله غم و اندوه 
شدید و مداوم، فقر و تنگدستی، ضعف و نقص جسمانی، 
پذیرفته  ماندگی درسی،  احساس حقارت شدید، عقب 
ناامنی،  و  ترس  احساس  مدرسه،  و  خانه  در  نشدن 
نابسامانی های خانوادگی، جدایی والدین، بی پاسخ ماندن 
پرسش های کنجکاوانه، بی حوصلگی در برقراری ارتباط 
سالم با نوجوان، نبود الگوی اجتماعی مطلوب در خانه، 
محرومیت از محبت مادر، حضور نداشتن پدر در خانواده، 
اعتیاد والدین، اختالل در غدد فوق کلیوی، بیماری های 
طوالنی مدت نوجوان، انتقال فرد به مدرسه و مکان جدید، 

تبعیض، انتقادها نقش مهمی دارند.

گلدسته و فلک اثر جالل آل احمد

... که موچول دست مرا کشید برد توی حیاط و همان 
پام را که توی حیاط گذاشتم، چشمم افتاد به گلدسته ها 
و هوس آمد. یک خرده که راه رفتیم، از موچول پرسیدم  
دونم.  : »چم  بریده؟« گفت  گلدسته ها  این  »چرا سر 
میگن معیرالممالک که مرد، نصبه کاره موند . می گن 
بچه هاش بی عرضه بودن« گفتم : »معیرالممالک کی 
باشه؟« گفت : »چم دونم . بایس از بابام پرسید« گفتم: 
»چرا؟«گفتم:  بپرسی«گفت:  ازش  چیزی  نبادا   . »نه 
افاده ها!  »چه   : باال«گفت  برم  ازش  می خوام  »آخه 
مگه می شه؟ موذنش هم نمی تونه«گفتم: »گلدسته ی 
نصبه کاره که موذن نمی خاد« بعد زنگ زدند و رفتیم 
سرکالس و زنگ بعد موچول همه سوراخ سمبه های 
مدرسه را نشانم داد. جای خالها را و آب انبارها را و 
نمازخانه را و پستو هاش و هی به کله ی آدم می زنه 
که ازشان بری باال؛ اما دیگر چیزی به موچول نگفتم. 
تا   . بود  اون سال  این مال  بود که می ترسد و  معلوم 
کم کم به مدرسه آشنا شدم . فهمیدم که معلم  مان تو 
اتاق اول داالن مدرسه می خوابد و تریاک می کشد و اگر 
صبح ها اخالقش خوب است، یعنی کیفور است و اگر بد 
است، یعنی خمار است و مدرسه شش کالس دارد و 
توی کالس ششم، دیوارها پر از نقشه است و بچه هاش 

نمی گذارند ما بریم تو تماشا  ادامه دارد...

بزرگترین روز در زندگی شما و من وقتی است 
که مسئولیت کامل نگرش خود را قبول کنیم.
 آن روزی است که ما واقعا بالغ می شویم.

نگرش کلی من به زندگی اینست که از هر دقیقۀ هر 
روزم لذت ببرم. هیچ وقت کاری را با این احساس 
انجام نمی دهم که وای این را باید امروز انجام دهم.

قرارم با تو تنها بی قراری ست
پر از گریه، پر از شب زنده داری ست

تمام دلخوشی من پس از تو
فقط یک قطعه عکس یادگاریست

کینه ورزی همچون زغال داغی می ماند که با 
هدف پرت کردن به سمت فرد دیگری در دست 

خود نگه داری؛ این تو هستی که می سوزی.

فارستر: “کسی را می شناختم که نوشت: ما از 
ترس این که ممکن است شکست بخوریم یا 

بدتر از ترس این که ممکن است موفق شویم، از 
رویاهایمان فرار می کنیم.” )یافتن فارستر(

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیه روز  

و چون به شما درود گفته شد شما به ]صورتی[ بهتر از آن درود گویید یا همان را ]در 
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حدیث روز  

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

سبک زندگی

میانبرهای ساده برای غلبه بر کمرویی
شما  شود  می  باعث  که  چیزی  همان  یا  بودن  خجالتی 
در ارتباط برقرار کردن با دیگران راحت نباشید، تنها یک 
احساس است؛ احساسی که تنها در درون شما وجود دارد و 
فقط خود شما آن را می فهمید. برخی مردم خجالتی بودن 
را با ترس از اجتماع یا بیماری فوبیا یکی می دانند، در حالی 
که این دو با هم فرق می کند؛  در بیماری ترس از اجتماع، 
فرد نسبت به تمام فعالیت های اجتماعی دچار ترس و نگرانی 
می شود، در صورتی که فرد خجالتی تنها در شرایطی خاص، 

نگرانی و اضطراب را تجربه می کند.
در کودکی شما چه گذشته است؟

با رشد کودک و بیشتر شدن تجربه ها و فعالیت های اجتماعی، 
فرد در برخی شرایط خاص در مواجهه با افراد غریبه یا وارد 
شدن به محیطی ناآشنا، خجالت را تجربه می کند. هر خانواده 
ای براساس فرهنگ، مهارت و سطح دانش و آگاهی های خود 
درباره تربیت کودک، با این وضعیت برخورد می کند. چگونگی 
این برخورد در از بین رفتن یا ماندگار شدن این حس، تاثیر 
زیادی خواهد داشت. تمسخر، تحقیر یا شماتت کردن کودک 
در شرایطی که نسبت به یک وضعیت خاص خجوالنه رفتار 
می کند، باعث می شود احساس خجالت به عنوان یک صفت 

دائمی او باقی بماند.
کمرویی خود را بشناسید

سعی کنید نوع خجالتی بودن خود را تشخیص دهید و تأثیر 
آن را در زندگی تان مشخص کنید. محرک هایی که باعث 

می شوند این احساس را داشته باشید، بشناسید.بدانید که دنیا 
در حال تماشا کردن شما نیست. مردم آنقدر پر مشغله هستند 

که فرصت زیادی برای این کارها ندارند.
توانایی خود را بشناسید

همه ما قدرت ها و توانایی های خاص خودمان را داریم. 
اگر همه مثل هم بودیم، دنیا دیگر جذابیتی نداشت و همه 
چیز تکراری می شد. چیزی را بیابید که در آن مهارت و 
توانایی بیشتری دارید و روی آن متمرکز شوید. با تکیه 
بر توانایی های منحصر به فردتان عزت نفس بیشتری 
شما  به  تان  خاص  های  قدرت  کنید.  ایجاد  خود  برای 

مزیت های ویژه ای می دهند.
یاد بگیرید که خود را دوست داشته باشید

تحسین و تقدیر کردن خودتان را تمرین کنید. برای خودتان 
یک نامه محبت آمیز بنویسید کارهایی انجام دهید که دوست 

دارید. زمانی را به شناخت خودتان اختصاص دهید.
کسب آگاهی

درخصوص کاری که می خواهید انجام دهید اطالعات جمع 
کنید و بعد از این که کامال مطمئن شدید چه می خواهید، 
دست به کار شوید و هرگز به انتظار شهامت روبه رو شدن 
با ترس هایتان ننشینید، زیرا این موضوع دستاویزی برای 

حرکت نکردن می شود.
مشاهده کنید و بیاموزید

همیشه می توان با مشاهده رفتار و عملکرد دیگران نکاتی 

آموخت. شما می توانید با این روش، طرز برخورد با دیگران 
های  آموخته  از  آنگاه  و  کنید  تقلید  را  آن  و  بیاموزید  را 
دیگرتان به آن افزوده و بتدریج از زندان کمرویی بیرون 
بیایید. وقتی تنها هستید آموخته هایتان را تمرین کنید. مثال 
فرض کنید در جمعی حاضر شده اید سپس با آنها ارتباط 
چشمی )البته نه خیره شدن( برقرار ساخته و حرف هایتان را 
با آرامش بزنید. این روش کمک می کند در شرایط واقعی 
از روبه رو شدن با افراد واهمه ای نداشته باشید. می توانید 

مقابل آینه نشسته و تمرین هایتان را انجام دهید.
از شخصیت فعلی تان دور شوید

افراد خجالتی معموال شهامت انجام دادن کارهای غیرمعمول 
را ندارند، بنابراین سعی کنید دست به این نوع کارها بزنید. 
مثال در خیابان مدام از افراد مختلف زمان را بپرسید یا وارد 
مغازه ای شده و قیمت اجناس مختلف را بپرسید و الزاما 
خرید نکنید. این روش باعث می شود به مرور کمتر خجالت 
بکشید. در ابتدا ممکن است نتوانید این تمرین را بخوبی 
انجام دهید، اما خودتان را مجبور کنید و ترس و واهمه را 

کنار بگذارید تا نتیجه اش را ببینید.
آرامش ناشی از اعتماد به نفس

حال  در  یا  اید  آموخته  گذشته  در  که  را  هایی  مهارت 
این  با  ببندید.  کار  به  اولین فرصت  در  یادگیری هستید، 
واسطه  به  و  بدانید  فردی الیق  را  توانید خود  روش می 
نداشتن اطمینان از خود دچار ترس های اجتماعی نشوید و 

باور کنید که توانا هستید. چنین اعتقادی شما را از گرداب 
خجالت و کمرویی رها کرده و می توانید در جمع دیگران 

براحتی ابراز وجود کنید.
نگرانی ها و دلهره ها را از خود بیرون کنید

ترس و نگرانی به طرز طاقت فرسایی شما را در تصمیم 
مثبتی که گرفته اید، مأیوس می کنند. یکی از بهترین راه 
ها برای غلبه بر دلهره و ترس، عمیق نفس کشیدن است. 
چشمان خود را ببندید و نفس عمیق بکشید. روی نفس های 
خود متمرکز شوید و به آرامی دم و بازدم را انجام دهید. یک 
شیوه دیگر، تمرین یوگا است. نفس های خود را بشمارید تا 

وقتی که احساس راحتی بیشتر کنید.
به خودتان انرژی مثبت بدهید

کلمات، قدرت و نیرویی باور نکردنی دارند. همه چیزهایی را 
که به طور مکرر برای خود تکرار می کنید، ذهن ناخودآگاه 
با  مرتباً  اگر  کند.  گونه عمل می  و همان  تان می شنود 
خودتان تکرار کنید که ناتوان و بی عرضه یا بسیار خجالتی 

هستید، بیشتر به سمت این خصوصیات سوق می یابید.
رد شدن را بپذیرید

این را بپذیرید که ممکن است شما نیز پذیرفته نشوید. در 
چنین مواقعی بهتر است سریع جبهه گیری نکنید. همه ما 
افراد پذیرفته نمی  از طرف برخی  اوقات  انسان ها گاهی 
شویم. این حقیقت بخشی از زندگی است. اینکه به هنگام رد 

شدن، چه واکنشی نشان می دهیم، مهم است.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

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

شماره 4106                         

713428569

496715328

582963147

841539276

325876491

967241835

154692783

678354912

239187654

جدول سودوکو

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی 
می رساند: 

انجمن ام اس استان در نظر دارد:
  به همت خیرین عزیز با تامین سبد 

غذایی برای خانواده نیازمندان
 ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111
شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:
6063737000007540  

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

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
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 10

0

به یک مباشر عملیات خاکی 
و سرپرست کارگاه با 3 سال 

سابقه کار راهسازی نیازمندیم.
09155623441

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

را تجربه کنید.   09158668002
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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

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

09903321767

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

هـوا مطبـوع شـرق
دنیـای مـس

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

رادیاتور، وستن ایر در خراسان جنوبی 

فروش به صورت
 نقد و اقساط 

09158636100
05632234606

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز

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

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

 09156655054 

انجام امور مالی و 
حسابداری جاری و معوق 
تهیه  و تنظیم اظهارنامه 
مالیاتی توسط کارشناس 

با 30 سال سابقه
09030494782

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب
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با این گیاه در 8 روز
 کم کاری تیروئید را درمان کنید

تخم گشنیز یکی از موثرترین روش های طب 
در  تواند  به طور طبیعی می  که  است  مکمل 
اول  به حالت  را  تیروئید  کارکرد  روز  عرض 8 
بازگرداند. تخم گشنیز حاوی مواد معدنی است 
که می توانند با عفونت های بدن مقابله کند. 

زنان  این درمان کامال بی خطر است و حتی 
باردار و مادران شیرده می توانند از آن استفاده 
با 1  را  قاشق غذاخوری تخم گشنیز  کنند. 2 
لیوان آب مخلوط کرده به مدت 15-20 دقیقه 
روی  از  سپس  بجوشانید  کم  حرارت  روی 
حرارت برداشته، صاف کنید و بعد از 10 دقیقه 
که از حرارت افتاد با 2 قاشق غذاخوری عسل 
مخلوط نموده و هر روز صبح ناشتا میل نمایید.

تداخالت غذایی خطرناک 
را بشناسید

مصرف همزمان بعضی از مواد غذایی با یکدیگر 
می تواند بسیار مضر باشد و باعث تولید اخالط زائد 
در بدن شود. مثاًل مصرف ماست با هر نوع و 
هر مقدار گوشت باعث لکه های پوستی و مصرف 
سرکه یا انواع شور و ترشی که با سرکه ساخته 

می شود همراه با برنج باعث کولیت و درد شکم 
می شود. بنابراین از خوردن همزمان مواد غذایی 
که در ذیل به آن اشاره شده است، جداً خودداری 
کنید: خربزه و عسل - ماست و هر نوع گوشت یا 
غذای گوشتی - کله پاچه و انگور - پنیر و بادام - 
شیر و میوه های تازه - شیر و تخم مرغ - شیر و 
مواد غذایی ترش و شور - شیر و حبوبات - شیر و 
ترب - شیر و سبزیجات خام - شیر و شربت خرما.

خواص انبه برای پوست صورت

به  که  است   C و   E ویتامین   از  سرشار  انبه 
تولید کالژن کمک می کند. کالژن عامل اصلی 
بازسازی سلول های پوست و افزایش االستیسیته 
است. عواملی چون آلودگی هوا، تغییرات آب و 
هوایی و مشکالت ژنتیک می توانند موجب از 
بین رفتن خاصیت ارتجاعی پوست و افتادگی 

آن شود. ویتامین C با فرآیندهای شیمیایی که 
باعث تخریب سلول ها و ایجاد چروک می شود، 
روی  انبه  از  موضعی  استفاده  می کند.  مبارزه 
توصیه  آسیب  معرض  در  و  چروک  پر  نواحی 
می شود. ویتامین E برای برطرف کردن خشکی 
پوست و جوان نگه داشتن آن ضروری است. 
اسیدهای آلفا هیدروکسی موجود در انبه باعث 
برود. بین  از  پوست  مرده  سلول های  می شود 

دانه ای خوش طعم برای دفع 
سنگ کلیه 

  
برخی گیاهان خاصیت دارویی دارند اما دانه هل 
از آن دسته از با ارزش ترین طعم دهنده هایی 
است که می تواند سنگ کلیه افراد را دفع کند. 
هل به عنوان طعم دهنده مطبوع مواد خوراکی 
شناخته شده است، اما دانه هل عالوه بر بو و طعم 

خوش خواص دارویی نیز دارد و از همه مهمتر 
برای تسکین دردهای گوارشی موثر است. دانه 
با ارزش ترین طعم دهنده چای و غذا  از  هل 
محسوب می شود دانه هل بوی بد دهان را رفع 
می کند. دانه این گیاه حاوی مواد معدنی همچون 
کلسیم، گوگرد و فسفر است، البته الزم به ذکر 
افرادی که  بهبودی  دانه و روغن هل در  است، 
به یبوست مبتال هستند، نقش به سزایی دارد.

عدس بخورید تا قند خون
 کاهش پیدا کند

موجود  کربوهیدرات های  نصف  جایگزینی 
شده  پخته  عدس  با  برنج  یا  سیب زمینی  در 
می تواند میزان گلوکز خون را در افراد بزرگسال 
سالم تا 20 درصد کاهش دهد. گلوکز خون از 
قند موجود در خون در طول گوارش تشکیل 

می یابد. غذاهایی مثل عدس می تواند گوارش 
و ترشح قند موجود در نشاسته به درون جریان 
خون را ُکند کند. به این ترتیب، میزان گلوکز 
باالی  میزان  داشتن  می یابد.  کاهش  خون 
گلوکز در بازه  زمانی مشخص می تواند به سوء 
نشان  که  گردد  منتهی  خون  گلوکز  مدیریت 
خوردن  است.  دوم  نوع  دیابت  به  ابتال  دهنده  
بدهد. کاهش  را  خطر  آن  می تواند  عدس 

یادداشت

یادداشت

میزبانی خراسان جنوبی از مسابقات قهرمانی
 بدمینتون دختران نونهال کشور

رئیس هیئت بدمینتون استان گفت: فدراسیون بدمینتون برای دومین 
به میزبانی  نونهال کشور   بار مجوز میزبانی مسابقات قهرمانی دختران 
خراسان جنوبی را صادر کرد. علیرضا ثانی افزود: این ماراتن ملی از 12 تا 1۶ 
تیرماه جاری به میزبانی شهرستان قاینات در سالن ورزشی غدیر دانشگاه آزاد 
برگزار می شود و نزدیک به 180 ورزشکار برتر ایران در دو بخش انفرادی 
و دوبل مسابقات قهرمانی بدمینتون دختران نونهال کشور برای کسب 
نشان رنگی با یکدیگر به رقابت می پردازند. ثانی خاطرنشان کرد: در حاشیه 
برگزاری این مسابقات، کالس ارتقای داوری درجـه سه به دو نیز برگزار 
می شود و سهمیه خراسان جنوبی برای شرکت در این کالس 7 نفر می باشد. 

برگزاری مسابقات قهرمانی ووشو یادواره 2000 شهید

حسینی - هیئت ووشو از برگزاری مسابقات قهرمانی استان خبر داد و 
عنوان کرد: این مسابقات که در راستای یادواره 2000 شهید واالمقام استان 
برگزار می شود، با حضور شرکت کنندگان از تمام رشته های رزمی خواهد 
بود. نخعی زمان ثبت نام در وزن کشی را  پنجشنبه 21 تیر در سالن ورزشی 
 بهاران اعالم کرد و افزود: جمعه 22 تیر نیز مسابقات برگزار خواهد شد. 

وی اضافه کرد: مهلت ثبت نام تا 15 تیر است.

فوت یک نفر در میان شعله های آتش تریلی

حسین رضایی، رئیس پلیس راه خراسان جنوبی اظهار کرد: ساعت ۶ 
صبح دیروز )سه شنبه( یک دستگاه تریلی وارد بازارچه مرزی ماهیرود شده 
اما با توجه به احتمال نقص در سیستم ترمز با یک دستگاه تریلی دیگر 
که در جلو قرار داشته برخورد کرده و هر دو تریلی آتش گرفته است. وی 
گفت: آتش در این حادثه به حدی بود که به دو دستگاه تریلی دیگر که در 
نزدیکی پارک شده بودند، سرایت کرده و سبب آتش سوزی دو تریلی دیگر 
نیز شده است. رئیس پلیس راه استان تصریح کرد: متاسفانه در این حادثه 
یک نفر در میان شعله های آتش فوت کرد و یک نفر دیگر نیز مصدوم شد. 

زنده گیری یک بزمجه در بیرجند

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند گفت: یک 
بزمجه غول پیکر )بزغاله مار( به وسیله نجاتگران آتش نشانی در این شهر 
زنده گیری شده است. علی حسینی اظهارکرد: در پی تماس ساکنان منزل 
مسکونی در حاشیه چهکند مبنی بر مشاهده بزغاله مار نیروهای واکنش 
سریع سازمان به محل اعزام شدند. وی افزود: این بزغاله مار با استفاده از 
تجهیزات و لوازم مورد نیاز به وسیله نجاتگران آتش نشانی زنده گیری و 
تحویل محیط زیست شده است.  بزغاله مار صید شده یک متر طول داشته 
و نجاتگران برای نخستین بار این گونه نادر و کمیاب را زنده گیری کردند.  

ورزش استان

حوادث استان

کاریکاتور- رجبی  داده نما

زنان زیادی هستند که می توانند تصدیق کنند پریودهای هر ماهشان 
چقدر دردناک و ناراحت کننده است. عالئمی که می گوییم می توانند زنگ 
هشداری باشد که به پزشک متخصص زنان مراجعه کنید. خصوصیات 
یک سیکل قاعدگی می تواند در هر زنی متفاوت باشد اما یک پریود عادی 
باید هر 25 تا ۳0 روز روی دهد و سه تا هفت روز طول بکشد. اگر 
متوجه هرگونه تغییری در ریتم عادی قاعدگی تان شدید یا پریودتان در 
فاصله  بیشتر از ۳5 روز و یا کمتر از 21 روز روی داد باید با پزشک تان 

صحبت کنید تا مشکل احتمالی تشخیص داده شود. مشکالتی چون 
اختالالت تیروئید، سندرم تخمدان پلی کیستیک و یا مواردی دیگر 
می تواند علت نامنظم بودن طول مدت سیکل تان باشد. پریود نامنظم، 
یکی از چندین عالمت مشکل تیروئید است که باید بررسی شود. همچنین 
شروع نشدن سیکل قاعدگی می تواند چند دلیل داشته باشد مانند بارداری 
یا در صورتی که در دهه  ۴0 یا 50 زندگی تان باشید، پیش از یائسگی. 
با رسیدن به سنین باالی ۴0، تولید استروژن در تخمدان ها شروع به 

کاهش کرده و پریودتان کوتاه تر و با تکرارهای کمتر روی داده تا زمانی 
که کال متوقف شود. اگر این دو مورد، علت مشکالت پریودتان نباشد، 
ممکن است دچار یائسگی زودرس شده باشید. سایر دالیل عدم وقوع 
پریود شامل کاهش وزن زیاد، مشکالت هورمونی و یا ورزش بیش از 
حد می شود. خونریزی یا لکه بینی هر زمانی غیر از وقتی که روزهای 
پریودتان را می گذرانید یا بعد از یائسگی می تواند عالمت فیبروئید )فیبروم(، 
آندومتریوزِ  ناشی از مشکلی در جدار رحم و یا حتی سرطان آندومتر باشد.

زنان این مشکالت ماهانه را جدی بگیرند

  غـذا آمـاده بـرادران خزیمـه
کباب کوبیده / جوجه / مرغ سرخ شده 

خورشت قورمه سبزی / خورشت قیمه و سیب زمینی
شعبه 1: بلوار شعبانیه ، وصال  32311717

شعبه 2: بین معلم 47 و 49 ، غذای رز   32342008

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...(

قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولین بار در استان 

تولید علوفه تازه جو ، گندم و ... در فاز 2 افتتاح شد
جهت خرید و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگیرید

امیرآباد- انتهای عدالت 1 -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند

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

*حسابداری عمومی،مالی،حقوق و دستمزد، تولید و مونتاژ و ...
*مدیریت رستوران و فست فود،کارواش و تاکسی سرویس

*فروشگاهی،شخصی،شرکتی،خدماتی و ..
*پخش مویرگی با نسخه تبلت 

*هایپر مارکت با دیتابیس۱۵۰۰۰ کاال بصورت رایگان
تاییدشده توسط سازمان امور مالیاتی

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

نرم افزارهای حسابداری و مدیریت کسب و کار زمرد

@ZomorodBir :کانال تلگرام   نمایندگی  بیر جند:      09159۶29۶۳5   حاجی پور 

زمرد  سادگی،کارایی،پویایی،

قیمت مناسب،خدمات و پشتیبانی

 مطمئن و دائمی       

یک سال پشتیبانی و به روزرسانی رایگان 



7
چهارشنبه * 13 تیر 1397* شماره 4106 

7

حسینی- صبح دیروز سومین جلسه کارگروه 
زیرساخت کنگره ملی 2 هزار شهید و کمیته 
با حضور علوی مقدم معاون  گنجینه و موزه 
برگزار  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی 
سپاه،  مهندسی  معاون  باللی  سرهنگ  شد. 
و گفت:  اشاره کرد  قبل  به مصوبات جلسات 
قرار شد 14 المان در شهرهای استان از جمله 
بیرجند، قاین، طبس، خوسف، بشرویه، حاجی 
آباد، سربیشه، سرایان، فردوس و نهبندان نصب 
شود. وی با بیان این که به شهرداری ها اعالم 
کردیم اگر طرحی دارند، ارائه دهند وگرنه خود ما 
طرح خواهیم داد، اضافه کرد: تا 28 خرداد مهلت 
دادیم اما متاسفانه فقط عملیات اجرایی 4 المان 
قطعی شده و شهرهای کمی برای گرفتن طرح 
المان آمدند، از طرفی فرصت نیز در حال از دست 
رفتن است.به گفته وی دو المان بیرجند، یکی در 
میدان سپاه )بلوار پیامبر اعظم “ص”( و دیگری 
در تقاطع خیابان پاسداران و جماران طراحی شده 
است، ادامه داد: بیشتر طرح ها مفهومی بوده و 
فرهنگ شهادت و ایثار را به مخاطب القا می 
کند. معاون مهندسی سپاه همچنین به عملیات 
احداث سالن اجالس کنگره شهدا نیز اشاره کرد 
و افزود: طبق مصوبه  شرکت توزیع برق موظف 
به تامین انشعاب دائم برق مورد نیاز سالن شماره 
2 اجالس، محوطه جنبی و انشعاب موقت برای 
نمایشگاه حاشیه کنگره شد اما برای سالن اصلی 

اجالس نیاز به برق دائم داریم.
باللی همچنین از مصوبه تامین قیر و اجرای 
کار برای محوطه سخن گفت و بیان کرد: برای 
اجرای فضای سبز محوطه نیز فقط تا 30 مرداد 

مهلت داریم. وی از نیاز محوطه به آب و گاز 
نیز خبر داد و خواستار همکاری دو ارگان آب 
معاون  و فاضالب شهری و شرکت گاز شد. 
مهندسی سپاه با بیان این که قصد داریم مقبره 
100 شهید استان را بازسازی کنیم، اضافه کرد: 

این کار را با همکاری بنیاد شهید انجام خواهیم داد.

بازسازی مقبره شهدا، قطعه یک
عزیزی رئیس بنیاد شهید در ادامه این سخن 
عنوان کرد: هم اکنون بیشتر تالش و تمرکز 
ما بر روی بازسازی مقبره شهدای مرکز استان 
بوده و سنگ برای قطعه یک شهدا خریداری 
شده است.مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس هم به برپایی موزه در کنار سالن 
های  خانواده  از  گفت:  و  کرد  اشاره  اجالس 

شهدا بخواهیم اگر وسیله ای از شهیدان خود 
دارند به عنوان امانت در اختیار موزه قرار دهند.

جاوید شهردار بیرجند هم خواستار تخصیص 
اعتباری از محل تملک دارایی برای شهرداری 

ها در راستای برگزاری یادواره ها شد.

نیز  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر  جعفری 
سالن  محوطه  برای  قیر  تن   74 تامین  از 
کار  این  برای  افزود:  و  داد  خبر  اجالس 
حدود 140 میلیون تومان هزینه شده است و 
دیگر نمی توانیم هزینه اجرای آن را بدهیم. 
وی همچنین با اشاره به این که در کمیته 
تبلیغات محیطی به این سازمان اجرای 10 
تابلوی بتنی را محول کردند، ادامه داد: تمام 
امکانات ما به اداره راهداری منتقل شده و ما 

نمی توانیم کاری انجام دهیم.

 اگر هر دستگاهی بنا باشد طبق قانون 
خود کار کند، کاری از پیش نمی رود

عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  مقدم  علوی 
استانداری پس از شنیدن این سخنان خطاب 
به جعفری عنوان کرد: اجرای قیر محوطه بر 

عهده شماست و به هر شکلی می توانید آن 
را باید انجام دهید. وی اضافه کرد: شما پدر 
راه و شهرسازی  استان هستید و اگر تکلیفی 
با  باید  شود  می  گرفته  نظر  در  شما  برای 
مانند  خود  مجموعه  زیر  های  دستگاه  تمام 
راهداری جلسه بگذارید. وی با انتقاد از این 
قانون  طبق  باشد  بنا  دستگاهی  هر  اگر  که 
خود کار کند، کاری از پیش نمی رود، یادآور 
شد: برای قانون زیاد کار کردید حاال برای دل 
خودتان کار کنید مخصوصا اکنون که درباره 

عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  است.  شهدا 
استانداری با تاکید بر این که این موضوعات 
نیست،  شدنی  انجام  ضوابط  و  رقم  عدد،  با 
از دستگاه  تصریح کرد: قبول دارم هر کدام 
ها محدودیتی دارد ولی می توان از پس کار 
برآمد، فقط صرف فعل “خواستن “ است که 

خوشبختانه در مدیران ما دیده می شود.
علوی مقدم همچنین برای شرکت توزیع نیروی 
برق، شرکت گاز و آب و فاضالب شهری دستور 
خدمت رسانی هر چه سریع تر را صادر کرد و 
گفت: آبروی استان در میان است و این موضوع 

اهمیت فراوانی دارد.

فعالیت دستگاه ها فارغ از قوانین، 
مقررات و جناح ها

و چراغ  این که شهدا چشم  به  اشاره  با  وی 
جایگاه  و  شان  حفظ  در  باید  و  هستند  ملت 
یادآور  کرد،  تالش  هایشان،  خانواده  و  آنان 
شد: امیدواریم دستگاه های اجرایی برای حفظ 
آبروی استان در کنار برگزاری کنگره سرداران 
و شهیدان ، با تالش و جدیت ؛ فارغ از قوانین، 
مقررات و جناح ها پای کار بیایند، زیرا که شهدا 
متعلق به همه مردم هستند.معاون هماهنگی 
مردم  که  این  بیان  استانداری  عمرانی  امور 
سایر نقاط کشور، خراسان جنوبی را به تدین 
و پایبندی به انقالب می شناسند ، تاکید کرد: 
این نگاه در برنامه های کنگره شهدای خراسان 
جنوبی باید تثبیت شود. علوی مقدم تصریح 
تر  سریع  تا  بیایند  کار  پای  ها  دستگاه  کرد: 

زیرساخت ها را فراهم کنیم.

رضایی- روز گذشته در نشست خبری با موضوع 
حج تمتع97 ، مدیر حج و زیارت استان، از افزایش 
51 درصدی تعداد زائرین حج تمتع نسبت به سال 
گذشته خبر داد.نوفرستی با بیان اینکه استان بعد 
از یزد و قم ، رتبه سوم بیش ترین تعداد زائر حج 
را در کشور دارد،افزود:امسال اطالعات  2 هزار و 
600 زائر برای دریافت روادید ارسال شده است و 

 در مجموع  2 هزار و 649 زائر، به حج تمتع اعزام 
 51 گذشته  سال  به  نسبت  که  شد  خواهند 

درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به وجود  85 هزار زائر در کشور،افزود: 
در یک حرکت خودجوش که توسط سازمان حج 
زائران خواسته شده  از  گرفته،  انجام  زیارت  و 
 است که مقداری از هزینه های مربوط به ولیمه

خیریه   به سازمان های  را   از سفر حج   بعد 
 اختصاص دهند، تا از این طریق کمک به کارهای 

عام المنفعه شود.

راه اندازی سامانه “برکت به خانه” 
مدیر حج و زیارت استان ادامه داد: در این راستا 
برای حمایت از کاالی داخل، سازمان حج و 
زیارت با هماهنگی بیت رهبری سامانه ای  به 
اندازی کرده است که  نام”برکت به خانه”راه 
زائران می توانند با مراجعه به آن ملزومات سفر 
را از کاالهای ایرانی خریداری کنند. همچنین با 
هماهنگی که با سایت دی جی کاال  شد زائران 
می توانند با مراجعه به این سامانه نیز مایحتاج 

سفر را خریداری کنند.

برگزاری نمایشگاه ویژه حج تمتع
نوفرستی همچنین از  راه اندازی نمایشگاه ویژه 
حج تمتع در  تاریخ 22 تیر خبر داد و تصریح 
کرد: این نمایشگاه نیز با هدف ارائه ملزومات سفر 

حجاج به مدت 5 روز در محل جدید نمایشگاه 
بین المللی  برگزار خواهد شد که همایش حجاج 

استان نیز در روز اول جزو برنامه هامی باشد.

97 درصد از زائران،کسانی هستند که 
برای اولین بار به این سفر می روند

مدیر حج و زیارت استان با بیان اینکه بیش از 
97 درصد از زائران استان کسانی هستند که 
برای اولین بار به این سفر می روند، بیان کرد: 
میانگین سنی این زائران 55 سال است که با 
سعی  نمایشگاه  این  در  حج  مراسم  بازسازی 
خواهد شد که مناسک حج عملی به  زائران 
اقالم  کرد:  بیان  نوفرستی  شود.  داده  آموزش 
دارویی مانند: آمپول پتیدین، مرفین 10 میلی 
گرم، قرص و شربت  متادون 5 و 20 میلی گرم، 
قرص استامینوفن کدئین و شربت اکسپکتورانت 
از داروهای ممنوعه است که در فرودگاه ضبط 
خواهد شد،از زائران خواسته می شود که همراه 
نداشته باشند. مدیر حج و زیارت استان در مورد 

اعطای تسهیالت عتبات عالیات به بازنشستگان 
بیان کرد: بازنشستگانی که قصد استفاده از این 
تسهیالت را دارند، می توانند در سامانه سازمان 
“توانمند سازی بازنشستگان”ثبت نام کنند و در 
مرحله بعد با مراجعه به دفاتر حج و زیارت و انجام 
برخوردار  این تسهیالت  از  فرآیندهای موجود 
شوند که به شکل اقساط از حقوق متقاضیان 

کم خواهد شد.
اشاره  با  همچنین  استان  زیارت  و  حج  مدیر 
به مسافرت  اقدام  زائران  از  تعدادی  اینکه  به 
با کاروان های غیر مجاز می کنند، بیان کرد: 
در سال های گذشته کاروان های غیر مجاز 
آورده  به وجود  زائران  برای  زیادی  مشکالت 
به  شکایت  پرونده   16 شده  باعث  که  اند، 
دادگستری استان و همچنین 2 پرونده شکایت 
به دادگاه ویژه روحانیت ارائه شود و برای این 
منظور از زائران می خواهیم برای سفر بی خطر 
و مطمئن از مسافرت با کاروان های غیر مجاز 

و یا آزادبرها خودداری کنند.

قوسی - صبح روز گذشته مدیرکل اوقاف و 
امور خیریه استان در نشست خبری اصحاب 
رسانه اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل 
تابستان و افزایش تعداد مراجعه کنندگان بقاع 
متبرکه، سازمان اوقاف و امور خیریه طرحی با 
عنوان “نشاط معنوی” را در 42 بقاع متبرکه 
پور  بخشی  حجت االسالم  می کند.  برگزار 
الی 31 مرداد  تیر  از 16  این طرح  داد:  ادامه 
به مدت 47 روز  برگزار می شود و 20 مبلغ 
از قم و مشهد و 22 مبلغ بومی هستند. وی 
خیمه های  متبرکه  بقاع  در  که  این  بیان  با 
معرفت، غرفه های کودک و نوجوان، مشاوره 
تحصیلی و خانواده برپا می شود، افزود: مراسم 
شب شهادت امام جعفرصادق )ع( در 42 بقعه 

متبرکه استان برگزار و در دو بقعه امامزادگان 
چنشت  علوی  حامد  سید  امامزاده  و  باقریه 
مراسم محوری شب شهادت امام جعفر صادق 

علیه السالم برگزار خواهد شد. مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه با بیان اینکه مشاوران وقف در 
ادارات اوقاف مستقر هستند، تصریح کرد: این 

مشاوران برای راهنمایی افراد جهت وقف های 
و  می کنند  کمک  جامعه  نیاز  مورد  و  جدید 
سال گذشته در شهرستان سربیشه با حضور 
روحانیان 6 وقف با نیات جدید انجام شده است.

انجام 20 وقف جدید  از  بخشی پور همچنین 
از ابتدای سال در استان خبر داد و ادامه داد: 
این وقف ها بیشتر در حوزه قرآن، حوزه علمیه، 
امراض صعب العالج و خیرات بوده است. وی 
نفر مشاور وقف در  تاکنون دو  اینکه  بیان  با 
گفت:  دیده اند،  تخصصی  آموزش  زمینه  این 
همچنین تا پایان سال جاری نیز 8 نفر در این 

خصوص آموزش خواهند دید.
اوقاف  اداره کل  قرآنی  امور  معاون  ادامه  در 
قرآنی  اینکه مسابقات  بیان  با  امور خیریه  و 

برگزار  نفر  با حضور 700  در 11 شهرستان 
افزود: 392  برتر اعالم شدند،  نفرات  شده و 
نفر از مرحله شهرستانی به استانی راه یافتند 
و نفرات برتر هر رشته به مرحله کشوری راه 
استانی  مرحله  برگزاری  از  عباسی  می یابند. 
مسابقات قرآنی در تیر خبر داد و گفت: مرحله 
برگزار  امسال  مهر  قرآنی  مسابقات  کشوری 
خواهد شد. وی با اشاره به اینکه 19 نفر از 
مرحله  به  استانی  مرحله  کنندگان  شرکت 
کرد:  خاطرنشان  می کنند،  پیدا  راه  کشوری 
شرکت کنندگان در رشته های حفظ 5 جزء 
، 10 جزء ، 20 جزء ، کل قرآن، ترتیل، اذان، 
دعاخوانی، تفسیر، حفظ موضوعی و احادیث با 

یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

عملیا ت اجرایی فقط4 المان قطعی شد

 2 هزار و 649 زائر در راه حج تمتع  

شهرهای کمی برای اجرای المان شهدا آمدند:

در نشست خبری مدیر حج و زیارت استان بیان شد:

ادارات در مصرف برق صرفه جویی کنند

تسنیم-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق  خراسان جنوبی با اشاره به رعایت مدیریت مصرف برق در تابستان گفت: انتظار می رود مصرف برق در ادارات بعد از ساعت 
اداری به حداقل ممکن برسد. شرکاء ، صبح دیروز در نشست معاونان با تاکید بر مدیریت مصرف در فصل تابستان اظهار  کرد: این شرکت بر کاهش مصارف مورد 
نیاز ضروری بعد از ساعت 12 تاکید دارد.وی افزود: با توجه به نوع مصارف در استان انتظار می رود بعد از ساعات اداری مصارف انرژی برق در ادارات کاهش پیدا کند.

رقابت 392 نفر در مسابقات قرآنی اوقاف و امور خیریه استان

گنجینه تنوع زیستی در نهبندان 
راه اندازی می شود

 فرماندار نهبندان گفت: گنجینه تنوع زیستی با اعتبار 
یک میلیارد ریال در این شهرستان راه اندازی می 
شود. به گزارش ایرنا، کریمان خراسانی روز گذشته  در 

دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیست  گفت: تمامی 
گونه های جانوری و گنجینه تنوع زیستی موجود در 
زیستگاه حیات وحش شهرستان نهبندان به صورت 
مصنوعی  محیط  یا  “دیوراما”  و  درمی”  “تاکسی 
پناهگاه حیات وحش نگهداری خواهد شد.وی کمبود 
نیروی انسانی را از مشکالت محیط زیست شهرستان 
نهبندان ذکر کرد و گفت: باید برای حفاظت از گنجینه 
بان و برای  های محیط زیست شهرستان محیط 
بررسی مشکالت زیست محیطی کارشناس محیط 
زیست جذب شود.فرماندار نهبندان ادامه داد: همچنین 
کمبود  با  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره 
امکانات و تجهیزات مواجه است. وی حل مشکالت 
ناشی از وقوع بادهای 120 روزه سیستان  و گرد و غبار 
را از اولویت های محیط زیست نهبندان اعالم کرد 
و گفت: این شهرستان بیشتر از سایر مناطق استان 
تحت تاثیر بادهای 120 روزه قرار دارد و ساالنه این 
بادها خسارت های اقتصادی و زیست محیطی زیادی 

را به مردم شهرستان وارد می کند.

تصویب ۲۰۰ میلیارد ریال متمم بودجه
 برای پروژه های عمران شهری بیرجند

 غالمی-شهردار بیرجند گفت: 200 میلیارد ریال متمم 
بودجه برای احداث و تکمیل پروژه های عمران شهری 
در نشست علنی شورای اسالمی این شهر تصویب 
شد. جاوید اظهارکرد: با این اعتبار جهش پروژه های 
زیرساختی در حوزه عمران شهری رقم خواهد خورد.

وی با تاکید بر اینکه این بودجه صرفا جهت پروژه 
های عمرانی است، افزود: این بودجه برای بهسازی 
پارک جنگلی، بهسازی خیابان جمهوری اسالمی، 
شرب  آب  از  سبز  فضای  نیاز  مورد  آب  جداسازی 
شهری و اصالح سیستم های آبیاری اختصاص یافته 
است. شهردار بیرجند تصریح کرد: تکمیل ساختمان 
تفکیک پسماند و خرید دستگاه های مرتبط، احداث 
بازارچه های محله، تکمیل سالن اجتماعات شهر و 
ساماندهی کانال مرکزی مهرشهر ازجمله پروژه هایی 

بوده که در این بودجه دیده شده است.

کسب رتبه دوم مسابقات علمی کاربردی 
کشور توسط  هنرجوی قاینی

مهر-معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان 
از کسب رتبه دوم شانزدهمین دوره مسابقات علمی 
کاربردی هنرستان های کشور توسط هنرجوی قاینی 
خبر داد. یکه خانی روز گذشته در مراسم استقبال 
نهایی  و  عملی  مرحله  کرد:  اظهار  هنرجو  این  از 
شانزدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی به میزبانی 
استان البرز برگزار شده است.وی با بیان اینکه در این 
مرحله از مسابقات تعداد 198 هنرجوی نخبه مهارتی 
از هنرستان های سراسر کشور به رقابت پرداختند، 
و  از مسابقات در 33 رشته  این مرحله  بیان کرد: 
 با قضاوت 99 نفر از داوران و ناظران برگزار شد.

مسابقات  این  کشوری  مرحله  در  داد:  ادامه  وی 
فاطمه فنایی، هنرجوی هنرستان کاردانش عترت 
شهرستان قاین موفق به کسب رتبه دوم در رشته 
شد. سنتی  نقوش  طراحی  گرایش  و   نگارگری 

وی اضافه کرد: در دوره های چهاردهم و پانزدهم 
این مسابقات نیز هنرجویان هنرستان های کاردانش 

استان موفق به کسب 11 رتبه برترکشور شدند.

۲89  بازرسی از نانوایی های 
درمیان انجام شد

ایرنا-مسئول نمایندگی صنعت، معدن و تجارت درمیان 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون 289 مورد بازرسی و 
و  انجام  نانوایی های شهرستان  از  گشت مشترک 
در این بازرسی ها سه پرونده تخلف به ارزش هفت 
میلیون و 415 هزار ریال تشکیل شد. بیجاری در اولین 
نشست کارگروه آرد و نان شهرستان درمیان افزود: با 
توجه به اهمیت موضوع آرد و نان با دقت و نظارت 
کامل این حوزه در شهرستان رصد شده و بازرسی ها 
از واحدهای نانوایی به صورت مرتب هر 2 هفته یک 
بار در حال انجام است. بیجاری گفت: نانوایی هایی که 
نان با کیفیت مطلوب پخت کنند سهمیه آرد بیشتری 
را دریافت می کنند که با اجرای این طرح انگیزه سایر 
نانوایی ها برای تولید نان باکیفیت افزایش خواهد یافت.

“ مرهم” برای خراسان جنوبی

ایرنا-تیم فوق تخصصی موسسه ملی سالمت مرهم 
به سرپرستی پروفسور عبدالجلیل کالنتر هرمزی روز 
گذشته در فرودگاه بیرجند مورد استقبال مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشکی استان قرار گرفت. این گروه 
پزشکی برای ویزیت و درمان رایگان ناهنجاری های 
مادرزادی جمجمه، فک و صورت از دیروز تا شانزدهم 
تیر در  استان حضور دارد. هفت اتاق عمل بیمارستان 
فوق تخصصی رازی بیرجند برای انجام اعمال جراحی 
شکاف کام و لب، جمجمه و ناهنجاری های مادرزادی 
فک و صورت در اختیار این تیم جراحی قرار گرفته 
و تجهیرات الزم نیز فراهم شده است.رئیس دانشگاه 
بیرجند  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم 
افزود: افراد دچار بیماری شکاف کام و لب، جمجمه و 
ناهنجاری های مادرزادی فک و صورت برای ویزیت 
و درمان می توانند تا 15 تیر ماه جاری با مراجعه به 
سایت ww.marhamportal.ir ثبت نام کنند. قائمی 
گفت: مراسم اختتامیه بیست و دومین سفر خیرخواهانه 
تیم جراحی پالستیک و ترمیمی به استان 16 تیر جاری 
در بیرجند برگزار می شود. وی اظهار کرد: برای اعمال 
جراحی پالستیک و ترمیمی هیچگونه هزینه ای از 
بیماران اخذ نمی شود اما انتظار است سازمان های بیمه 
گر ما را یاری رسانند. افراد پس از ویزیت و غربالگری 
برای عمل انتخاب می شوند و در روزهای معین به 
مراجعه  عمل  انجام  برای  بیرجند  رازی  بیمارستان 
می کنند.اطالع رسانی تلفنی به این افراد از طریق 
تیم اجرایی استانی این سفر خیرخواهانه انجام شد.

دیهوک گازرسانی می شود

گفت:  استان  گاز  شرکت  مقدم-مدیرعامل  دادرس 
گازرسانی به شهر دیهوک از طریق CNG با اعتبار بالغ 
بر 80 میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت ملی 
گاز ایران در سال جاری به بهره برداری می رسد. هاشمی 
صبح دیروز در نشست مدیران و معاونان شرکت گاز  
اظهار کرد: با بهره برداری از عملیات گازرسانی به شهر 
دیهوک حدود یک هزار خانوار ساکن  این شهر از نعمت 

گاز طبیعی برخوردار می شوند.

کارخانه سنگ بری سربیشه
  نیمه فعال است

کارخانه سنگ بری سربیشه برای سرپا ماندن به سرمایه 
در گردش نیاز دارد. به گزارش صدا و سیما، مدیر کارخانه 
سنگ بری سربیشه گفت: به دلیل کمبود سرمایه در 
گردش این واحد رونق روزهای گذشته را ندارد و اشتغال 
آن از 12 نفر به یک نفر رسیده است.بنازاده افزود: دی 
ماه پارسال حدود 100 میلیون تومان وام گرفتیم اما این 
برای جبران ضررهای کارخانه کافی نبود و در خواست 
وام 400 میلیون تومانی کردیم که به دلیل نداشتن سند 
به نتیجه نرسید و حاال به 100 میلیون تومان دیگر برای 
سرمایه در گردش کارخانه نیاز داریم. وی گفت: سنگ 
های خام را که عمده آن گرانیتی است از معادن خودمان 
در نهبندان و چاه زرد تهیه می کنیم اما حاال معادن 
هم رونق خود را از دست داده است.مدیر کارخانه سنگ 
بری سربیشه گفت: از شهرهایی از جمله شیراز،تهران 
و اصفهان مشتری داریم اما چک های زیادی روی 
دستمان مانده که مشتریان پاس نکردند.وی افزود: وقتی 
با ادارات و نهادهای دولتی داخل استان هم کار می کنیم 
پول مان را نمی دهند در حالی که باید تولیدات استان در 
داخل استان حمایت شود.بنازاده گفت: بخشی از سنگ 
بیمارستان رازی را تأمین کردیم اما حدود نیمی از طلب 
مان از این بیمارستان هنوز وصول نشده است. وی 
افزود: این کارخانه سنگ بری یکی از سه واحد سنگ 
بری شهرستان سربیشه است که سال 89 با سرمایه 
گذاری شخصی 700 میلیون تومانی راه اندازی شد.

بانک های عامل در خصوص پرداخت 
تسهیالت  تسریع نمایند

کاوش-فرماندار خوسف با بیان اینکه تا پایان تیرفرصت 
جهت جذب 50 درصد تسهیالت باقی مانده است گفت: 
بایستی بانک های عامل برای پرداخت تسهیالت 
بررسی مشکالت  نمایند. شفیعی در جلسه  تسریع 
تسهیالت پرداختی از محل تسهیالت اشتغالزایی در 

بانک توسعه تعاون  با بیان اینکه اشتغال دغدغه دولت و 
نظام است و هیچ کوتاهی توسط دستگاه های دولتی و 
بانک ها در این رابطه پذیرفتنی نیست،با انتقاد از افزایش 
نرخ بیکاری گفت: بایستی با بررسی دقیق دالیل این 
امر مشخص شوند. شفیعی افزود : تاکنون 303 طرح با 
اعتبار 215 میلیارد تومان در کارگروه اشتغال شهرستان 
خوسف تصویب و به کارگروه استانی ارسال شده است.
وی افزود از این تعداد 48 طرح با میزان 50 میلیارد تومان 
در کارگروه استانی مصوب و به بانک های عامل ارسال 
شده است.شفیعی افزود: چند طرح مهم زیرساختی در 
بانک توسعه تعاون وجود دارد که امیدواریم هر چه 
زودتر با کار پرداخت تسهیالت انجام شود. وی یادآور 
شد : برای 50 درصد باقیمانده تسهیالت نیز تا پایان 
شهریور فرصت جذب باقی مانده است که بایستی  از 
همه ظرفیت ها جهت جذب تسهیالت استفاده کرد.
شفیعی با انتقاد از عدم اعالم دالیل عودت طرح های 
اشتغالزایی به دستگاه اجرایی شهرستان  گفت: به هیچ 
عنوان بدون هماهنگی با شهرستان نباید طرح ها توسط 
بانک های عامل عودت داده شود و در غیر این صورت 

تبعات آن بر عهده بانک ها خواهد بود.

*فرمانده بسیج سپاه طبس گفت: 550 دانش آموز 
طبسی تابستان امسال در طرح هجرت شرکت می کنند.
*مدیرکل تأمین اجتماعی استان از انجام 23 هزار و 
799 فقره بازرسی از کارگاه های فعال مشمول قانون 

تأمین اجتماعی در سال گذشته خبر داد.
*مدیرکل هواشناسی با اشاره به تشدید شاخص های 
خشکسالی در استان، گفت: وضع دمایی استان طی 9 
ماهه سال زراعی جاری نسبت به بلند مدت افزایش یک 

درجه ای داشته است.
*معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان 

گفت: 42 تن عسل بهاره از کلنی های برداشت شد.
*طرح تشدید نظارت برای ارتقای کیفیت بهداشتی در 

مراکز عرضه فرآورده خام دامی در خوسف آغار شد.

اخبار کوتاه

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
گفت: مدیران دستگاه های اجرایی استان موظف 
به رسانه ها و  اخبار الزم  ارائه اطالعات و  به 
شورای اطالع رسانی هستند در غیر این صورت 
به  و عزل می شوند.  معرفی  کار  مدیران کم 
گزارش ایرنا، اسماعیلی روز گذشته در نشست هم 
اندیشی مدیران رسانه های استان افزود: مدیران 
دستگاه ها باید توجیه شوند که همه اطالعات، 
امنیتی نیست لذا باید اخبار الزم در اختیار رسانه ها 

قرار گیرد تا آنها بتوانند به درستی به رسالت اطالع 
رسانی خود عمل کنند. وی اظهار کرد: هیچ مدیر 
دستگاهی به خاطر انتقاد رسانه از عملکردشان، 
داشته  اخالقی  غیر  برخورد  آنان  با  ندارد  حق 
باشد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هم در 
این نشست با انتقاد از عملکرد ضعیف برخی 
از روابط عمومی دستگاه های استان در حوزه 
اطالع رسانی گفت: ضعف روابط عمومی ها را 
رسانه ها به دوش می کشند و آنها این کمبود را 

جبران می کنند. محبی بر تالش رسانه ها برای 
انعکاس خدمات دولت به مردم تاکید کرد و افزود: 
اقدامات مهمی در این دولت اتفاق افتاده اما مردم 
در جریان نیستند. وی اظهارکرد: همکاری دو 
جانبه رسانه ها با دولت موجب انسجام و وحدت 
در جامعه می شود و از طرفی خروجی آن به نفع 
 دولت و حاکمیت است. محبی یادآور شد: رسانه ها

 می توانند مطالبه گری داشته باشند اما قرار نیست 
به جاهای غیر مسئول پاسخگو باشند.

مدیران دستگاه ها موظف به همکاری با رسانه ها هستند
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کلیدواژه استعفای دولت و استقرار 
دولت نظامی سناریوسازی است

روزنامه کیهان نوشت: اصالحات در صحنه آرایی سیاسی 
سعی دارد که مسئله استعفا را به طور مشکوکی زنده 
نگه دارد هر چند که با سیاه نمایی آن را به رقیب نسبت 
می دهد اما با نگاهی به صحبت های حجاریان به خوبی 
می توان دریافت که ریشه این بحث ها از کجا شکل 
را عملیاتی  روانی  گرفته و اصالح طلبان چه جنگ 
می کنند. کلید واژه استعفای دولت و استقرار دولت نظامی 
که حجاریان آن را سناریوسازی کرد در صحبت های 
اصالح طلبان به خوبی به چشم می خورد که عقبه 
نشان می دهد. آشکارا  را  این بحث  طرح مشکوک 

برجام مسیری یک طرفه نیست

غریب آبادی، نماینده دائم جدید ایران در آژانس بین 
المللی انرژی اتمی با اشاره به خروج آمریکا از برجام 
به عنوان نقض آشکار حقوق بین الملل و قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت، گفت: برجام مسیری یک طرفه 
مقابل  آن، طرف های  حیات  ادامه  برای  و   نیست 
می بایست به تعهدات خود عمل کرده و ایران نیز از 
منافع برجام بهره مند شود. وی بر پایبندی کشورمان 
از  متوالی  بار  یازدهمین  برای  که  برجام  اجرای  به 
سوی آژانس مورد تایید قرار گرفته است، اشاره کرد.

آقایانی که اول انقالب اجاره نشین 
بودند چگونه صاحب خانه  مجلل شدند

سیدهاشم بطحایی، عضو مجلس خبرگان با یادآوری 
این نکته که کشور ما منابع آبی،  معدنی و انواع درآمدها 
را در اختیار دارد، گفت: هر کس غیر از این بگوید یا 
نادان است، یا مقصر و یا نمی خواهد واقعیت را قبول 
کند. من با صراحت می گویم عده ای که اول انقالب 
اجاره شان  پرداخت  توان  حتی  و  بودند  اجاره نشین 
را هم نداشتند امروز چگونه صاحب خانه های چند 
افراد  این  از  باید  شده اند؟  تهران  در  متری  هزار 
حسابرسی شود چرا که ما با کسی تعارف نداریم.

دیر یا زود آمریکایی ها مجبور به 
عقب نشینی از شرق فرات هستند

علی اکبر والیتی، مشاور مقام معظم رهبری گفت: 
سوی  از  دستورالعملی  اینکه  بدون  آمریکایی ها 
شورای امنیت سازمان ملل و یا دعوتی از سوی دولت 
سوریه داشته باشند در شرق فرات مستقر شده اند و 
خوی تجاوزگری شان باعث شده چند هزار نفر از 
نیروهای خود را در شرق فرات مستقر کرده اند. بدون 
 تردید ما این پیروزی در منطقه درعا را مقدمه ای

نفع  به  فرات  شرق  در  دیگر  پیروزی های  برای 
دولت سوریه و متحدان آنها می دانیم و دیر یا زود 
آمریکایی ها مجبور می شوند از شرق فرات عقب 
نشینی کنند و شرشان از سر مردم سوریه کم شود.

امنیت در همه عرصه ها 
ملموس و آشکار است

جعفری فرمانده کل سپاه گفت: امنیت ضروری ترین 
ایران  در  بحمدا...  است که  ملتی  و  نیاز هر کشور 
اسالمی در همه عرصه ها نمود آن ملموس و آشکار 
است. دشمن پیگیر راهبرد تحریم و فشار برای ایجاد 
این  که  است  اسالمی  نظام  و  مردم  بین  شکاف 
موضوع به فضل الهی با هوشمندی ملت فرجامی جز 
شکست نداشته و آرزوهای دشمن باطل خواهد شد.

دولت ترامپ درصدد تروریستی 
معرفی کردن سپاه پاسداران است

شبکه خبری سی ان ان بیان کرد: دولت ترامپ به 
دنبال آن است که بازوی قدرتمند نظامی ایران را به 
عنوان یک گروه تروریستی معرفی کند. اقدامی که 
بخشی از تالش آمریکا برای تشدید فشار بر ایران 
توصیف شده است. یک مقام ارشد سابق و کنونی 
آمریکا که از این موضوع اطالع دارد به سی ان ان 
گفت: کاخ سفید درصدد آن است که سپاه پاسداران را 
به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کند.

مشکالت خوزستان حاصل ضعف 
عملکردمسئوالن دوره نهم و دهم است

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: واقعیت این است 
که ریشه مشکالت اخیر خرمشهر و آبادان حاصل 
ضعف شدید مدیریت در خوزستان است و عملکرد 
وزارت کشور در تحمیل انتصابات و سفارشی بودن 
ضعف  که  مسن  فرمانداران  و  بخشداران  برخی 
عملکردشان در دولت های نهم و دهم خود را نشان 
داده بود، این شرایط را امروز به درستی آشکار می کند. 

مسئوالن صادقانه شرایط کشور را 
با مردم در میان بگذارند

اشاره  با  امید  فراکسیون  رئیس  عارف،  محمدرضا 
به مشکالت اقتصادی کشور از مسئوالن خواست 
صادقانه با مردم رفتار کنند و شرایط کشور را برای آنان 
تشریح کنند. وی ادامه داد: امروز با جنگ اقتصادی 
استکبار روبرو هستیم و مطمئنا با توجه به تجربه 
۴ دهه گذشته و مقابله با توطئه های آمریکا و به 
پشتوانه مردم و رهبری مقام معظم رهبری و وحدت 
و انسجام ملی در این صحنه هم پیروز خواهیم شد.

اگرمی توانیدجلوی صادرات نفت را بگیریدتانتیجه را ببینید

می  که  شدند  مدعی  ها  آمریکایی  گفت:  روحانی 
خواهند به طور کامل جلوی صادرات نفت ایران را 
بگیرند. آنها معنی این حرف را نمی فهمند، چرا که 
این اصال معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن 
وقت نفت منطقه صادر شود. اگر شما توانستید این کار 
را بکنید تا نتیجه اش را ببینید. هدف واقعی آمریکا از تحریم، فشار به زندگی 
مردم است اما آنها ادعا می کنند که می خواهند به دولت ایران فشار وارد کنند.

اگر نوامیس تان  تهدید شود، کجا دفاع می کنید

گفت:  سپاه  کل  فرمانده  جانشین  حسین سالمی، 
اگرچه برخی  انتقاد می کنند و پژواک صدای دشمن اند 
که چرا جاهای دیگر می جنگیم، از آنان سوال می کنیم 
می کنید؟  دفاع  کجا  شود،  تهدید  تان  نوامیس  اگر 
نباید اجازه دهیم دشمن در سرزمین مان پا بگذارد. 
بنابراین ما مصمم پیش می رویم. برنامه ما شکست دادن دشمن است، او را 
داده ایم. گذشته شکست  در صحنه های  اینکه  کما  داد،  خواهیم  شکست 

هیئت  عضو  حسیني،  سیدمحمد 
مهم ترین  االن  گفت:  جمنا  رئیسه 
نتواند  است که دشمن  این  مسئله 
چون  یابد،  دست  خود  اهداف  به 

دشمنان همه توان و ابزارهای خود 
را  بتوانند مردم  تا  بکار گرفته اند  را 
بزنند. بحث  مأیوس کنند و ضربه 
نیست.  ما  امروز  اولویت  انتخابات 
مرحله  این  از  باید  می کنیم  فکر 

عبور کنیم البته طبیعی است وقتی 
که ایده دولت به نتیجه نرسید مردم 
کرد.  خواهند  تجدیدنظر  قطعاً  هم 
اگر  ادامه داد: باالخره چه  بسا  وی 

این شرایطی  با  بود  کشور دیگری 
که در حال حاضر وجود دارد، تغییر 
و تحوالتی به وجود می آمد. اما چون 
در کشور ما معمواًل روال عادی طی 
می شود، بنا نیست که در نیمه کار 

رود  کنار  دولت  و  دهد  رخ  اتفاقی 
باید  می کنیم  فکر  شود،  برکنار  یا 
پایان برسد ولی آن  این مرحله به 
و  وعده ها  به  مردم  که  خوش بینی 
برنامه های دولت داشتند، تحقق پیدا 
نکرده و طبیعی است که مردم گالیه 
داشته و ناراضی باشند. حسینی افزود: 
تقویت  باید  دولت  می کنیم  فکر 
کند  پیدا  قوی تری  ترکیب  شود، 
و کارآمدتر شود و بتواند وظایف و 
مأموریت های چنین دورانی را انجام 
موضعی  چنین  اتخاذ  مفهوم  دهد. 
مواضع  از  دست  که  نیست  این 
گذشته برداشته ایم و دچار چرخش 
آقای  می کنیم  فکر  بلکه  شده ایم 
رویکرد  تصحیح  با  رئیس جمهور 
موضع  خارجی  سیاست  در  خود 
خوبی گرفتند؛ یعنی همان مواضع 
قاطع نظام و رهبری را بیان کردند. 

طبیعی است وقتی که ایده دولت به نتیجه نرسید 
مردم هم تجدیدنظر خواهند کرد

مردم   نماینده  کواکبیان  مصطفی 
در مجلس گفت: مشکالت  تهران 
داخلی  مشکالت  تنها  ما  اقتصادی 
عیار  تمام  جنگ  درگیر  و  نیست 
اقتصادی هستیم. ترامپ به تمامی 
کشورهایی که نفت ما را می خریدند 
افرادی را فرستاده که این کشورها 
نخرند.  نفت  ما  از  کنند،  توجیه  را 
در چنین شرایطی مسئولین ما باید 
بگیرند و در  به خود  آرایش جنگی 
مقابل دشمنی که حتی به کشورهای 
نمی کنند  رحم  نیز  خود  پیمان  هم 
به طور جدی فعالیت کنند. در این 
شرایط مسئولین نباید حرف های ضد 
و نقیض بزنند به شکلی که روزی 
اعالم شود یارانه دهک هایی از جامعه 
قطع می شود و روز دیگر سخنگوی 
دولت اعالم کند که فعال حذف یارانه 
در دستور کار نیست. وی گفت: چون 

در فصل جام جهانی و فوتبال هستیم 
به رئیس جمهور می گویم حاال که 
تمامی فراکسیون های سیاسی داخل 
کنند،  می  حمایت  شما  از  مجلس 

سیاسی  فوتبال  سرمربی  عنوان  به 
تغییر  را  بازیکنان  کشور یک مقدار 
دهید. نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی افزود: حاال که بحث 
دفاعی مطرح نیست، اصطالحاً یک 

مقدار از فوروارد ها استفاده کنید تا 
در شرایط جنگی ایران بتواند پیروز 
شود. در این راستا مجلسی ها نیز قول 
حمایت می دهند، بنابراین از دولت 

می خواهم که کابینه و بازیکنان را 
تغییر دهد تا از این گلی که ترامپ 
فکر می کند با خروج از برجام زده، 
کابینه  تغییرات  لذا  شود،  پشیمان 
شود. انجام  جمهور  رئیس  توسط 

رئیس جمهور به عنوان سرمربی تیم فوتبال سیاسی
کابینه را تغییر دهد

جریان تندرواصالح طلب ازمردم و اعتدال ناامید شده

ترقی، عضو حزب موتلفه گفت: جریان تندرو اصالح 
طلب از مردم و جریان اعتدال ناامید شده و احساس 
می کند در بین جامعه هیچ طرفدار و زمینه ای ندارد. 
آقای حجاریان تئوریسین تندروهاست. تئوری سیاست 
»فشار از پایین و چانه زنی از باال« را او طراحی کرد. 
اصالح طلبان تندرو نیز امروز می خواهند بر همین اساس فشار بیاورند تا نظام از 
رفتار انقالبی خود دور شود و به اتخاذ مواضع محافظه کاری و انفعال روی آورد.
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