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  به بهانه همایش عناب !

استان خراسان جنوبی از منابع خدادادی   
گوناگونی برخوردار است که توجه جدی 
به هرکدام از آن ها می تواند اقتصاد 
استان را تا مدت ها بیمه کند.یکی از 
این نعمات و ویژگی های خاص استان، 
محصوالت کشاورزی و باغی  آن است 
که یا خاص  استان  است یا به خاطر 
اقلیم خاص بهترین کیفیت و حجم 
تولید را  در این جا دارند.جدای از گیاهان 
زیادی  های  حرف  خود  که  دارویی 
چون  محصوالتی  دارد،  گفتن  برای 
زرشک ، عناب ، زعفران ، انار ، گل 
نرگس و ... که  برخی خاص خراسان 
در صفحه 2( )ادامه   ... جنوبی هستند  

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4260

5استان رتبه نخست پروژه های خّیرساز ورزشی5خراسان جنوبی چهارمین تمام کننده پروژه مسکن مهر در کشور 3 اینجا همه راننده ها »فرمول یکند«

 

کشور نیازمند  انقالب 
اقتصادی  است

صفحه 6

صفحه 6

واعظی می خواهد   جهانگیری
 را از خاصیت بیاندازد

صفحه 6

 اروپایی ها از ایران 
عذرخواهی کردند

آمریکا  شکستی خواهد
 خورد که سابقه ندارد

صفحه 6

ساخت بزرگترین سازه آبخیزداری شرق کشور در خوسف

عایدی های میلیاردی بنیاد از استان کجا می رود؟

نظر امام )ره( درباره هزینه کرد درآمد بنیاد در بیرجند
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عک

صفحه 2

استاندار در اولین سفر شهرستانی خود به نهبندان عنوان کرد:

عقب ماندگی شاخص های توسعه 
در نهبندان جبران می شود

محمد صادق معتمدیان عصر چهارشنبه در بدو ورود به شهرستان نهبندان در جمع خبرنگاران گفت: 
نهبندان به لحاظ شاخص های توسعه کمترین توسعه یافتگی را دارد. وی بیان کرد: به دلیل پهناور 
بودن مرز مشترک با افغانستان و موقعیت ممتار نهبندان از لحاظ ظرفیت های بالقوه این شهرستان 
در اولویت سفرها و بازدیدها قرار گرفت. نماینده عالی دولت در خراسان جنوبی گفت: در این سفر از 
بررسی  و  مورد مطالعه  را  این شهرستان  و مشکالت  ها  میدانی، ظرفیت  بررسی های  با  نزدیک 
بیشتر قرار می دهیم. وی با اشاره به وقوع چند تصادف فوتی در 15 دی ماه امسال در راه های 
نهبندان افزود: در مدت کوتاه حضورم در استان به دلیل وضعیت بد راه  ... ) مشروح در صفحه 5 (

ری
اکب

س :
عک

به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت شادروان 

حـاج غالمرضـا گلنـاری 
 روزهای دلتنگی مان را با یاد خوبی ها و مهربانی هایش
 سپری می کنیم و با نثار فاتحه و صلواتی به روح پاکش

 یادش را گرامی می داریم.

همسر و فرزندان

فراموش شدنی نیستند،  آنان که با خط ِمهر بر قلب مان حک شده اند 
اولین سالگرد  درگذشت عزیزمان 

مرحوم نعمت حجی پور 
را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.

خانواده های: عباسی،  کارکن،  موالیی و سایر بستگان

همکار گرامی سرکارخانم زرنگ 

درگذشت مرحوم حاج کربالیی غالمرضا نیکوکار
 را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن شادروان رحمت الهی و برای شما 

و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

 شرکت جرثقیل سروش - شرکت آوا رادین شرق

جنـاب آقـای معتمدیـان
استاندار محترم خراسان جنوبی

بدین وسیله مساعی بی بدیل جناب عالی در بازگشایی معابر صادراتی شرق کشور 
که مولود دغدغه خاطرتان در جهت توسعه پایدار استان بوده، اسباب دلگرمی و امیدواری 

تولید کنندگان و صنعتگران را فراهم آورده است صمیمانه ارج نهاده،  مراتب قدردانی و سپاس 
 خود را اعالم داشته، توفیق روز افزون شما در خدمت به اقتصاد این خطه محروم را آرزومندیم.

 هیئت مدیره و مدیرعامل  شرکت سیمان باقران

ضمن سپاس و تشکر از الطاف و مراحم قبلی همشهریان عزیز و بزرگوار
 به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

همسری مهربان و مادری فداکار 

مرحومه حاجیه فاطمه عذرا بهلگردی
 )همسر حاج رمضان نکوفرد )خونیکی((

 جلسه بزرگداشتی فردا جمعه ۹۷/۱۰/۲۱ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح 
در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های: نکوفرد،  بهلگردی،  خونیکی، ماندگار،  شریفی پور،  اصلی،  
نجات،  صداقتی نسب،  یوسفی و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد 
درگذشت پدری فداکار،  همسری دلسوز 

و پدر بزرگی مهربان مرحوم مغفور 

حاج غالمرضا انصاری فرد 
 جلسه یادبودی روز جمعه ۹۷/۱۰/۲۱ از ساعت ۹/۳۰ 
الی ۱۰/۳۰ صبح در محل هیئت محبین االئمه )ع( 

شهرستان بیرجند )واقع در خیابان مدرس ۲۳( 
برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی باعث شادی 

روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های انصاری فرد و سایر بازماندگان

به مناسبت اولین سالگرد 
درگذشت پدری دلسوز و برادری مهربان مرحوم

 کربالیی برات ا... جناغی 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۷/۱۰/۲۰ از ساعت ۲ الی 
۳ بعدازظهر در محل مسجد مرتضوی )خیابان مفتح( 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب 

شادی روح آن مرحوم وتسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: جناغی،  هریوندی،  حسینی، 
عارفی ، ابرام، حیدری، فنودی و سایر بستگان

آدرساجاره پایه ماهیانه )ریال( مساحت حدودی )مترمربع(مکانردیف

حدفاصل خیابان ۱۵ خرداد و چهارراه توحید۲۰۲۱۴/۵۰۰/۰۰۰بازارچه محلی ۱۵ خرداد۱

حدفاصل خیابان ۱۵ خرداد و چهارراه توحید6۵۵/۰۰۰/۰۰۰بازارچه محلی ۱۵ خرداد۲

حاشیه بلوار مسافر۱۵۰۳۱/۰۰۰/۰۰۰یک باب مغازه حاشیه خیابان۳

حاشیه بلوار مسافر۵۱/۸۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰یک باب مغازه حاشیه خیابان۴

حاشیه میدان آزادی،  جنب مسجد فاطمه زهرا )س(۲۸۳/۵۰۰/۰۰۰کانکس حاشیه میدان۵

حاشیه میدان آزادی،  جنب مسجد فاطمه زهرا )س(۴۰۴/6۰۰/۰۰۰کانکس حاشیه میدان6

حاشیه میدان فرودگاه۲۵۵/۵۰۰/۰۰۰کانکس حاشیه میدان۷

آگهی مزایده اجاره غرفه های تجاری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند
 جهت تکمیل مدارک به سایت سازمان به نشانی
www.mayadinbirjand.ir  و یا دفتر 
سازمان به آدرس خیابان قدس شرقی - پالک 
۱۳ مراجعه نمایید. تلفن تماس:  ۳22۰۴۵2۷- 

 ۳22۰۴۱6۷
تا  آخرین مهلت و محل تحویل مدارک: 
ساعت ۱۴/۳۰ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۳۰ 
مزایده  کمیسیون  جلسه  سازمان.  - حراست 
ساعت ۱۴/۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱ در 

محل دفتر ریاست سازمان برگزار خواهد شد.

شیفت کاری پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه پزشک تخصص
صبح --- ۰۸:۰۰ --- ۰۸:۰۰ --- ۰۸:۰۰ دکترمشرقی مقدم داخلی

صبح-عصر ۱۲:۳۰ --- ۱۴:۳۰ --- ۱۴:۳۰ --- دکتر گرمرودی داخلی

تلفن نوبت دهی : 31066 - 056 صبح ۱۱:۰۰ --- --- --- ۱۰:۰۰ --- دکتر کیانی داخلی
یکـ هفتـه در مـاه هماهنگی با واحـد پـذیرش دکتر وفایی فرد ارتوپدی

ساعت نوبت دهی : 6 صبح
نوبت گیری تلفنی از روز قبل 

جهت متخصصین الزامی می باشد.

عصر --- --- --- ۱۴:۰۰ --- --- دکتر موحد دانش عفونی
صبح --- ۱۲:۰۰ --- ۱۲:۰۰ --- ۱۲:۰۰ دکتر خیاط جراحی عمومی
صبح ۱۲:۰۰ --- ۱۲:۰۰ --- ۱۲:۰۰ دکتر کیقبادی جراحی عمومی
عصر --- ۱6:۳۰ ۱6:۳۰ ۱6:۳۰ ۱6:۳۰ دکتر هاشم زهی جراحی عمومی
عصر ۱۷:۳۰ --- --- --- --- --- دکتر اصغری گوش، حلق وبینی

پزشک عمومی:
همه روزه به صورت 24 ساعته

صبح --- --- ۱۲:۰۰ --- --- ۱۲:۰۰ دکتر نصرالهی گوش، حلق وبینی
صبح --- ۱۰:۰۰ --- ۱۰:۰۰ --- ۱۰:۰۰ دکتر دولت پناه قلب و عروق
صبح ۱۰:۰۰ --- ۱۰:۰۰ --- ۱۰:۰۰ --- دکتر ذوالفقاری قلب و عروق

آزمایشگاه :  06:30 الی 10:00 )حضوری(
رادیولوژی : )حضوری(

فیزیوتراپی :  08:00 الی 14:00 )حضوری(

صبح ۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ دکتر مقری اطفال
عصر --- ۱6:۳۰ ۱6:۳۰ ۱6:۳۰ ۱6:۳۰ ۱6:۳۰ دکتر بلندی اطفال
صبح ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ دکتر خطیب اطفال
صبح --- --- ۱۰:۰۰ --- --- ۰۸:۰۰ دکتر پشم فروش مغز و اعصاب
صبح --- --- ۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ --- --- دکتر مودی اعصاب و روان

بینایی سنجی و شنوایی سنجی :
روزهای غیر تعطیل: 8:000  الی 14:00)حضوری(

صبح --- --- --- --- ۱۱:۰۰ --- دکتر جعفری زنان و زایمان
صبح ۱۰:۰۰ --- ۱۰:۰۰ --- --- --- دکتر تمیزی زنان و زایمان
صبح --- --- --- ۱۱:۰۰ --- --- دکتر هزاری زنان و زایمان

داروخانه :
همه روزه به صورت 24 ساعته

صبح --- ۱۱:۰۰ --- --- --- ۱۱:۰۰ دکتر سیف الدین زنان و زایمان
صبح-عصر --- ۱6:۰۰ --- ۰۸:۰۰ --- ۰۸:۰۰ دکتر شکرچیان چشم پزشکی

صبح --- ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ دکتر گازرانی دندانپزشکی
لطفا قبل از مراجعه از اعتبار دفترچه مطمئن شوید صبح --- ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ دکتر محمدیان دندانپزشکی

روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد 3 بیرجند(

برنامه حضور پزشکان عمومی، متخصص وساعت کار بخش های مختلف بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع(

به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت شادروان 

حـاج غالمرضـا گلنـاری 
 روزهای دلتنگی مان را با یاد خوبی ها و مهربانی هایش
 سپری می کنیم و با نثار فاتحه و صلواتی به روح پاکش

 یادش را گرامی می داریم.

همسر و فرزندان

صفحه ۵
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 برنج شب عید تامین است/مردم نگران نباشند

میزان- مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با افزایش ۱۱.۲ درصدی تخصیص ارز نسبت 
به سال گذشته برای واردات برنج، نگرانی در این زمینه به ویژه برای تنظیم بازار شب عید وجود ندارد. بصیری با اشاره به واردات برنج از کشور های هند، 
پاکستان و تایلند اذعان کرد: سالمت و استاندارد های این برنج ها از سوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید می شود.

سرمقاله

  به بهانه همایش عناب !

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... برخی خاص خراسان جنوبی 

هستند از دیرباز با اسم شهرستان های استان نیز اعتبار  
یافته اند اما متاسفانه  در گذر زمان به علت کم توجهی 
برخی مسئوالن و برخی سوءمدیریت ها در حفظ این 
جایگاه ، محصوالتی که زمانی خاص استان بوده اند 
حاال مدعیانی از سایر استان ها وخارج کشور نیز پیدا 
کرده اند.نمونه بارز این موضوع ، پیاز زعفران است 
که در زمانی گویا برای جلوگیری از تولید مواد مخدر 
در افغانستان  رسمی و غیررسمی، به آنها داده شد و 
حاال در تولید آنقدر پیشرفت کرده اند که چین مشتری  
زعفران افغانستان شده است اما به زعفران ایرانی ، 
بهداشتی می گیرند و کمتر فروش می رود!  ایراد 
چرا راه دور برویم! به نقل از یکی از نمایندگان سابق 
مجلس ، چندی پیش نمایشگاه عکس زعفرانی در 
یکی از راهروهای مجلس برپا شده بود که  در استانی 
دیگر برداشت شده بود! فکر می کنم عمق فاجعه ای 
که در حال رخدادن است به خوبی محسوس باشد و 

دل نگرانی مردم اشتباه توصیف نشود! 
آنقدر هیچ کاری نکرده ایم که برخی زرنگ تر از مردم 
مظلوم استان ما ، فرهنگ و اعتبارمان را هم  می 
برند حتی اتفاق افتاده است که افرادی محصولی از 
استان  ما  را به نام خود ثبت معنوی کرده اند! در کنار 
اینها اما چند سالی است که اتفاقات مثبتی نیز رخ می 
دهد. همایش گل نرگس خوسف که دیگر سابقه دار 
شده است و هرساله منتظرش هستیم و یا کارهایی 
مثل پهن شدن سفره بنفش بیرجندی ها در تهران 
هم از اقدامات قابل توجه انجام شده است.به تازگی 
نیز فعالیتی برای عناب شروع شده است که امید 
است تاثیرات مثبتی در حفظ و ارتقای جایگاه استان 
در تولید این محصول ویژه و همچنین معرفی آن به 
مردم کشور داشته باشد.یکی از مواردی که بسیار در 
 همایش های این چنینی مهم و تاثیرگذار است ،

هدف گذاری درست و با توجه به نیازها با نگاه به 
توانمندی هاست. مورد دیگر نیز ایجاد بازخوردهای 
ملی و حتی جهانی برای آن است که کمک زیادی 
رابطه  این  کند.در  می  محصول  این  معرفی  به 
یا  همایش   مستقیم  پخش  ممکن  کار  کمترین 
دقایقی از آن در شبکه های سراسری  تلویزیونی 
است که باید برگزار کنندگان همایش عناب به آن 
توجه کنند. در حالی که برخی محصوالت استان 
مثل عناب یا شناخته شده نیست و یا مانند زعفران 
نقش استانی آن در حال تضعیف است و هر روز 
از جایی صدای مدعیانی بلند می شود و ادعاهای 
تازه به گوش می رسد. به نظر می رسد  بیش از 
برای حفظ جایگاه  اقتداری  بروز  به  نیاز   هر چیز 
محصوالت استان و همچنین پشتیبانی ویژه از این 
محصوالت  وجود دارد.مسئوالن باید با تمام توان 
جلوی حذف نام استان از کنار محصوالت خاص 
این خطه را بگیرند. متاسفانه به قدری بی توجهی به 
این ظرفیت های ارزشمند شده و آنقدر شاهد سرقت 
های محترمانه محصول بدون نام استان بوده ایم که  
احساس  می شود  فقر پیگیری در استان  در این زمینه 
ناشی از خود کم بینی است! گویا هیچ کس نگران 
نیست و  دغدغه ای هم  ندارد! حتی هنوز با همه فریاد 
ها ، ما فرآوری محصوالت استان را به شکل کامل 
و اصولی و در حد توانمندی و پتانسیل استان نداریم! 
حرکاتی هم که گاه  انجام می گیرد اغلب خودجوش 
و مردمی است تا خواسته مسئوالن! امیدواریم این 
داستان روزی به پایان برسد و برای حفظ محصوالت 
استان ، مردم و مسئوالن محکم بایستند و با اقتدار با 

سوءاستفاده های احتمالی برخورد کنند.

بسته ای که منجر
 به ارزانی خودرو می شود!

به گزارش ایبِنا، رضا رحمانی در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران درباره نهایی شدن قیمت 
خودروها گفت: در حال پیگیری بسته ای هستیم که 
تیراژ و  افزایش تولید، کیفیت،  به  در نهایت منجر 
کاهش قیمت خودرو خواهد شد. وزیر صمت با بیان 
اینکه بر روی پایبندی به تعهدات حساسیت باالیی 
وجود دارد، گفت: خودروسازان می گویند شرایط تغییر 
کرده اما ما این موضوع را نمی پذیریم و تاکید داریم به 
ویژه خودروهایی که به طور قطعی فروش رفته باید 
تحویل شوند. وی ادامه داد: با مصوبه کنونی وضعیت 
تکلیف شده  و کسانی که  تعیین  خریداران خودرو 
تخلف کرده یا پرونده قضایی دارند نیز براساس روال 

اداری تعیین تکلیف خواهند شد.

دروس پیش نیاز
در دبیرستان حذف شد

ایسنا- مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری 
وزارت آموزش و پرورش از حذف دروس پیش نیاز 
در دوره متوسطه دوم خبر داد. عباس سلطانیان در 
این باره توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: طبق ماده ۶ 
آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه، دروس پایه 
دهم پیش نیاز دروس پایه یازدهم نبود و وقتی دانش 
همه  می توانست  می کرد  پیدا  پایه  ارتقای  آموزی 
دروس پایه یازدهم را انتخاب کند و به تحصیلش ادامه 
 دهد. وی افزود: اما در تبصره های ماده ۶ آیین نامه
آمده بود که برخی دروس پایه یازدهم، پیش نیاز پایه 
دوازدهم محسوب می شوند و دانش آموز باید کف 
نمره را کسب کند. معموال در هر رشته تخصصی سه 

تا چهار درس اینگونه بود و پیش نیاز می خورد.

بنیاد شهید مکلف به بیمه 
تکمیلی ایثارگران شد

باشگاه خبرنگاران-نمایندگان مجلس بنیاد شهید را 
مکلف به پرداخت بیمه تکمیلی ایثارگران کردند.طبق 
اصالحات صورت گرفته در بند ب با اجرای حکم این 
ماده خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مکمل آزادگان، 
و  بازنشسته  غیرشاغل،  شاغل،  ایثارگران  جانبازان، 
والدین، همسران و فرزندان شهدا و افراد تحت تکفل 

آنها بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

سود سهام عدالت مشموالنی که 
شماره شبا ندارند، حفظ می شود

یافتن  پایان  با  سال جاری  در  ایبِنا،  گزارش  به 
فصل مجامع سال ۱۳۹۶ شرکت ها، چند هفته ای 
است که واریز سود سهام عدالت مربوط به سال 
حساب  به  سرمایه پذیر  شرکت های   ۹۶ مالی 
سازمان  مورد  این  در  است.  آغاز شده  مشموالن 
مصوب  سود  وصول  از  پس  خصوصی سازی 
شرکت های سرمایه پذیر و محاسبه مبلغ سود هر 
مشمول، نسبت به واریز آن به شماره شبای تایید 
شده در سامانه سهام عدالت اقدام می کند. این در 
شرایطی است که مبلغ سود مشموالنی که شماره 
شبای تایید شده در سامانه سهام عدالت ندارند به 

حساب بستانکاری آنها منظور می شود.

خبر خوش

جواد رضایی- روز گذشته مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان در بازدید از بزرگترین سازه 
آرک  آبخیز  حوضه  در  کشور  شرق  آبخیزداری 
شهرستان خوسف بیان کرد: خوشبختانه سال 
گذشته در اقدام ارزنده ای که از استان ما شروع 
شد، با همت و تالش های شبانه روزی رئیس وقت 
مجمع نمایندگان استان حجت االسالم عبادی ، 
شورای  مجلس  رئیس  و  کشاورزی  جهاد  وزیر 
با  گزارشی  و  گرفت  صورت  مشارکتی  اسالمی 
عنوان اجرای پروژه های آبخیزداری در باالدست 
منابع آبی تهیه شد که به مقام معظم رهبری ارائه 
مورد  این طرح  گفت:  نصرآبادی  است.  گردیده 
برداشت  با  آن  نتیجه  در  که  گرفت  قرار  توجه 
200 میلیون دالر از صندوق توسعه ملی در جهت 
اجرای این طرح ها موافقت شد. وی تخصیص 
این بودجه از محل صندوق توسعه ملی را حرکت 
بسیار مهمی در تاریخ سازمان جنگل ها،مراتع و 
آبخیزداری دانست و ادامه داد: این عملیات در بازه 
زمانی 3 ماهه در 6 هزار و 600 نقطه از کشور، در 
عرصه سرزمینی 8 میلیون هکتار از حوزه های 
آبخیز کشور و با اثربخشی مستقیم 800 هزار 

هکتار در 350 شهرستان کشور انجام می شود.

پیشرفت فیزیکی باالی 85 درصد
 در ساخت سازه های آبخیزداری استان

وی افزود:سهم اعتباری استان از این محل 16 
 50 تخصیص  با  که  باشد  می  تومان  میلیارد 
درصدی آن پیشرفت فیزیکی باالی 85 درصد را 
 در ساخت سازه های آبخیزداری استان داشته ایم

که در 11 شهرستان استان در قالب 26 پروژه 
نصرآبادی  است.  شده  تعریف  ملی  طرح   4 و 
گفت: عملیات اجرایی به لحاظ وسعت سرزمینی 
استان 307 هزار هکتار می باشد که 80 سازه 
تعریف  قالب  این  و مرتع کاری در  آبخیزداری 
آبخیزداری  بزرگترین سازه  شده است و پروژه 
کرده  کار  به  آغاز  دولت  هفته  در  کشور  شرق 
در  پروژه  پایانی  خاکریزی  عملیات  اکنون  و 
و  مراتع  ها،  مدیرکل جنگل  است.  انجام  حال 
آبخیزداری استان در مورد این پروژه بیان کرد: 

این پروژه به عنوان یکی از 80 پروژه در استان با 
حجم عملیات 91 هزار مترمربع خاکریزی، طول 
تاج 200 متر و ارتفاع 13 متر، حجم آبگیری 
بالغ بر 450 متر مکعب را داراست که به عنوان 

شاخصی برای استان مطرح است. 

افزایش 2 میلیون و200 هزار 
متر مکعب حوضه های آبریز استان 

نصرآبادی اظهار کرد: با توجه به مجموع اعتبارات 
سازه   80 استان  سطح  در  عملیات  حجم  و 
آبخیزداری اجرا شده که 440 هزار مترمکعب 
 عملیات مکانیکی در قالب پروژه های خاکی ،

تور سنگی و سنگ مالتی انجام شده است و با 
توجه به اجرای این سازه ها، 2 میلیون و 200 
هزار مترمکعب ظرفیت ذخیره سازی آب  حوضه 

های آبریز استان افزایش می یابد.
 وی افزود: 4 روستای آرک،میناباد،حامی و دهن 
رود به صورت مستقیم با بیش از 6 رشته قنات 
و همچنین  روستاهای پایین دست مسیر مانند 
شل آباد،طوطی، پایگاه هوایی خور و مرکز بخش 
خور از مزایای اجرای این پروژه از جمله بهبود 
کمی و کیفی منابع آب،کاهش خسارت سیل 
و خشکسالی بهره مند خواهند شد. نصرآبادی با 
بیان اینکه با بارندگی های اخیر یک سوم حجم 
این سازه آبگیری شده که تاثیر مستقیمی در 
افزایش میزان آب قنات های پایین دست داشته 
است، تصریح کرد: امیدواریم در ادامه سال آبی 
با توجه به پیش بینی های انجام شده با آبگیری 
ظرفیت کامل این سازه شاهد افزایش میزان آب 

در تمام مناطق پایین دست باشیم.
با  مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
در  آبخیزداری  سازه  اجرای 80  اینکه  به  اشاره 
استان 120 حوضه آبریز را تحت تاثیر قرار داده 
است، بیان کرد: در حوضه آبخیز روستای آرک 
تاکنون 8 سازه اجرا شده است که هر سال شاهد 
عملکرد آن بوده ایم و این سازه نیز با مشارکت 
اهالی و فرمانداری شهرستان خوسف در کوتاه 
که  است  رسیده  مرحله  این  به  زمان  ترین 
امیدواریم مابقی آن نیز تا 25 دی تکمیل شود و 

در چهلمین سالگرد انقالب افتتاح گردد.نصرآبادی 
عنوان کرد: با توجه به تراز کشوری به ازای هر 
هکتار عملیات آبخیزداری، 530 مترمکعب سفره 
های آب زیرزمینی تغذیه می شوند همچنین 
در  خسارت  آبخیزداری  های  طرح  اجرای  با 
روان  و  شده  جلوگیری  دست  پایین  مناطق 
 آب به جریان های زیر سطحی نفوذ می کنند.

وی ادامه داد: در استان 6 هزار و600 رشته قنات 
وجود دارد که عمدتا در کوهستان ها قرار دارند و 
سفره آب زیرزمینی به شکل ایده آل وجود ندارد 
که به صورت جریان زیرسطحی از رودخانه جریان 
دارد و بهترین راه حل برای تداوم این جریانات 

کنترل روان آب ها و سیل آب ها می باشد.

حفظ قنوات استان در گرو 
اجرای طرح های آبخیزداری است

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان عنوان 
 کرد: اجرای سازه های آبخیزداری تک منظوره

نبوده و کنترل سیل آب و روان آب ها، نفوذ 
های  سفره  تغذیه  برای  زمین  داخل  به  آن 
زیرزمینی، جلوگیری از فرسایش خاک، ایجاد 
از اهداف  بستری برای توسعه پوشش گیاهی 
باشد. نصرآبادی گفت: مدیریت قنات  آن می 
گیرد  صورت  قنات  آبریز  تا  آبخیز  از  باید  ها 
های  سازه  مانند  اقداماتی  راستا  این  در  که 
ها قنات  تخریب  از  جلوگیری  با   آبخیزداری 

کشاورزی  اراضی  به  سیالب  ورود  عدم  و 
شود. می  منابع  از  وری  بهره  افزایش   باعث 
اینکه حفظ قنوات استان در گرو  بیان  با  وی 
افزود: است،  آبخیزداری  های  طرح   اجرای 
یک میلیون و 300 هکتار از اراضی استان تحت 
پوشش طرح های آبخیزداری است و 6 هزار و 
600 رشته قنات در این مقدار جغرافیایی قرار 
دارد که 30 درصد از آن تحت پوشش این طرح 
ها قرار گرفته است. فرماندار خوسف بیان کرد: 
بیش از 50 درصد درآمد مردم استان وابسته 
توجه  باید  که  است  کشاورزی  و  دامداری  به 
شهرستان  در  داد:  ادامه  شفیعی  شود.محمد 
خوسف پراکندگی جمعیت زیاد است و نقاط 
آبی متعددی نیاز به ترمیم دارد، خوشبختانه 
های  دستگاه  توسط  خوبی  بسیار  اقدامات 
استان صورت  منابع طبیعی  از جمله  مختلف 
گرفته است.وی با اشاره به  اجرای دو پروژه از 
محل صندوق توسعه ملی و 7 پروژه از محل 
اعتبارات استانی از سال گذشته تا کنون گفت: 
بتوانیم سازه مشابه این  امیدواریم سال آینده 
پروژه را بر روی رودخانه شاه رود داشته باشیم 
و آبی که به سمت کویر می رود را کنترل و 
در کشاورزی استفاده کنیم. شفیعی همچنین 
مناطق مختلف  بند خاکی در  اجرای 150  از 
شهرستان خوسف و همچنین احیای 63  رشته 

قنات خبر داد.

ساخت بزرگترین سازه آبخیزداری شرق کشور در حوضه آبخیز آرک شهرستان خوسف

اجرای 80 پروژه آبخیزداری در حوضه های آبخیز استان

عکس : رضایی

آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی تابان گستر بشرویه )سهامی خاص( به شماره ثبت 710 و شناسه ملی 10861869882 به استناد 
 صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد عدالتی باقری با کد ملی 0859795391 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا رجبی با کد ملی 0850014816 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس مهرآور با کد 
ملی 0859961801 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق، اسناد بهادار و 
تعهد آور، اوراق عادی و مکاتبات اداری شرکت با امضای آقای محمد عدالتی باقری )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )341058(

آگهی تغییرات شرکت ایستا سازه قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 5054 و شناسه ملی 14004977302 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/08/28 به موجب نامه شماره 97/384706 مورخ 1397/9/27 مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال و 
نامه شماره11180/97/31 مورخ 1397/10/2- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم مائده 
عقابی به شماره ملی 0640354068به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم کتایون قالسی مود به شماره ملی 0640378714به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره وآقای سید سعید سرفرازی به شماره ملی 0640388991 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. 2- آقای سید سعید سرفرازی به شماره ملی 0640388991 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت2 سال انتخاب گردید وکلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای سید سعید سرفرازی )مدیر عامل ( 

به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )342934(

آگهی تغییرات شرکت ایستا سازه قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 5054 و شناسه ملی 14004977302 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1397/08/28 به موجب نامه شماره 384691/97 مورخ 1397/9/27 مرکز فناوری اطالعات و رسانه های 
دیجیتال و نامه شماره 11180/97/31 مورخ 1397/10/2- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 -خانم کتایون قالسی مود به شماره ملی0640378714 و خانم مائده عقابی به شماره ملی 0640354068 و آقای سید سعید سرفرازی 
به شماره ملی0640388991 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای سید حمزه سرفرازی 
 به شماره ملی0650510951 به عنوان بازرس اصلی و خانم بی بی حاجیه حسینی به شماره ملی 0650544374 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3-روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )342935(

استناد  به  به شماره ثبت 5054 و شناسه ملی 14004977302  ایستا سازه قهستان )سهامی خاص(  تغییرات شرکت  آگهی 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/28 به موجب نامه شماره 383717/97 مورخ 1397/9/26 مرکز فناوری 
اطالعات و رسانه های دیجیتال و نامه شماره11180/97/31 مورخ 1397/10/2- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - تعداد اعضای هیئت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )342936(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بار شبروان نهبندان )سهامی خاص( به شماره ثبت 44 و شناسه ملی 10360003135 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/20 و مجوز شماره 46432/33 مورخ 1397/09/25 اداره کل راهداری و حمل 

و نقل جاده ای خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان نهبندان ، بخش مرکزی ، شهر نهبندان، منطقه 
کارگاهی ، بلوار خلیج فارس ، خیابان آزادگان ، طبقه همکف کدپستی 9751755341 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. 2 - ماده 47 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : هر یک از اعضای هیئت مدیره بایستی حداقل تعداد یک سهم از سهام 
خود را در صندوق شرکت به عنوان وثیقه بابت تضمین خسارات احتمالی ناشی از تقصیرات آنان منفردا یا مشترکا بسپارند و سهام 
مزبور غیر قابل انتقال است. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره هر سال به منزله مفاصا حساب تلقی و سهام مورد وثیقه خود 

به خود از قید وثیقه آزاد می شود . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهبندان )342563(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بار شبروان نهبندان )سهامی خاص( به شماره ثبت 44 و شناسه ملی 10360003135 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/08/20 و مجوز شماره 46432/33 مورخ 1397/09/25 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسن اباذری به شماره ملی 5639797371 و خانم صغری ایمان پور به شماره 
ملی5639249277 و آقای ماشاءا... محمددوست به شماره ملی 5639310723 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. 2 - آقای منصور عباسی به شماره ملی 5639260599 به عنوان بازرس اصلی و خانم عفت هاشمی پور به شماره ملی 
0651780349 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهبندان )342564(

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

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

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

به یک نیروی خانم جهت فعالیت در خانه بازی نیازمندیم .    32450085  - 09216038933
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نشت یابی 8 هزار انشعاب آب در بیرجند

صدا و سیما- 8 هزار انشعاب آب از ابتدای سال تاکنون با هدف جلوگیری از هدررفت آب در شهر بیرجند نشت یابی شد.مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بیرجند گفت: از این تعداد 
فعالیت نشت یابی، 450 نقطه منجر به شناسایی و رفع نشت شد.ندائی جوان، با بیان این که از ابتدای سال نسبت به رفع نشت و نوسازی 200 انشعاب اقدام شده است، افزود: با اقدامات 

انجام شده حدود 7 لیتر بر ثانیه از هدررفت آب در شبکه توزیع جلوگیری شده است.به گفته وی تا پایان سال تمامی انشعابات دارای نشت در شهرستان بیرجند نوسازی می شود.
بنده یه پیشنهاد دارم برای این سیستم توزیع کاالی 
تنظیم بازار، البته اگه سیاست خاصی که به فکر ماها 
نمیرسه دنبالش نیست جسارتا، مثل قدیم سیستم 
دفترچه ای رو که خانواده ها داشتن و مرغ و تخم 
مرغ و اجناس کوپنی )یارانه ای( می گرفتند رو اجرا 
کنند تا حق هر کسی محفوظ باشه نه مثل االن که 
بعضیا ده دفعه یه جنسی رو می گیرن چون روشون 
میشه یا وقت دارن توی صف واستن و بعضیای دیگه 
 علیرغم نیازشون یک نوبت هم نمی تونن کاالیی
اجتماعی  شأن  و  شهر  وجهه  و  کنن  دریافت  رو 
اشخاص هم بهتر حفظ میشه از طرفی اگه فردی 
اینکه  نه  بفروشه  شو  میتونه سهمیه  نداشت  نیاز 
اعالم بشه گوشت قرمز تنظیم بازار از رستوران ها 
و کبابی هر سر درآورد، واقعا هم همینطوره، خیلی 
ممنون از آوا که همیشه پیگیر موضوعات اجتماعی 

و فرهنگی در استان هست.
ارسالی به تلگرام آوا
آقای استاندار لطفا رسیدگی کنید ! مگر نمی گوئید 
ادارات در هزینه ها صرفه جویی کنند ، آنوقت دستور 
داده اند مکان جدید برای نیروهای فنی و مالی دهیاری 
ها اجاره کنند آن هم با اجاره های میلیونی ، در صورتی 
که در مکان قبلی در بخشداری بیرجند تعداد زیادی 
اتاق خالی است ، قطعا پول اجاره را هم از دهیاری ها 
خواهند گرفت !! مسئولین عزیز با این شرایط اقتصادی 

دولت لطفا کمی تصمیم های کارشناسی تر بگیرید.
ارسالی به تلگرام آوا
در مورد مطلبی که گذاشتین مربوط به معطلی برای 
دریافت گازوئیل، همه حرفها درست هست یعنی باید 
حتما بیای بیرجند که تایید سهمیه رو بگیری اگه یک 
روز یا چند روز دیرتر از اول ماه بری سهمیه اون چند 
روز رو نمیدن، اگه اون نماینده ای که قبال معرفی 
شده مرخصی بود یا وقت نداشته باشه بره، جواب 
فرد دیگه ای رو نمیدن حتی اگه مهر واحد رو داشته 
باشه میگن معرفی نامه جدا باید تو سایت بارگذاری 
بشه ، فقط یک نفر مسئول تایید حواله هست و 
انتظار  نفر در صف  یا سی  حداقل همیشه بیست 
هستن، برخوردها اصال درست و مناسب نیست چون 
شما مجبور هستید هرچه از سهمیه شما کم کردند 
چشم بگین و رئیس هم حرف کارمندش رو زمین 
نمی ندازه ولی در مورد درخواست و ثبت نام بهتره 
 خود افراد از داخل منزل ثبت نام کنند یا کافی نت
روبروی  نت  کافی  توی  که  خودشون  شهر  در 
شرکت نفت )اونجا هم فقط یک سیستم هست( 
معطل نشن و پرینت سهمیه رو هم از هر سیستمی 
که خواستند بگیرن یعنی فقط برای تایید سهمیه به 

شرکت نفت بیرجند بیان.
ارسالی به تلگرام آوا
آقای استاندار و مسئوالن محترم لطفا دستور رسیدگی 
خسارت  تسهیالت  گذشته  سال  از  دهید،  ویژه 
سرمازدگی ویژه روستائیان بیرجند در دو مرحله توزیع 
گردید اما هیچکدام از این دو مرحله شامل خیلی از 
روستاها نشد و بر عکس خیلی از روستاها به دلیل 
اینکه مسئولین از روستای خودشان بوده اند در هر 
دو مرحله کامل از این تسهیالت بهره مند شدند.لطفا 
دستور دهید لیست دریافت کنندگان این تسهیالت و 
نسبت شان با مسئولین توزیع کننده و روستای محل 
سکونت شان را به صورت شفاف اطالع رسانی نمایند 

تا خیلی از شائبه ها برطرف شود .
ارسالی به تلگرام آوا
سالم. درباره پیام های ارسالی مردم در»ستون پیام« 
روزنامه های محلی استان، باید نماینده ای از یکی 
از ارگانهای نظارتی پیگیر پاسخ و جوابیه ادارات و 
سازمانها می شد تا به همه موارد  نظرات و انتقادات 

پاسخی داده شود نه فقط موارد دلخواه .
915...816
برای برون رفت از بن بست بلوار پیامبراعظم )ص( 
در میدان سفیر امید، یا میدان را به بلوارخلیج فارس 
متصل کنید یا خیابان نارنج را به جاده شوکت آباد 
وصل کنید. با جمعیت روزافزون این منطقه آیا راه و 

شهرسازی پیش بینی راهی را کرده است؟
915...254
ریاست محترم خدمات درمانی نیروهای مسلح خراسان 
جنوبی جای بسی تاسف است. رفتار مسئول یکی از 
دفاتر بیمه شما بسیار زشت وطلبکارانه با ارباب رجوع 
بود و در شان یک سازمان نیست در صورت امکان 
از بکارگیری این جور افراد جلوگیری که گستاخانه با 
ارباب رجوع رفتار نشود  و یا حتی االمکان طرح تکریم 

ارباب رجوع را برایشان شفاف سازی کنید. 
915...233
سالم. ممنون از همکاران روزنامه آوا. یک خواهش 
برجسته و  از کارهای  داشتم یک گزارش  از شما 
مردمی بنیاد مستضعفان  از تقاطع آخر سجاد و آخر 
محالتی داشته باشید که با چه عقل سلیمی تقاطعی 
که نیازمند یک فضای سبز زیبا است و می تواند 
به مردم انرژی بدهد را حصار سیمانی می کشند 
و منظره خشن و بی روحی ایجاد خواهد کرد، واقعا 
بخش فضای سبز و زیباسازی شهر شهرداری در 
خواب زمستانی هستند. چه کسی باید جلوی این 
مردم  واقعا  بگیرد؟  را  مستضعفان  بنیاد  کارهای 
مسئوالن  اینچنین  که  کردند  گناهی  چه  بیرجند 
داشته باشند. خواهشا هم مطلب را چاپ فرمایید 
نکردن  پارک  چاره  فرمایید.  تهیه  گزارش  هم 
شود،  سیمانی  بلوکه  با  دیوار  اینکه  ها  ماشین 
ضعیف ترین چاره اندیشی حضرات هست. شاید 
ایجاد شرایط پارک کردن ماشینها هم برنامه برای 
اعتراض و بعد بهانه ای برای دیوارکشی است. در 
هر صورت بسیار منظره بدی ایجاد خواهد شد. اگر 
بابت فضای سبز می دادند  به شهرداری  را  زمین 
می تونست یک چاره کار باشه. اما این کار دقیقا در 

راستای سودجویی بنیاد هست.
912...630

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

69 درصد متوفیان تصادفات بیرجند عابر پیاده بوده اند
اشیاء از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک ترند!

 اینجا همه راننده ها »فرمول یکند«

محمودآبادی- غروب، خیابان های شهر پر از کاج را تاریک 
تر می کند، سکوت شهر با صدای ویراژهای بی امان یک 
خودرو به هم ریخته است، راننده پژو نقره ای با سرعتی غیر 
عادی در خیابان ارتش چندین خودرو را رد می کند،اما در 
ورودی خیابان پاسداران صدای ترمز دل ریش کننده ای 
همه حواس عابران را به خود جلب می کند. لکه های خون 
روی آسفالت ثابت می کند، راننده پژو، راننده ))فرمول یک(( 
نبود. گاهی با شنیدن برخی از آمارها نمی دانی از چه واژه 
هایی برای انتشار آن استفاده کنی ! این که بدانید در بیرجند 
69 درصد متوفیان تصادفات عابران پیاده بوده است مو به تن 
آدم سیخ می کند و اینکه متاسفانه 82 درصد متوفیان افراد 
70 سال به باال بوده اند که خود نشان از اوج چالش های 

فرهنگی در رانندگی این شهر دارد.
در این باره گفتگویی داشتیم با سرهنگ محمد رضا خسروی 
رئیس پلیس راهور مرکز استان، مهندس علی عدل معاون 
عمران و ترافیک شهرداری بیرجند و همچنین مهندس الهه 
نجاری کارشناس برنامه ریزی حمل و نقل شهرداری بیرجند 

که در ادامه می خوانید.
اولین سوال از مهمان های این نشست این بود که آیا وجود 
سرعتگیرهای زیاد و چراغ راهنماهای پشت سر هم می تواند  

از دالیل تخلف در سرعت غیر مجاز باشد؟
علی عدل در این باره توضیح داد: نه فقط سرعتگیرهای 
بیرجند زیاد نیست، بلکه روزانه چندین نامه به شهرداری 
می رسد که شهروندان تقاضای احداث سرعتگیر در ورودی 

کوچه ها و یا خیابان محل  سکونتشان را دارند.
وی با اشاره به آمار تصادفات در شهر بیرجند آن هم بر 
اثر سرعت زیاد و  بی توجهی رانندگان که  رو به افزایش 
است، گفت: طبق آخرین اخبار و بررسی هایی که انجام 
شده در این شهر بیشتر مجروحان و حادثه دیدگان عابران 
پیاده اند که البته در بیشتر شهرهای کشور نیز این معضل 
برای  مکاتباتی  مردم  از طرف  اساس  این  بر  دارد.  وجود 
ایجاد سرعتگیر در خیلی از معابر داریم که این درخواست ها 
به شورای ترافیک ارجاع می شود، هر چند سعی می شود 
نصب سرعتگیر به حداقل برسد، اما به دلیل آمار  باالی 
تصادفات، مردم وجود سرعتگیر در بسیاری از خیابان ها 
است  در حالی  این  داد:  ادامه  بینند. وی  کار می  را چاره 
اورژانس  و  نشانی  آتش  ویژه  به  امدادی  نیروهای  که 
خواستار حذف سرعتگیر هستند، اما به طور کلی تمام  این 
درخواستها  مربوط به این مورد به شورای ترافیک ارجاع 
می شود. عالوه بر این طبق دستورالعمل جدید شهرداری 
در بیشتر خیابان های شهر سرعتگیرها به سرعتکاه تغییر 
یافته و دیگر به آن شکل سرعتگیر نداریم. معاون عمران 
و ترافیک شهرداری بیرجند با تاکید شدید بر روی موضوع 
فرهنگ رانندگی در شهر  مثالی زد و گفت: وقتی روبروی 
سپاه در خیابان پاسداران می ایستید تا به فروشگاه پوشاک 
آن سوی خیابان سری بزنید آیا جرات رد شدن از خیابان 
را دارید؟ یا در خیابان معلم نیز گاهی باید با حالت دویدن 
عرض این خیابان ها را طی کنید و گرنه معلوم نیست چه 

بالیی سرتان می آید.

بنر خونی 

مهندس عدل معتقد است، به جای سرعتکاه و سرعتگیر و یا 
عالئم هشدار حداقل سرعت، باید در هر 100 متر یک عکس 
از تصادفات وحشتناکی که در آن خیابان اتفاق افتاده است، 
قرار دهند تا شاید رانندگان باورشان شود خطر هر لحظه با 

سرعتی که با آن طی طریق می کنند، وجود دارد.
وی به حادثه در بلوار پیامبر اعظم )ص( اشاره کرد و گفت: 
چند شب پیش تصادفی در این بلوار اتفاق افتاد که  راننده  
به دلیل سرعت باال و  ناتوانی درکنترل  اتومبیل از مسیر 
اصلی منحرف و به الین مقابل پرت می شود که تنها دلیل 

این اتفاق سرعت غیر مجاز گزارش شد.

سرعتگیر اضافه نداریم 

گفت:  باره  این  در  نیز  استان  مرکز  راهور  پلیس  رئیس 
سرعتگیر اضافه در خیابان های بیرجند نداریم. البته  اورژانس 
و آتش نشانی برخی قسمت ها را به عنوان معضل اعالم 
کردند که   پس از تصویب در شورای ترافیک  برای حذف و 

یا اصالح آن به سرعتکاه توسط شهرداری اقدام شد.

سرهنگ خسروی پیام های اصرار به احداث سرعتگیر از 
طرف شهروندان را مرور کرد و افزود: هم اکنون در خیابان 
تعدادی  که  ما می خواهند  از  از شهروندان  عده ای  غفاری 
سرعتکاه نصب شود البته به نظر من به جای این موارد باید 
به سمت فناوری هایی برویم که همواره فرد متخلف از ترس 

دیده شدن توسط پلیس اقدام به تخلف نکند. 
وی معتقد است برخی از بزه ها با علم به این که چشم سومی 
همیشه در صحنه وجود دارد، رخ نمی دهد که برای رانندگی 
در خیابان های بیرجند با توجه به آماری که در تصادفات 

داریم این موضوع مهم و ضروری است.

شهر  تصادفات  از  اسفناکی  بسیار  آمار  خسروی  سرهنگ 
بیرجند در سال جاری دارد، اینکه 69 درصد متوقیان عابران 
آنها در گروه سنی سالمندان  اند که 82 درصد  پیاده بوده 
رانندگان حتی  از  این بدان معنی است که برخی  هستند. 
لحظه ای به این فکر نمی کنند که شاید در مسیر آنها  پدر 

بزرگ یا مادر بزرگی در حال عبور باشد.
وی تاکید کرد: دوربین های کنترل سرعت و امکانات جدید 
ترافیکی در شهر می تواند بسیاری از مشکالت عبورومرور و 
همچنین تصادفات را کاهش دهد. البته باید این موضوع را 
 مد نظر قرار داد که اقدامات شهرداری در بهسازی بلوار ها ،

 ایجاد گذرگاه های عابر پیاده و . . . خبر از نهضتی می دهد 
که امیدواریم سریع تر به نتیجه برسد.

شکل هندسی خیابان های بیرجند

نیز  بیرجند  برنامه ریزی حمل و نقل شهرداری  کارشناس 
شکل هندسی خیابان های  این شهر را یادآور شد و گفت: اگر 
احساس می کنید تعداد چراغ راهنمای  شهر زیاد است به دلیل 
شکل هندسی خیابان هاست، اما در بازنگری که در حال انجام 

است این موضوع نیز  بررسی شده است.

راننده های کیش

رانندگی  مطلوب  فرهنگ  نبود  مساله  ها  پاسخ  این  با 
بیشتر به چشم می آید. مهندس عدل با اشاره به اینکه 
فرهنگ رانندگی  از معضالت مهم در شهر بیرجند است، 
گفت:    در موضوع فرهنگ رانندگی در برخی از شهرها 
شاهد نکات جالبی هستیم مانند کیش که خط عابر پیاده 
برای رانندگان این شهر حجت است.مطمئن باشید همین 
رانندگانی که در شهر با سرعت رانندگی می کنند در کیش 
با علم به فرهنگ رانندگی در آن شهر تمام تالش شان را 

می کنند که تخلفی انجام ندهند. 
عدل، مهمترین معضل رانندگی را نداشتن فرهنگ ترافیکی 

دانست،  عاملی که باعث شده در این شهر و شهرهای دیگر 
کشور جان صدها نفر  از دست برود به گفته وی رعایت قوانین 
راهنمایی و رانندگی و کنترل سرعت می تواند از بروز صدمات 
جانی و مالی فراوان جلوگیری کند. وی با اشاره به اینکه سهم 
تقصیر در تصادفات رانندگی می تواند یکی دیگر از نکات قابل 
بررسی و مهم در کاهش معضالت تصادف باشد، گفت:  به نظر 
من در بیشتر تصادفات ،مقصر راننده است. یعنی بی احتیاطی 

عابر پیاده سهم اندکی در علل تصادفات دارد. 
در اینجا سرهنگ خسروی با اعالم اینکه مخالف این موضوع 
است، گفت: ما در راهنمایی و رانندگی تالش کرده ایم با 

به خوبی مشخص  را  تقصیر  کارشناسی های دقیق سهم 
کنیم. به عنوان مثال در تصادفی که چند روز قبل روبروی 
مدرسه استعدادهای درخشان بیرجند رخ داد، عابر پیاده صد 
درصد مقصر بود. وی یکی از درخواست های این نهاد را برای 
سال آینده تخصیص اعتبار مناسب برای به کارگیری تجهیزات 
ترافیکی عنوان  و گفت: شهرداری در طرح های جدید ترافیکی 

این مهم را به خوبی پیگیری کرده است.
البته در ادامه مهندس عدل این نوید را داد که قرار است دو 
دوربین ثبت تخلف جدید در بیرجند نصب شود که به زودی 

زمان بهره برداری از آن اطالع رسانی خواهد شد.

مالکان بی ثمر

وی به این موضوع نیز اشاره کرد که شهرداری تالش  می 
کند مصوبات شورای ترافیک را به خوبی و در زمان الزم 
انجام دهد اما در این سال ها وجود برخی مشکالت باعث 

روند کند در اجرای مصوبات شورای ترافیک شده است.
وی با اشاره به اینکه هنوز با این مشکالت دست به گریبان 
هستیم، تصریح کرد: مهمترین چالش شهرداری در اجرای 
مصوبات شورای ترافیک مربوط به شرکت های خدمات رسان 
است. شرکت هایی که خود از اعضای اصلی شورای ترافیک 
هستند، در زمان تصویب رای شورا دست موافق باال می 
 برند اما در همکاری با شهرداری برای اجرا دیگر نمی توانیم

از کمک  انها استفاده کنیم.
برای  گالیه  جای  قانونی  لحاظ  به  چند  هر  ماجرا  این 
باشد،  انسان  اما وقتی موضوع جان  شهرداری نمی گذارد 
انتظار می رود این شرکت ها کمی حد تعادل را رعایت کنند. 
مردم باید بدانند شهرداری برای اجرای طرح های ترافیکی 
در شهر بیرجند با معضلی به نام تاسیسات زیربنایی سازمان 

ها و ادارت آب،برق،گاز و مخابرات مواجه است.
عدل با این توضیح ادامه داد: به عنوان مثال مقرر می شود 
در یکی از خیابان ها  معبر بازگشایی معبر بازگشایی یا در 
 فالن خیابان میدان احداث شود. الزمه این کار جابه جایی

این  های  هزینه  تمام  میان  این  در  است.  برق   تیرهای 
جا به جایی بر عهده شهرداری  گذاشته  می شود و شرکت 

برق به عنوان متولی هیچ هزینه ای را متقبل نمی شود.
وی اعالم می کند: تاکنون در شهر بیرجند اعتباری بیش 
از 600 میلیون تومان صرف جا به جایی تیرهای برق شده 
 است که اگر این اعتبار بین شهرداری و شرکت برق سرشکن 
می شد، شهرداری در اجرای تمامی مصوبه های شورای 
ترافیک موفق تر بود! این در حالی است که حتی این شرکت 

ها حاضر به تهاتر با شهرداری نیستند.
به گفته وی هم اکنون طرح های ترافیکی که برای بیرجند 

 برنامه ریزی شده با مبلغی حدود 30 میلیون تومان جمع می شود،
اما عمال اعتبار تاسیساتی که باید جا به جا شود، ما را زمین 

گیر کرده است.
از این نمونه در شهر بیرجند کم نداریم. به عنوان مثال همین 
 کانال هایی که گاه و بی گاه خودروهایی درون آن سقوط 
می کند و هنوز مساحت زیادی از آن ها دیوار ایمن ندارد. 
وقتی  موضوع مالکیت پیش می آید، شرکت آب منطقه ای 
اعالم می کند که مالک این کانال ها است و شهرداری حق 
ندارد روی آن را بپوشاند، اما وقتی  موضوع دیوار ساحلی یا 
حفاظ و ایمن سازی دور کانال می شود، وظیفه شهرداری 

است که این کار را انجام دهد.

قبول ندارم که پلیس
در این شهر سخت گیر است

آرامش  باعث  فقط  نه  ما  قوانین  از  برخی  که  راستی  به 
شهروندان نیست، بلکه در هر بخش از آن چالش هایی وجود 
دارد که هزاران اِن ُقلت !می توان در آن یافت.تمامی این 

موارد باعث می شود نظم ترافیکی شهر دچار مشکل شود.
با تمام این سایه روشن های قانونی، یک قانون وجود دارد 
که انگار نمی توان ایرادی به آن وارد کرد و آن هم آیین نامه 
رانندگی است که در خراسان جنوبی به شدت مورد ریزبینی 
پلیس است، نکته ای که خود پلیس راهنمایی و رانندگی از 

آن به عنوان اعمال قانون یاد می کند. 
رئیس پلیس راهور استان در پاسخ به اینکه گفته می شود تعداد 
و میزان جریمه ها در بیرجند زیاد است و نباید قیمت جریمه 
 در بیرجند با تهران با توجه به سطح درآمدی مردم یکی باشد،
دوباره به صفحه های قانون رجوع کرد و گفت: قبول ندارم 
 که پلیس در این شهر سخت گیر است. همه همکاران من 
بر اساس وظیفه عمل می کنند. حاال که مردم می گویند پلیس 
سخت می گیرد آمار تصادفات درون شهری این قدر نگران 
کننده است، وای به روزی که پلیس سخت نگیرد. برای بخش 
دوم سوال تان هم باید بگویم تمام جریمه ها مستقیم به 

خزانه می رود و حتی فکر اینکه مامور ما اندکی در این ماجرا 
خطا و لغزش داشته باشد، بسیار نادرست است.

یک روز تخلفات را بشمارید
آن گاه حتما به پلیس حق می دهید

می پرسم پس مامور شما قرار نیست دسته قبضش را از 
صبح تا غروب تمام کند؟ سرهنگ خسروی این بار با حالتی 
گالیه آمیز پاسخ می دهد: کافی است فکر کنید چنین مطلبی 
 وجود دارد! آنگاه آمار تخلف و سوء استفاده ها باال می رود
بنابراین قبول کنید که قانونگذار هیچ گاه چنین چیزی را 
مصوب نمی کند، اما توصیه می کنم خودتان یک صبح تا 
ظهر سر یک چهار راه بایستید و فقط تعداد تخلف ها را 

بشمرید. آنگاه حتم دارم به پلیس حق می دهید.
بخشی از خیابان ها که به عنوان پارک ممنوع محسوب 
شده معضالتی برای مردم به وجود آورده به  ویژه دور 
را  ها  ممنوع  پارک  از  برخی  شود  نمی  جانبازان  میدان 
اصالح کنیم؟ خسروی در پاسخ به این سوال گفت: اینکه 
کجا پارک ممنوع باشد و کجا نباشد را قانون مشخص 
می کند. بهترین گزینه برای جریمه نشدن این است که 
در این قسمت ها پارک نکنیم تا جریمه نشویم، اما برای 
این معضل باید آن سازمان نیز به ارباب رجوعش احترام 
بگذارد و جای پارک مشخص کند. در  زمان حاضر برای 
اینکه دور میدان جانبازان پارک نکنیم مخابرات می تواند 

از خیابان مالصدرا راه دسترسی قرار دهد.
ممنوع  پارک  اینجا  بگویید،  پلیس  به  توانید  نمی  ضمنا 
نکن.  جریمه  شما  دارم  کار  اداره  این  در  من  اما  است 

بهترین راه جریمه نشدن تخلف نکردن است همین .
 وی در ادامه به این نکته اشاره دارد که بیرجند و بیرجندی ها
را به شهری فرهنگی و مردمانی با فرهنگ می شناسند اما 
گفتن این جمله را خالی از لطف نمی دانم که هر مسافر 
و گردشگری که به هر شهر از ایران سفر می کند، اولین 
آن شهر می  بودن شهروندان  فرهنگی  از  ای که  نتیجه 
گیرد نحوه رانندگی آنها است. پس این موضوع از منظر 

گردشگری بسیار پر اهمیت است.

جریمه ها ی راهنمایی و رانندگی
در کجا هزینه می شود؟

این سوال را کارشناس برنامه ریزی حمل و نقل شهرداری 
بیرجند این طور پاسخ می دهد: فقط 60 درصد این مبلغ به 
 استان بر می گرد که از این مبلغ در ابتدا 15 درصد کسر 

می شود، 5 درصد به فرهنگ ترافیک تعلق می گیرد.
مهندس الهه نجاری در توضیح بیشتر اضافه می کند: از 
اعتبار جریمه هایی که به استان داده می شود به طور کلی 
ها  به دهیاری  و 30 درصد  به شهرداری  باید  70 درصد 
تعلق بگیرد که در این قسمت جای بحث داریم چرا که 
دهیاری ها به آن صورت جریمه ای ندارند.یعنی عمال آنچه 
به شهرداری ها می رسد 42 درصد است که آن هم در 

برخی بخش ها نرسیده، تمام می شود! 
عدل دنباله حرف همکارش را می گیرد تا اعالم کند که 
با این اوضاع اعتباری اما شهرداری هر آنچه برای کاهش 
معضالت ترافیکی الزم است را انجام داده و می دهد. از 
افزایش پارکینگ ها گرفته تا طرح جامع ترافیکی شهر اما 
برای تسریع این برنامه ها همان سوژه همیشگی )پول( است 

که باید به موقع تامین شود.  

اشیاء از آنچه در آینه می بینید
به شما نزدیک تر است

از سخن ها معلوم است شهرداری های مراکز استانی مانند 
 خراسان جنوبی حتی شانس دریافت بودجه برگشت جریمه ها
 را نیز ندارند. چرا که این اعتبار در نیمه راه رسیده و نرسیده 
مثل برف آفتاب خورده ای آب می رود و باز این شهرداری 
است که مانده با  خیابان های پر ترافیکش که گاهی حتی 

برای رنگ سنگ بلوارهایش می ماند.
حال این بیرجند با کلی از خیابان های پر ترافیک و یک شهرداری 
پر از زخم های اعتباری  مانده است و پلیسی که وظیفه اش 
 را انجام می دهد و البته برخی از شهروندان که از یاد برده اند

 اشیاء از آنچه در آینه می بینند به آنها نزدیک تر است.
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اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب 
خودرو  

* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر
- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز
- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 

- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(
- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلینیک تخصصی چسب سهیل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811
حمل بار و اثاثیه و هرگونه کاالی صنعتی و خرده بار با کامیون و 

کامیونت های مسقف و مجهز به پتو و ضربه گیر با بیمه بار رایگان 

)داخل و خارج شهر(

 به همراه کارگر ماهر و حرفه ای

تبلیغات شعار ما نیست ، تضمین کار ماست 
جابجایی اثاثیه منزل با کارگر ماهر و حرفه ای

 به صورت کامال تخصصی و فنی
 با بیش از یک دهه کار    صددرصد تضمینی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسرویاتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی
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موفقیت و انرژی

عبور از مشکالت

در كوچه های بن بست پانگذاریم

اغلب افراد تالش می كنند صورت مسئله را پاك 
زندگی  از  را  و مشكالت  ها  ذات سختی  تا  كنند 
برند  می  گمان  چون  نمایند؛  حذف  خودشان 
خوشبختی یعنی اینكه هیچ سختی و مشكلی در 
زندگی شان وجود نداشته باشد اما آیا واقعا چنین 

چیزی ممكن است؟ خیر.
سختی ها راه خود را پیش می گیرند و بدون توجه 
 به تالش های افراد، به سراغ اهداف تعیین شده خود
می روند. اگر فقط و فقط به حذف یك دفعه ای 
مشكالت فكر كنیم، دیگر بخش آزادی در فكر و 
ذهن ما باقی نمی ماند تا بتوانیم مشكل به وجود آمده 
را مدیریت كنیم.! صورت مسئله را پاك نكنیم، بلكه 

برای آن برنامه ریزی داشته باشیم. 

این نیز می گذرد

با خودمان زمزمه كنیم كه سختی ها و  اگر مدام 
مشكالت مان قرار است تا همیشه ما را در خود غرق 
كنند چیزی جز افسردگی و احساس بدبختی در ما 
باقی نمی ماند. مشكالت ما هیچ گاه به همین شكل، 
در زندگی مان باقی نمی مانند بلكه آنها همان طور كه 
در یك روز خاص شروع می شوند، در زمان مشخصی 
نیز به اتمام می رسند. اگر مسیر حركت مشكالت 
برخورد  ای  گونه  به  آنها  با  دیگر  شود،   شناخته 
در  همیشه  برای  است  قرار  انگار  كه  كنیم  نمی 
زندگی ما ریشه داشته باشد یا منشأ همه افسردگی 
های شخص باشد. یك خانم باردار، در دوره نه ماهه 
بارداری خود سختی های زیادی را تحمل می كند؛ از 
بی خوابی های شبانه گرفته تا تغییرات فراوانی كه در 
هورمون ها و ظاهر او ایجاد می شود. اما برای همه 
این تغییرات ناگهانی در وجود خود، محدوده زمانی 
را متصور می شود كه نهایتا می تواند 9 ماه یا 40 
هفته باشد. بعد از گذشت این زمان او با خیالی آسوده 
فرزند شیرین خود را در آغوش خواهد داشت. همین 
مشخص بودن انتهای مسیر، باعث می شود تا یك 
خانم باردار مانند یك آهنربا كه براده های آهنی را 
جذب خود می كند، همه مشقت های گذشته و آینده 
را در لحظه حال به روح و جسم خود وارد نكرده و 
چهره آینده را زشت و ناپسند نبیند. زیرا او به آینده 

امیدوار است.
بهترین راه نجات دیدن نور امیدی در انتهای مسیر 
شود می  تمام  مشكل  جایی  بدانیم  یعنی   است. 
در  تنها  نه  باالتر،  نگاهی  در  دارد.  وجود  گشایش 
با خود  را همراه  توان گشایش  می  مسیر  انتهای 
سختی  تصور كرد، بلكه خود این سختی سكویی 
برای رسیدن به خواسته های دیگر می شود. اینها 

یعنی آب دادن به بذر امید و امیدواری.

استفاده از داروی ژلوفن 
حمالت قلبی را افزایش می دهد

استفاده از داروی ژلوفن در بیمارانی كه سابقه سكته 
قلبی و مغزی دارند و از بیماری قلبی و عروقی رنج 
می برند بسیار خطرناك است و باعث افزایش حمالت 

قلبی می شود، به همین خاطر باید مصرف این دارو 
با دستور پزشك صورت گیرد. بیماران آسمی داروی 

ژلوفن را با احتیاط مصرف كنند.
بیمارانی كه آسم دارند باید در مصرف این دارو احتیاط 
كنند زیرا مصرف ژلوفن و این دسته از داروها حمالت 

آسم را به همراه دارد.

کمبود خواب می تواند 
به افزایش وزن منجر شود

خواب كافی یكی از اركان كلیدی كاهش و حفظ وزن 
مناسب محسوب می شود. كمبود خواب می تواند به 
انتخاب های غذایی ضعیف شامل مصرف غذاهای 

سرشار از قند، چربی و مواد فرآوری شده منجر شود. 
محرومیت از خواب برای چند روز پشت سر هم احتمال 
احساس گرسنگی و استفاده از غذاهای حاضری و راحت 
برای تهیه كه سرشار از كالری هستند را افزایش می 
دهد، در شرایطی كه از انرژی كمی برای انجام ورزش 

برخوردار هستید، افزایش وزن اجتناب ناپذیر است.

چه موادی باعث
 تقویت حافظه می شود؟

مصرف خوراكی هایی مانند انگور و بادام زمینی با 
تاثیرات مثبت و مفید بر سیستم مغزی و  داشتن 
عصبی می توانند به احیای حافظه پرداخته و قدرت 

تمركز را نیز افزایش دهند.
 ماهی به علت داشتن چربی امگا 3، گوشت  قرمز 
و گوشت انواع پرندگان به دلیل داشتن آهن، میوه ها 
انار،  گریپ فروت،  توت فرنگی،  مانند  سبزیجاتی  و 
گوجه فرنگی، كلم بروكلی، هویج در تقویت حافظه 

موثرند.

 استرس و اضطراب
علت داغ شدن بدن

استرس یا اضطراب بیش از حد می تواند به تعریق و 
افزایش دمای بدن منجر شود. افزایش ترشح آدرنالین 
می تواند احساس گرما را به همراه داشته باشد كه 

با گرگرفتگی اشتباه گرفته می شود. تمرین های 
تنفس عمیق یا پیاده روی می تواند به آرامش اعصاب 
اندكی  احساس  كند.  كمك  بدن  دمای  كاهش  و 
گرگرفتگی عادی است، اما اگر عالئم شدیدتری را 

تجربه می كنید به پزشك مراجعه كنید.

قرص الغری موثرتر است
 یا رژیم غذایی؟

رژیم غذایی شاید به مرور وزن تان را كاهش دهند، 
اما این مزیت را دارد كه سبك زندگی تان را تغییر می 
دهد. با یك برنامه غذایی سالم و مشاوره مناسب شما 

یاد می گیرید كه انتخاب های غذایی سالمی داشته 
باشید و ورزش مرتب نیز روحیه تان را در رسیدن 
به هدف تقویت می كند. حتی به فرض اگر قرصی 
جادویی وجود داشت كه موجب كاهش وزن می شد، 

اما این روند با قطع قرص الغری ادامه دار نیست.

عالئم دیابت نوع اول شامل: تشنگی، تكرر ادرار، خستگی و كاهش وزن با وجود خوردن غذای زیاد می باشد. 
دیابت نوع  یك  معموال به طور ناگهانی بروز می كند. گاهی این عالئم در كودكان با شب ادراری شروع می شود 

در این موارد اغلب به عفونت ادراری مشكوك می شود.
فاصله بین بروز عالئم تا تشخیص بیماری از چند روز تا چند هفته متغیر است. گاهی بروز عالئم بسیار تدریجی است 

كه طی آزمایش میزان قند خون، مشخص می شود.
در برخی افراد به خصوص كودكان ، ممكن است شیوع بیماری با درد معده و استفراغ تظاهر كند. این بیماران نیاز 

به درمان سریع و گاهی بستری شدن در بیمارستان دارند.
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ماهی دارای ارزش تغذیه ای بسیار باالیی است و اكثر مواد مغذی مفید و ضروری برای انسان را داراست. ولی ویژگی 
مخصوص ماهی كه آن را از سایر مواد غذایی متمایز ساخته است، نوع چربی موجود در آن است. ماهی یكی از منابع 
خوب آهن است. ماده مغذی دیگری كه در ماهی به مقدار كافی وجود دارد، روی است. ماهی از منابع غنی فلوئور 
است كه در سالمت و استحكام دندان ها و در پیشگیری و پوسیدگی دندان تاثیر مهمی  دارد. به عالوه اینكه از منابع 
خوب فسفر نیز محسوب می شود. فسفر ماده ای است كه همراه با كلسیم در سالمت و استحكام استخوان ها تاثیر 
مهمی  دارد. همچنین حاوی مقدار قابل توجهی كلسیم نیز است. محققان دریافتند ماهی های چرب مثل ماهی تن و 
 ماهی آزاد مملو از اسیدهای چرب امگا 3 هستند كه برای كمك به تنظیم عملكرد قلب و عروق و سركوب ریتم های

 خطرناك قلب نقش مهمی دارد.

خوردن ماهی باعث تثبیت ریتم قلب می شودچگونه دیابت نوع یک آغاز می شود؟

هر جا انگیزه نیست، كل معادله هستی متوقف می شود و 
آن »هست«، اتفاق نمی افتد. باید دید چه عواملی می توانند 
انگیزه را برای شما بیدار نگه دارند. اصوال عاملی كه انگیزه 
و الهام را در شما عالی و بیدار نگه می دارد و باعث می شود 
همچنان امیدوار باشید و هر روز به انجام این كار ادامه دهید، 

عامل »هدف« است.
حاال هر چه هدف شما برایتان مقدس تر، عالی تر و زیباتر 

باشد، نمی توانید دست از تالش بردارید و ناامید شوید. 
هدف خیلی شگفت انگیز است؛ خواسته، خیلی محیرالعقول 
است؛ آنچه می خواهید، بی نظیر است؛ مگر می توانید از آن 

 صرف نظر كنید، در راه بایستید و پیش نروید؟ با این تمثیل 
می خواهم عرض كنم دنیای انسان ها، همین است.

هر چه هدفی برای انسان، بزرگ تر، مقدس تر، انگیزه آفرین 
تر و عشق آفرین تر باشد، دست از تالش بر نمی دارند و 
هر جا هدف برای انسان كمرنگ می شود، هر جا انگیزه در 
انسان كمرنگ می شود و یخ می كند، دست از تالش بر می 
دارد. علتش هم این است كه اصوال در مقوله انسان، تالش 
خالف فطرت انسان است، آدم ها دوست ندارند تالش كنند؛ 
و وقتی چیزی خالف فطرت انسان است، چرا باید این كار را 

انجام دهد؟

پیروز شدن بر این فطرت، كار بسیار سختی است، مگر اینكه 
عامل انگیزه وجود داشته باشد كه به هر قیمتی شده است،  
پیش بروی و به خدا، خودت، خانواده و كائنات قول بدهی كه 
این كار را تا آخر سال انجام خواهی داد. به خصوص انسان 
»حاال گویند  می  اطرافیان  و  خودشان  به  مرتب  كه   هایی 
می بینی!« به همین دلیل است كه گاهی می گویند خوب 
است افكارتان را به اطرافیان بگویید، اطرافیانی كه شما را 
دوست داشته باشند و به شما حسادت نكنند؛ حتی اینكه به 
آنها بگویید اگر به هدفم نرسیدم، 100 میلیون به شما می دهم؛ 

یعنی دیگر چاره ای ندارید، باید بروید و هدف را خلق كنید.

نقش روحیه در هدف گذاری  های روزانه

آیه روز

پروردگارا آنان را در باغ های جاوید كه وعده  شان داده  ای با هر كه از پدران و همسران و فرزندانشان 
كه به صالح آمده  اند داخل كن زیرا تو خود ارجمند و حكیمی.)سوره غافر، آیه 8(

سخن روز

در زندگی وقتی كاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید، 
آن گاه بدانید فرد شادی خواهید بود.
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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 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

۶۵۲4۸۹۳۷۱

۳۸۹۲۱۷۶۵4

۷۱4۶۳۵۹۲۸

۸4۱۳۷۲۵۹۶

۵۲۷۱۹۶4۸۳

۹۶۳۵4۸۲۱۷

4۳۸۹۵۱۷۶۲

۱۹۶۷۲۳۸4۵

۲۷۵۸۶4۱۳۹

جدول سودکو

میلیونر میامی
16:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

کلمبوسمارموز
18:1521:3014:3020شروع سانس

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 
کناف و ... با قیمت مناسب    
09156633230- برگی

یک فروشگاه معتبر
 با حجم فروش باال 
به فروش می رسد.

0915۷606860- محمدی

سند خودروی زانتیا SX به 
شماره پالک ایران 52- 454 
ج 5۷ به نام محمدرضا مالکی 
درمیان مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط  می باشد.

کنـاف، دکوراسیون،بازسازی
طراحی و مشاوره

09155610111
 رحیمی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

10سال ضمانت

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.   ۲۱00   0۵۶   0۹۱۵

حراج پوشاک به علت تغییر فصل

با ۵0 درصد تخفیف

خیابان مطهری،  نبش مطهری ۲،  مجتمع پوشاک قاسمی
۰۹۱۵۱۶۴۸۲۸۶ - ۰۵۶۳۲۲۳۶۲۲۳

انـواع لبـاس هـای:
 مـردانه،  زنـانه و بچگـانه

ایزوگام  شفیعی
 ۳۲۲۲۵۴۹۴ - ۰۹۱۵۱۶۳۰۲۸۳  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد ۹۸
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سنجش دین با منافع روز، مانعی بر سر راه پیاده کردن اسالم ناب

خراسان جنوبی چهارمین استان تمام کننده پروژه مسکن مهر در کشور

تخصیص 3 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل جاده ماهیرود- فراه

صدا و سیما- استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه 3 میلیارد تومان برای تکمیل جاده ماهیرود- فراه تخصیص یافت، گفت: قرار است تا پایان سال 6 میلیارد 
تومان دیگر هم تخصیص یابد. معتمدیان افزود: با تکمیل این جاده، مسیر ترانزیتی بندرعباس و چابهار به بزرگراه های ارتباطی آسیای میانه حدود 400 

کیلومتر نزدیکتر و ارتباط زمینی خراسان جنوبی با شهرهای قندهار، کابل و مزار شریف افغانستان و پس از آن با کشورهای آسیای میانه برقرار می شود.

نسرین کاری- استاندار خراسان جنوبی با بیان 
اینکه با همت نهادهای ذی ربط امسال جشن 
اتمام پروژه مسکن مهر  را در استان برگزار خواهیم 
کرد ادامه داد: با تحقق این مهم خراسان جنوبی 
چهارمین استان تمام کننده پروژه مسکن مهر 
در کشور خواهد بود.  محمد صادق معتمدیان  
روز گذشته در شورای مسکن استان یادآور شد: 
مسکن مهر یکی از پروژه های بسیار مهم  است 
که مراحل پایانی خود را طی می کند، و در این 

راستا کارهای خوبی انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه   در مرکز استان حدود 380 
واحد آموزشی کمبود داریم  ابراز تاسف کرد از این 
که در حوزه  فضای سبز  نیز جزو استان هایی 
دارای کمترین فضای سبز هستیم و انتظار داریم  

به این استان  در این مورد توجه ویژه ای شود.
معتمدیان با بیان اینکه  هزینه زیرساخت ها و 
انتقال ادوات ساخت مسکن  به استان های دور 
افتاده  سرسام آور و سنگین است،  خاطر نشان 
کرد: لذا  باید تفاوتی بین خراسان جنوبی و سایر 
استان ها باشد چرا که ما  در ابتدای راه توسعه 
قرار  داریم.  وی  بیان کرد:  محرومیت های 
زیرساختی در خراسان جنوبی  بیشتر در حوزه 
تاریخی است و انتظار است دولت به این منطقه 
مساعدت بیشتری داشته باشد.استاندار با ابراز 
تاسف از اینکه استان در حوزه اعتبارات عمرانی 
در رده آخر قرار دارد عنوان کرد: نیاز است برای 
و  گرفته  اساسی  تصمیمات  جنوبی  خراسان 

توجه ویژه ای به این استان شود. 

کمبودهای  خدمات روبنایی مسکن مهر
 نیازمند تامین اعتبار است

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان 
اینکه مسکن مهر مراحل نهایی خود را می گذراند 
ابراز امیدواری کرد:  این پروژه با اجرای آسفالت 

برای افتتاح در دهه فجر آماده شود.
مهدی جعفری  افزود:  در قسمت زیر بنایی مسکن 
مهر مشکل خاصی ندارد اما  در موضوع خدمات 

روبنایی کمبودهای وجود دارد که باید  رفع شود.
وی با اشاره به اینکه  از مجموع 31 هزار و 
مسکن  احداث  تعهد  و  سهمیه  واحد   247
واحد در  تاکنون 22 هزار و 130  استان  مهر 
شهرهای باالی 25 هزار نفر تکمیل و تحویل 
شده است، ادامه داد: 8 هزار و 417 واحد مسکن 
مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر و 700 واحد 
در  داد:  ادامه  دارد. وی  قرار  فرسوده  بافت  در 

حوزه  فضای آموزشی، فاضالب، فضای سبز 
و آسفالت  کمبودهایی وجود دارد و در استان 
35 باب مدرسه در قالب 342 کالس درس نیاز 
است. وی خاطر نشان کرد: در مجموع برای 
تکمیل خدمات روبنایی در سایت های مسکن 
مهر استان نیازمند 84 میلیارد تومان اعتبار است. 
مدیرکل راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: الزم 
است برای واحدهای مسکن مهر تعاونی 04 
ارتش حتی المقدور محاسبه هزینه انشعابات به 
تعرفه قبل از افزایش 25 درصدی انجام شود تا 

مردم استان کمتر ضرر ببینند. 

اتمام پروژه مسکن مهر نیازمند
 مشارکت همه دستگاه های متولی 

نماینده تام االختیار وزیر نیرو در مسکن مهر  هم 

در این جلسه تاکید کرد: اگر بخواهیم پروژه های 
برسد  نهایی  نتیجه  به  مسکن مهر در کشور 
نهادهای  و  دستگاه ها  همه  همکاری  نیازمند 
متولی  هستیم. محمدرضا امیرکمالی با اشاره 
اینکه  برخی از مسکن های مهر در حوزه  هایی 
فاضالب  و  آب  شبکه های  و  گاز  برق،  چون 
نیازمند زیر ساخت است، افزود:  باید توجه داشته 
باشیم شرکت های برق و آب و فاضالب خود 

گردان هستند و برای خرید امکاناتی چون کنتور 
باید منابع را نقدی پرداخت کنند. وی یادآور شد:  
برای دادن خدمات پایدار آب و برق به مسکن 
نیازمند 72 میلیارد تومان اعتبار هستیم.  مهر 
امیرکمالی ضمن اشاره به پروژه مسکن مهر 
ناراضی  آن  فاضالب  وضع  از  مردم  که  قائن 
هستند، ادامه داد:   بهینه سازی شبکه جمع آوری 
فاضالب مسکن مهر شهر قائن حدود 16 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد.نماینده تام االختیار وزیر نیرو 
در مسکن مهر با بیان اینکه هر انشعاب برق 
 حدود 860 هزار تومان لوازم و کاال می خواهد ،
ادامه داد: در سال جاری برای پروژه های مرتبط 
با زیرساخت های مسکن مهر دو میلیارد تومان 
منابع از طریق اسناد خزانه در اختیار شرکت آب و 

فاضالب  استان قرار می دهیم.

تصمیم گیری عجوالنه
باعث مشکالت جدی می شود

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای مسکن  
استان اظهار کرد: خراسان جنوبی در حوزه رونق  
مسکن مهر فعالیت های خوبی انجام داده و 
در این زمینه چهارمین استان کشور محسوب 
می شود. احمد اصغری مهرآبادی ابراز امیدواری 
کرد:  تا پایان سال بتوانیم جشن اختتامیه پروژه 

مسکن مهر در خراسان جنوبی را به عنوان اولین 
استان کشور برگزار کنیم. اصغری مهرآبادی در 
ادامه با اشاره به مشکل فاضالب مسکن مهر 
قائن ادامه داد: گاهی عجوالنه   تصمیم گیری 
می کنیم که در آینده ما را با مشکالت بسیار 
و  راه  وزیر  مقام  می کند.قائم  رو  به  رو  جدی 
شهرسازی گفت: در زمینه پل مهر شهر بیرجند 
نیز وعده داده شده که آن را نیز پیگیری می کنیم.

ساخت ۵۰۰ باب مدرسه
در مساکن مهر کشور

اصغری مهر آبادی با اشاره به اینکه بر اساس 
نیاز به اماکن آموزشی در مساکن مهر کشور 
از منابع داخلی ساخته شد،  باب مدرسه   500
خاطر نشان کرد: برای تأمین اعتباری نیازهای 

رو بنایی و زیر بنایی مسکن مهر در حوزه وزارت 
نیرو درخواست های شده است که در صورت 
اعتباری  مشکالت  از  بخشی  نهایی  تصویب 
از  خوشبختانه  کرد:  اظهار  وی  می شود.  رفع 
در  خوبی  کارهای  امید  و  تدبیر  دولت  شروع 
حوزه مسکن مهر شده است از جمله اینکه در 
این مدت توانستیم سالیانه حدود 200 هزار واحد 
مسکن مهر و به طور کلی یک میلیون واحد را 

تکمیل کنیم.

۴۱ درصد خانه های روستایی
خراسان جنوبی فاقد استحکام است

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
بیان  با  جلسه  این  در  هم  جنوبی  خراسان 
اینکه متاسفانه 41 درصد خانه های روستایی 
استان فاقد استحکام و در برابر هرگونه حادثه 
ای آسیب پذیر هستند، افزود: همچنین 14.5 
از مصالح  استان  درصد خانه های روستایی 
به طور  فنی  و اصول  دوام ساخته شده  کم 

کامل رعایت نشده است.
علی اصغر آسمانی مقدم  عنوان کرد:  برای 
46 هزار و 693 واحد مسکن روستایی پرونده 
تشکیل شده است که از این تعداد 38 هزار و 
780 واحد با بانک انعقاد قرارداد شده و تعداد 
اتمام و  به  32 هزار و 465 واحد ساخت آن 
به بهره برداری رسیده است. وی با اشاره به 
بهسازی  برای  توانند  می  روستاییان  اینکه 
تسهیالت  از  خود  مسکن  سازی  مقاوم  و 
مورد نیاز بهره مند شوند. ادامه داد: در همین 
راستا تسهیالت 25 میلیون تومانی در اختیار 
روستاییان قرار می گیرد تا منازل مسکونی خود 
را تبدیل به مسکن مستحکم و ایمن کنند. وی 
با اشاره به اینکه به دلیل نبود توان مردم در 
مسکن  سازی  مقاوم  تسهیالت  بازپرداخت 
استقبال روستائیان کمرنگ است، افزود: ساالنه 
نمی توانیم  بیشتر  روستایی  واحد  هزار   2 به 

تسهیالت بازسازی و نوسازی پرداخت کنیم.

 مدیرکل ورزش و جوانان گفت: این استان به 
دلیل غنای فرهنگی رتبه نخست پروژه های 
خیرساز ورزشی با تعداد 62 پروژه را در کشور دارد. 
به گزارش ایرنا سرپرست روز چهارشنبه در نشست 
تخصصی دفاتر فنی و نظارت بر طرح ها و اماکن 
ورزشی حوزه شرق کشور افزود: این تعداد پروژه 
ورزشی خیرساز در استانی مانند خراسان جنوبی 
با این سطح از توان اقتصادی نشان از درایت و 
بزرگواری مردم و خیران دارد. وی گفت: بهمن 
ماه امسال با حضور قائم مقام وزیر ورزش و جوانان 
همایش تجلیل از خیران ورزش یار کشور در 
بیرجند برگزار می شود. وی اظهار کرد: اکنون هیچ 
پروژه راکد ورزشی از محل اعتبارات ملی و استانی 
در خراسان جنوبی نداریم و 22 پروژه افتتاحی و 
کلنگ زنی را هم برای دهه فجر آماده کرده ایم. 

ورزشی  اماکن  بر  فنی  نظارت  دفتر  سرپرست 
وزارت ورزش و جوانان نیز گفت: در هشت سال 
پروژه  اخیر مشکالت زیادی در ساخت و ساز 
های عمرانی اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
جنوبی وجود داشته و مباحث فنی همکاران را با 
مشکالتی مواجه کرد که با حمایت و هدایت دفتر 
فنی استانداری خراسان جنوبی و سازمان برنامه و 
بودجه مشکل رفع شده و امروز آرامش و امنیت 
فکری به دفتر فنی استان بازگشته و همه پرونده ها 
در این خصوص بسته شده است. زورقی تصریح 
کرد: یکی از اهداف برگزاری این جلسات استفاده 
از تجربیات مشترک است و بیشتر مشکالتی که 
منجر به تخلفات اداری و ایجاد پرونده هایی در 
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور شده 
را برای همکاران در این جلسات بیان کرده و از 

تجربیات همکاران استفاده می کنیم.

ارتقای کیفی پروژه های ورزشی
ضروری است

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل 
نیز در این جلسه گفت:  و ترافیک استانداری 

عمرانی  های  پروژه  کیفی  ارتقای  به  توجه 
ورزشی ضروری است چون اهمیت ساختمان 
های ورزشی با دیگر ساختمان ها به لحاظ نوع 
استفاده و میزان بهره برداری مردم متفاوت است. 

فرهادی بیان کرد: متولی ساخت و ساز در کشور 
وزارت راه و شهرسازی است و همه ساخت و 

سازها باید از طریق این مجموعه انجام شود. 
دلیل مشکالتی که سال های  به  افزود:  وی 
قبل در این خصوص ایجاد شد، دیگر دستگاه 
اینکه  با وجود  های اجرایی هم مجبور شدند 
ورود  عرصه  این  به  نداشتند  قوی  فنی  دفاتر 
کنند که این اقدام هم مثبت بود و هم آسیب 
هایی را دربر داشت که مسئوالن وزارت ورزش 
و جوانان باید به تقویت چارت سازمانی در حوزه 
فنی توجه کنند. به گفته وی 12 درصد اعتبارات 
کشور به شکل اعتبار استانی توزیع می شود و 
بقیه اعتبارات ملی است که مسئوالن اداره کل 
سهم  کنند  پیگیری  استان  جوانان  و  ورزش 
ورزش و جوانان از دیگر اعتبارات که در کشور 
توزیع می شود افزایش یابد و باید از ظرفیت 

پروژه های ملی بهتر استفاده کرد.

گفت:  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده   
همواره دین را با منافع روز سنجیده ایم نه امور 
را با دین و این از مشکالت ما بوده که نتوانسته 
ایم اسالم ناب را پیاده کنیم. به گزارش مهر، 
آیت ا... عبادی روز گذشته در جمع  مهمانان 
خارجی همایش بین المللی چهل سال مبارزه با 
اسالم آمریکایی بیان کرد: دین اسالم  دارای 
ظاهر و باطن است که در هر دو  جایگاه خود باید 
حفظ شود. وی اظهار کرد: خداوند را شاکریم که 
بعد از گذشت هزار و چهارصد سال اسالم ناب 
سر برآورده است. امام جمعه بیرجند ادامه داد: 

اکنون بسیاری از افراد به اسم مسلمان ولی با 
اسالم ناب مخالف هستند.به گفته وی، مسلمانی 
که تحت تاثیر فرهنگ ظلم لیبرال غرب قرار 
گیرد از ریشه مسلمان نیست.نماینده ولی فقیه 
در خراسان جنوبی اظهار کرد: هیچ وقت سیاهی 
لشکرهایی که به هر نحوی به انقالب پشت می 

کنند در اهل ایمان تاثیری ندارد.

عزت یمن به برکت امام خمینی)ره(
و شهدای جمهوری اسالمی ایران است

دبیرکل حزب مستقبل العداله نیز در این دیدار 

با بیان این که این نعمتی که امروز به دست 
بحرین و یمن رسیده به برکت امام)ره( و شهدای 
جمهوری اسالمی ایران است، گفت: این کشورها 
باید زکات این عزت را بدهند. سید حسن العماد 
با اشاره به دستاوردهای انقالب بیان کرد: امروز 
دنیا باید بفهمد که چهلمین سال انقالب با اولین 
روز انقالب فرق می کند. وی با اینکه پیام ما به 
همه جهان این است که امام خمینی)ره( به تمامی 
مسلمانان شیعه و سنی جرات داد تا جلوی استکبار 
بایستند، گفت: امروز روز وفا به جمهوری اسالمی 
ایران و زکات علم و عزت است. وی با اشاره به 

این که خانواده شهدای ایرانی بدانند که خون شهدا 
و تالش رزمندگان هدر نرفته است، افزود: امروز 

خونشان در کوه های نجره و حدیده یمن به ثمر 
نشسته و فریاد مرگ بر آمریکا شنیده می شود.

خبرهای ویژه

نظر امام )ره(
درباره هزینه کرد

درآمد بنیاد در بیرجند
  

صمصام-  از اصلی ترین منابع درآمدی بنیاد مستضعفان 
در  استان، امالکی است که از منسوبان رژیم پهلوی 
برجای مانده  است. در تمام این سال ها سبک برگزاری 
مزایده های بنیاد برای این امالک و اراضی و هزینه 
کرد درآمدها درسایر نقاط همیشه  اعتراض و  انتقاد 
مردم را بر انگیخته است. شهروندی با گالیه از این که 
بخش اعظم گرانی زمین های بیرجند به مزایده های 
بنیاد بازمی گردد عنوان کرد: جای تاسف است که این 
امالک در این جا به این مردم فروخته می شود اما پول 
آن را به تهران می فرستند، هر چه هم اعتراض می 
کنیم یا مسئوالن استان در این باره سخن می گویند، 
گوش شنوایی نیست  و کار خودشان را می کنند. در 
مزایده ها نیز اگر دقت کنید  این گونه است که تعدادی 
قطعات زمین در یک منطقه در دست بنیاد بوده و 
حال قصد فروش آن ها را دارد، قیمتی را بر اساس 
اعالم کارشناس ، برای یک  قطعه اعالم می کند و 
فردی در مزایده با مبلغی باالتر از آن برنده می شود،  
بنیاد مدتی بعد قصد  می کندقطعه بعدی را بفروشد 
و برای فروش قطعه دوم همان قیمت باالتر را به 
عنوان  پایه اعالم و فرد دیگری باز با قیمتی باالتر 
از آن برنده می شود و این روند  صعودی ونجومی 
تا فروش تمام قطعات ادامه پیدا می کند، آن چه که 
باقی مانده ، قطعاتی است که نه به قیمت ابتدایی 
بنیاد، بلکه با باالترین قیمت ممکن پس از چندین 
مزایده قیمت گذاری شده اند. در واقع این  کارموجب 
می شود که  بهای زمین های اطراف هم باالتر برود. 
در همین باره ، بررسی مختصری روی مزایده های بنیاد 
مستضعفان در دو سال اخیر داشتیم. در آگهی مزایده 
درج شده به تاریخ  31 اردیبهشت 96، قیمت پایه قطعه 
ای زمین در انتهای خیابان 15 متری سپیده 7، به متراژ 
215 مترمربع، 1 میلیارد و 719 میلیون ریال بود و در 
6 شهریور همانند این قطعه در همان محدوده یک 
میلیارد و 950 میلیون ریال قیمت گذاری شد. همچنین 
در آگهی مزایده 18 شهریور 97، زمین مسکونی در 
روستای امیرآباد با متراژ 196/27، یک میلیارد و 400 
میلیون ریال بود ولی در 25 آذر همانند این زمین با 
متراژ 196/8 یک میلیارد و 450 میلیون ریال قیمت 
گذاری شده است. تفاوت قیمت طی یک سال هم از 
دیگر مواردی است که طی بررسی ها به آن برخورد 
کردیم ، در شهریور 96 قطعه زمینی در خیابان سپیده 
5، به متراژ 300 متر مربع 2 میلیارد و 475 میلیون ریال 
قیمت گذاری شده اما در شهریور 97 قیمت پایه همانند 

آن قطعه و متراژ ، 3 میلیارد و 630 میلیون ریال بود.
به گفته یکی از انبوه سازان مسکن ، این موضوع تاکنون 
در خیابان های ظفر، انتهای نیلوفر، امیرکبیر و سپیده رخ 
داده است، فاجعه زمانیست که این زمین ها برای مردم و 
مستضعفان بوده اما برای افزایش سطح درآمد و باالرفتن 
قیمت فروش ، این گونه گران فروخته شده اند. نکته بعد 
ان که  اراضی یکباره به فروش گذاشته نمی شوند بلکه 
سعی در تشنه نگه داشتن بازار  است تا ارزش زمین 
ها باالتر برود.  در حالی که اگر شهروندی این گونه با 
قیمت زمین ها بازی کند، چندین نهاد نظارتی به سراغ 
وی رفته و او را بازخواست می کنند، اما در مقابل نهادی 
انقالبی همچون بنیاد مستضعفان  گویا دارای مصونیت 
است  چون  هیچ  پیگردی وبازرسی درباره عملکرد  آن 
ا تاکنون اطالع رسانی نشده است موضوع دیگری که 
اعتراض مردم را بارهادر پی داشته است ، هزینه نشدن 
درصد قابل توجهی از این فروش ها در منطقه  است. 
یکی از کارشناسان این حوزه تصریح کرد: در نگاه کالن 
کشوری ، این عملکرد  پسندیده نمی شود اما مسئوالن  
باز هم این کار را انجام داده و تبعات و نارضایتی های آن 

به پای نظام  نوشته می شود.
طی گزارشات مردمی ، بررسی ها و به نقل از یکی از 
معاونان سابق اداره کل ثبت اسناد وسازمان اراضی خراسان 
جنوبی، طبق فرمایش امام خمینی )ره( تمامی اراضی 
خاندان علم باید به نفع مردم مستضعف بیرجند و منطقه 
هزینه شوند. همانند این حکم در صحیفه امام خمینی 
“جلد 6 “ صفحه 267، با موضوع فرمان مصادره اموال 
سلسله پهلوی و وابستگان به آنها، در تاریخ 9 اسفند 57، 
آمده است: شورای انقالب... مأموریت دارد که تمام اموال 
منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و عمال و مربوطین 
به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از 
بیت المال مسلمین اختالس نموده اند، به نفع مستمندان 
و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نمایند و غیرمنقول، 
از قبیل مستغالت و اراضی، ثبت و ضبط شود تا به نفع 
مستمندان از هر طبقه صرف گردد در ایجاد مسکن و کار 
و غیر ذلک . به جمیع کمیته های انقالب  در سراسر کشور 
دستور می دهم که آنچه از این غنایم به دست آورده اند 
در بانک با شماره معلوم بسپرند. و به دولت ابالغ نمایید 
که این غنایم، مربوط به دولت نیست و امرش با شورای 
انقالب است . همچنین در سفر آیت ا... واعظ طبسی در 
اوایل انقالب به بیرجند و با هدف بازید از مناطق زلزله 
زده قائن، وی در مسجد امام حسین )ع( به صراحت از 
امام خمینی )ره( نقل کرد: تمام اموال منقول و غیر منقول 
خواستگان به رژیم پهلوی در بیرجند، باید برای مردم 
مستضعف این جا هزینه شود. سوالی که مرتب از طرف 
مردم مطرح می شود این است که آیا تاکنون  در فروش 
همه اراضی مربوط به خاندان  های طاغوتی به فرمان امام 
خمینی )ره(  عمل ودرامدهای حاصل از آن صرف مردم 

بیرجند شده است؟  )ادامه در ستون مقابل(

)ادامه خبر ویژه( ... در حالی که طبق گفته رئیس بنیاد 
مستضعفان فقط 30 درصد از درامد بنیاد به محرومیت 
زدایی تخصیص می باید!70درصد مابقی  طی این 
سالها  کجا رفته است و اگر  هزینه کرده اند لطفا 
برای افکار عمومی اعالم کنند. چرا نمایندگان استان 
وشهرستان  طی تمام این سالها پیگیر حقوق از دست 
رفته مردم  نشده اند؟ در تمام این مدت چند کارخانه 
نیت  با  تفریحی و موارد مشابه  رفاهی،  یا مجتمع 
اشتغال و توسعه استان در منطقه ایجاد شده است؟ 
بسیاری از مردم براین باورند که دراین داستان بنیاد 
اگر از فروش اراضی سودی برای مردم نداشته است 
حداقل ضرری برای مردم نداشته باشد، به عبارت 
بهتر اگر آبی نمی اورد سبویی هم نشکند ! نکته 
 جالب توجه عدم پاسخگویی بنیاد به اعتراضات مردم 
می باشد، درحالی که  تمام دستگاه ها و سازمان های 
 کشور  ملزم به پاسخگویی هستند. )خوانندگان ارجمند 
می توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 

کاربری avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

استاندار در جلسه شورای مسکن عنوان کرد:

نماینده ولی فقیه مطرح کرد:
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خراسان جنوبی رتبه نخست پروژه های خیّرساز ورزشی 
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 برنامه های دهه فجر نوآوری داشته باشد

 ایرنا - مدیرکل تبلیغات اسالمی گفت: برخی برنامه 
ها برای مردم خسته کننده شده است لذا دستگاه 
ها در برگزاری برنامه های دهه فجر نوآوری داشته 
باشند. حجت االسالم رضایی در هفتمین جلسه ستاد 
ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی 
خراسان جنوبی افزود: متاسفانه در برخی برنامه های 
مذهبی دچار افراط شده ایم و محتوای همه برنامه 
های قابل اجرا قبل از برگزاری مورد بررسی قرار گیرد 

تا کم کاری منجر به هزینه نشود.

گسترش دامنه همایش بین المللی 40 سال 
مبارزه با اسالم آمریکایی در استان

گروه خبر- قائم مقام دبیرکل همایش بین المللی 40 
سال مبارزه با اسالم آمریکایی و مبلغان کشورهای 
گذشته  سال  کرد:  عنوان  بحرین  و  سوریه  یمن، 
همایش در شهر بیرجند بود و امسال در حوزه استان  
پوشش داده می شود که نشان از گسترش دامنه آن 
دارد. حجت االسالم علی محقی در در دیدار با رئیس 
و مشاور رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد اضافه 
کرد: این همایش به عنوان یکی از برنامه های شاخص 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در خراسان 
جنوبی تصویب شده است. دبیرکل حزب مستقبل 
العداله یمن نیز در این دیدار اظهار کرد: در انقالب نقاط 
ضعف و قوت وجود دارد و بعد از پرچم های خراسانی و 
پرچم هایی که از عراق، لبنان و سایر کشورها به اهتزاز 

درآمده است یمن آخرین پرچم است.

حوادث 

نجات جوان 17 ساله
توسط نجاتگران هالل احمر

احمر  نجات جمعیت هالل  و  امداد  معاون  ایسنا- 
خراسان جنوبی از تالش پنج ساعته نیروهای امدادی 
داد. داخل چاه خبر  از  نجات جوان 17 ساله  برای 
اسعدزاده، عنوان کرد: به دنبال اعالم حادثه فرد گرفتار 
در چاه از طرف نیروهای اورژانس عشق آباد بالفاصله 
4 تیم به محل حادثه که در 75 کیلومتری ده محمد 
به سمت عشق آباد در روستای پاشنه دران شهرستان 

طبس بود اعزام شده و این جوان را نجات دادند.

واژگونی کامیون حامل تخم مرغ غیرمجاز 
در قاین

صدا و سیما- رئیس شبکه دامپزشکی قاین از واژگونی 
کامیون حامل 6 تن تخم مرغ بدون مجوز بهداشتی خبر 
داد و گفت: در گشت زنی ، ماموران واحد نظارت به یک 
دستگاه کامیون تخم مرغ واژگون شده در حاشیه جاده 
آرین شهر مشکوک که  مشخص شد این تخم مرغ ها 
فاقد هویت بهداشتی هستند و بدون مجوز قرنطینه ای 

به قصد تخلیه در بیرجند بارگیری شده است.
ورزشی

انتخاب برترین مربی راگبی کشور
از خراسان جنوبی

صدا و سیما- با اعالم انجمن راگبی کشور محدثه آتش رز 
مربی و ورزشکار نخبه شهرستان طبس به عنوان برترین 
مربی راگبی کشور در سال 97 انتخاب شد. آتش رز اولین 

بازیکن لیگ برتری راگبی خراسان جنوبی است.

2 زمین تنیس ساحلی در مرکز استان 
احداث می شود

غالمی- رئیس هیئت تنیس استان از پیگیری برای 
احداث 10 زمین تنیس در استان خبر داد و گفت: برای 
اولین بار در استان 2 زمین ساحلی در بیرجند احداث 
می شود. به گفته شهامت، کمبود اعتبارات ازمشکالت 

پیش روی این هیئت است.

 صعود نماینده استان 
به مرحله دوم لیگ دسته یک هندبال

صدا و سیما- تیم زغال سنگ طبس در دور رفت لیگ 
دسته یک هندبال، تیم پرواز اصفهان را شکست داد، با 
خمینی شهر به تساوی رسید و مغلوب تیم کاشان شد و 
در مجموع با کسب سه امتیاز در جایگاه دوم گروه الف قرار 
گرفت و به مرحله دوم صعود کرد. این تیم 28 دی در سالن 
 پنجم اردیبهشت میزبان تیم فرش نوین کاشان است.

* انجمن حمایت از بیماران آلزایمر برای اولین بار در 
خراسان جنوبی، در بیرجند راه اندازی شد.

نفر  ایجاد 507  از  * سرپرست فرمانداری سرایان 
شغل از ابتدای امسال خبر داد.

اخبار کوتاه استان

ماندگی  عقب  گفت:  جنوبی  خراسان  از استاندار  با استفاده  شاخص های توسعه در نهبندان 

امکانات استانی و ظرفیت های کشوری در بازه 
زمانی مشخص جبران می شود. معتمدیان عصر 
چهارشنبه بدو ورود به شهرستان نهبندان در جمع 
خبرنگاران افزود: نهبندان به لحاظ شاخص های 
توسعه کمترین توسعه یافتگی را دارد و به دلیل 
پهناور بودن، مرز مشترک با افغانستان و موقعیت 
ممتار نهبندان از لحاظ ظرفیت های بالقوه این 
شهرستان در اولویت سفرها و بازدیدها قرار گرفت. 
وی گفت: در این سفر از نزدیک با بررسی های 

میدانی، ظرفیت ها و مشکالت این شهرستان را 
مورد مطالعه و بررسی بیشتر قرار می دهیم.

وی با اشاره به وقوع چند تصادف فوتی در 15 
دی امسال در راه های نهبندان افزود: در مدت 
کوتاه حضورم در استان به دلیل وضعیت بد راه 
های شهرستان، تعداد زیادی از هموطنمان در 
یک روز جان خود را از دست دادند. معتمدیان 
اظهار کرد: براساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته تا پایان سال جاری بازدید و سرکشی 

از شهرستان ها را خواهیم داشت تا از نزدیک 
با مسائل و مشکالت آنها آشنا شویم. وی با 
شهرستان  از  سرکشی  و  بازدید  روند  تشریح 
همراه  به  معاونان  ابتدا  گفت:  استان  های 
مدیران کل متولی در شهرستان حضور پیدا می 
کنند، بررسی های میدانی را انجام می دهند و 
در مرحله بعد بنده به همراه مدیران کل حضور 
پیدا می کنیم و از نزدیک مسائل و مشکالت را 

مورد بررسی قرار خواهیم داد.

عقب ماندگی شاخص های توسعه در نهبندان جبران می شود
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امام کاظم علیه  السالم فرمودند :
اَلُْمْؤمُِن قَلیُل الَْكالِم َکثیُر الَْعَمِل، َو الُْمنافُِق َکثیُر الَْكالِم قَلیُل الَْعَمِل

مؤمن کم حرف و پر کار است و منافق پر حرف و کم کار.
)تحف العقول، ص3۹۷(

بیانیه 241 نماینده درباره 
وزیر سابق بهداشت

ایسنا- 241 نفر از نمایندگان بیانیه ای را در گرامیداشت 
زحمات سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر پیشین 
بهداشت نوشتند که توسط یک عضو هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی قرائت شد. در بخشی از این 
بیانیه آمده است: شما در مسیر خدمت پایمردی کردید 
و الگویی مثال زدنی از مدیریت جهادی را به جوانان 
این مرز و بوم معرفی کردید. بر اساس آموزه های 
دینی و به وسیله خدمات و زحمات زیادتان از درگاه 
خداوند سالمت و سعادت و موفقیت روز افزون برای 

شما مسئلت داریم.

کلیات طرح استانی شدن 
انتخابات مجلس تصویب شد

نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای 
فوریتی  یک  طرح  بررسی  جریان  در  اسالمی 
انتخابات مجلس شورای  اصالح موادی از قانون 
اسالمی با 155 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 2 
رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن 
علنی موافقت کردند.  بنابراین مقرر شد کمیسیون 
شوراها و امور داخلی مجلس ظرف مدت یک هفته 

به جزئیات این طرح رسیدگی کنند.

عارف: به گونه ای عمل کنیم
 که شرمنده مردم نشویم

به حق  ما  بزرگوار  مردم  گفت:  عارف  محمدرضا 
خصوص  به  مسئوالن،  از  پاسخگویی  توقع 
نمایندگان مجلس و شورای اسالمی شهر را دارند 
و اصالح طلبان که برنامه محوری از ویژگی های 
بارز آنهاست باید عقب ماندگی در اجرای وعده های 
داده شده به شهروندان را با جدیت و تالش مضاعف 
جبران کنند. وی افزود: باید به گونه ای عمل کنیم 
خدمتگزاری مان  دوران  شدن  تمام  از  بعد   که 

شرمنده مردم نباشیم.

الریجانی: اصل ماجراجویی 
آمریکا مبانی دینی ماست

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در 
نشست علنی دیروز و در نطق پیش از دستور خود 
با بیان اینکه امروز ممکن است آمریکا به صورت 
علنی فضای مبارزه امنیتی و سیاسی و اقتصادی 
علیه ایران را مطرح کند اما اصل ماجراجویی آن 
ها با مبانی دینی بوده که آن را نشانه گرفته اند، 
تمامی  علیرغم  ها  آمریکایی  توفیق  عدم  گفت: 
فشارهای اقتصادی به این جهت است ملتی که 
فرهنگ حسینی و علوی دارد میراث قلبی خود را 
به حراج نمی گذارد و تحمل سختی ها را سنگر 

صیانت از آئین خود می پندارد.

ریابکوف: برای حفظ
 برجام متعهدیم

سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: 
روسیه به تداوم برنامه جامع اقدام مشترک با ایران 
متعهد است.این مقام روسی خاطرنشان کرد: خروج 
یک کشور از برجام مصداقی است بر این نکته که 
چگونه دستاوردهای جمعی توسط یک کشور نادیده 
گرفته می شود.وی در ادامه بر حمایت روسیه از بر جام 
تاکید کرد و گفت: ما به حفظ برجام متعهد هستیم و 

اجرای بندهای آن را تضمین می کنیم.

سی ان ان: ایران آماده
 شلیک فضایی است

در  ان  ان  سی  توسط  به دست آمده  جدید  تصاویر 
سه شنبه اخیر نشان می دهد که ایران در حال آماده 
شدن برای شلیک ماهواره ای با قابلیت کنترل از راه 
دور به فضا است، آخرین نشانه از اینکه جمهوری 
اسالمی در حال پیشبرد مأموریتی است که از قبل 
برنامه ریزی آن صورت گرفته است، آن هم علیرغم 
تهدیدات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا، مایک پامپئو. 
هفته گذشته، پامپئو درخواست کرد ایران برنامه های 
این  که  کند. وی گفت  متوقف  را  ماهواره ای خود 
حرکت ممکن است به تحریم های جدید منجر شود.

واکنش ایران
 به تحریم های تازه اروپا

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن 
برانگیز  محکومیت تصمیم غیر منطقی و تعجب 
اتحادیه اروپا که بر پایه اتهامات بی پایه و اساس، 
چند تبعه ایرانی را مورد تحریم قرار داده است، این 
اقدام را نشانه عدم صداقت کشورهای اروپایی در 

مبارزه با تروریسم خواند.

خوشحالی  اتریش
 از پایبندی ایران به برجام

فان در بلن رئیس جمهور اتریش با انتقاد نسبت 
پایبندی  از  موافقتنامه های چندجانبه  از  به خروج 
ایران به برجام استقبال کرد.وی با ارزیابی برجام 
به عنوان دستاورد گفتگو های مشترک از موضع 
برابر، افزود: گزارش های متعدد نشان می دهد که 

ایران به این توافق پایبند است.  

واعظی می خواهد جهانگیری را از خاصیت بیاندازد

اصالح  سیاست گذاری  عالی  شورای  عضو 
وزارت  از  واعظی  کناره گیری  به  طلبان 
دفتری  ریاست  در  حضور  و  ارتباطات 
رئیس جمهور اشاره و اظهار کرد:آقایان به دفتر 
روحانی  آقای  ارتباطات  تا  آمدند  رئیس جمهور 
آقای  داریم  ما اطالع موثق  تاکید کرد:  کانالیزه کنند.علی صوفی  را 
حالی  در  بیندازد.  خاصیت  از  را  جهانگیری  آقای  می خواهد  واعظی 
معاون  عهده  بر  رئیس جمهور  از  پس  نقش  و  جایگاه  مهمترین  که 

اول است و معاون اول باید ارتباط با وزرا را ایجاد کند.

 دشمن گزینه نظامی را از روی میز برداشته است

دادستان کل کشور عنوان کرد: پس از جنگ اتاق 
فکرهای دشمن به کار افتاد و تالش کردند در عرصه 
های گوناگون، کشور را تحت فشار بگذارند؛ یکی از 
این جبهه ها، جبهه فرهنگی بود و تالش می کنند 
که اعتقادات و ایمان مردم و جوانان را مورد هدف قرار 
داده و تضعیف کنند. حجت االسالم منتظری گفت: آنها گزینه نظامی را دیگر 
از روی میز برداشته اند، زیر می دانند نه توانش را دارند و نه امکان پذیر است 
چون زمانی که قدرت نظامی نداشتیم، مردم کشور در مقابل دشمن ایستادند 

امروز که دیگر جرات نمی کنند چپ به کشورمان نگاه کنند.

واعظی: اروپایی ها از ایران عذرخواهی کردند

رئیس دفتر رئیس                                                                                                                                                                                                      جمهور د ر پا سخ به این سؤ ا ل که 
 SPV شما قبال گفته اید اروپایی ها تا دو هفته دیگر
)کانال ما لی ایران و اروپا( ر ا اجرایی می کنند، اظهار 
کرد: من هیچ گاه نگفتم SPV تا دو هفته دیگر 
آ خر سال میالدی.  تا  بلکه گفتم         اجرایی می شو د، 
همان حرفی که خانم موگرینی زده بو د ر ا گفتم. محمود واعظی ادامه داد: 
اروپایی ها نیز از ما عذرخواهی کردند و گفتند ما همه بر نامه هایمان ر ا تقسیم 
کردیم ا ما فشارهای آمریکا کار ما ر ا به تاخیر انداخته ا ما از هدف مان دست 

برنداشته ایم، یعنی آنها دارند پیش می روند.

کواکبیان: »هاشمی رفسنجانی« همچنان زنده است

مصطفی کواکبیان در تذکر شفاهی در جلسه علنی 
از  یکی  رحلت  سالگرد  دومین  کرد:  اظهار  مجلس 
دفاع  سال  فرمانده ۸  و  انقالب  اصلی  استوانه های 
مقدس، سردار صلح و سازندگی حضرت آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی را گرامی داشته و از برخی جناح های سیاسی 
که هنوز هم دست از تخریب این شخصیت بی بدیل انقالب نکشیده اند، می 
خواهم مراسم تشییع بزرگان و علمای دیگر را با تشییع پیکر ایشان مقایسه کنید تا 
جایگاه رفیع ایشان را در میان مردم بهتر متوجه شوید. هاشمی رفسنجانی همچنان 
زنده است و به همین دلیل افراطیون هنوز هم شعار مرگ بر هاشمی را سر می دهند.

آیت ا... مکارم: کشور نیازمند انقالب اقتصادی است

درس  در  شیرازی  مکارم  ناصر  العظمی  ا...  آیت 
معنای  به  اقتصاد  کرد:  عنوان  خود  فقه  از  خارج 
برخی  که  است  این  مشکل  است؛  میانه روی 
با  هماهنگ  و  نداشته  میانه روی  انسان ها  از 
این  مفهوم  نمی کنند،  خرج  خود،  دریافتی های 
روایت، همان اقتصاد مقاومتی است که رهبر انقالب نیز کرارا به آن اشاره 
کرده و متأسفانه گوش بدهکاری وجود ندارد. این مرجع تقلید شیعیان با 
تأکید بر اینکه نیازمند انقالب اقتصادی در کشور هستیم، گفت: انقالب 
سیاسی و فرهنگی در کشور انجام شده، ولی انقالب اقتصادی نشده است.

ایران منافعی در مذاکره با طالبان ندارد

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان این که 
ایران منافعی در مذاکره با طالبان ندارد، گفت: ما از 
این بابت که با افغانستان همسایه هستیم و امنیت 
این کشور برای ما اهمیت دارد، قبول کردیم که به 
مذاکرات بین طالبان و دولت مرکزی این کشور 
کمک کنیم تا به تفاهمی برسند و برابر دشمنان ملت افغانستان ایستادگی 
چارچوب  در  ایران  کرد:  اظهار  فیروزآبادی  سردار سرلشکر حسن  کنند. 
قوانین بین المللی با طالبان گفتگو می کند و این گروه مایل است که در 

امنیت افغانستان نقش داشته باشد.

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در سالروز قیام 
تاریخ ساز مردم قم در 1۹ دی 1356 در دیدار هزاران نفر 
از مردم قم، با اشاره به ضرورت پرهیز از سهل انگاری و 
با  استکبار  و  آمریکا  دشمنی  ریشه  درباره  سهل اندیشی 
ایران اسالمی، »ماهیت و حقیقت انقالب و شجاعت و 
وفاداری ملت و نظام به اهداف و مبانی انقالب« را علت 
بیان  با  و  خواندند  و مستمر  این خصومت عمیق  اصلی 
تأکید  مقطع  این  در  مردم«  و  »مسئوالن  مهم  وظایف 
به ویژه  مردم  معیشتی  مشکالت  به  رسیدگی  کردند: 
قشرهای ضعیف مهمترین وظیفه امروز دولتمردان است 
و ملت و مسئوالن باید با هوشیاری، تحریم های آمریکا 
را همانند دوران دفاع مقدس به شکستی بی سابقه برای 
شیطان بزرگ تبدیل کنند. حضرت آیت ا... خامنه ای در 
بخش دیگری از سخنان خود اظهار کردند: به دولتمردان 
بدانید؛  را  خود  مسئولیت  قدر  اواًل  که  می کنم  عرض 
نعمت  کشور،  این  و  ملت  این  و  اهداف  این  به  خدمت 
بزرگ پروردگار است. ثانیًا به لوازم این نعمت بزرگ عمل 

کنید و مواظبت کنید که گرایش به اشرافی گری و اسراف 
و رفتارهای طاغوتی نداشته باشید.

این ها نه تهدیدشان، نه قول شان و نه 
امضایشان اعتبار ندارد و نباید اعتنا کرد

ایشان با بیان اینکه مقابل یاوه گویی دولتمردان آمریکایی، 

شجاعت و عقالنیت داشته باشید، گفتند: می بینید که چه 
آمریکایی  دولتمرد  می زنند؛  حرف  دلقک  مثل  و  بی ربط 
می گوید ایران حقوق بشر را از عربستان سعودی یاد بگیرد. 
این ها نه تهدیدشان، نه قول شان و نه امضایشان اعتبار ندارد 
و نباید اعتنا کرد. راه را با عقالنیت انتخاب کنید و با انگیزه و 

احساسات به پیش بروید.

ان شاءا... شکستی هم که
 آمریکایی ها می خورند سابقه ندارد

ایشان با تاکید بر اینکه قدردان ظرفیت های درونی کشور 
 باشید و به معیشت مردم هم توجه ویژه ای مصروف کنید ،
ضعیف  طبقات  برای  که  مشکالتی  کردند:  خاطرنشان 
دولتی  مسئوالن  برای  کارها  اساسی ترین  می آید،  پیش 
است. تحریم ها فشارهایی را بر کشور و مردم وارد می کند. 
آمریکایی ها با خوشحالی می گویند این تحریم ها در تاریخ 
که  هم  شکستی  ان شاءا...  ندارد؛  سابقه  بله،  ندارد.  سابقه 
آمریکایی ها می خورند سابقه ندارد.مردم و مسئوالن می توانند 
کاری کنند که این تحریم ها صددرصد به نفع ملت تمام 
شود.همچنان که تحریم در دوران جنگ تحمیلی صدام علیه 
ما باعث شکوفایی استعدادهای داخلی شد و محدودیت ها 
باعث شد ما امروز در حوزه دفاعی در منطقه از همه جلوتر 
و در سطح اول باشیم، به توفیق الهی از این مرحله نیز عبور 
خواهیم کرد و همان طور که صدام به درک اسفل رفت، 

دشمنان ما نیز به درک اسفل خواهند رفت.

آمریکا شکستی خواهد خورد که سابقه ندارد

شعبه 1: نبش معلم 50      
  شعبه 2: ورودی بلوار معلم

شماره تماس مرکزی: 05631101

  اطـالعیـه 
در راستاي اجراي آيين نامه نحوه انتخاب رؤساي هيئت هاي ورزشي استان ها، اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبي در نظر دارد:

دعوت مندان  عالقه  تمامي  از  لذا  کند.  برگزار  را  استان  اعضا  پیوند  و  بیماران خاص  گانه،  ورزش های همگانی، سه  هيئت  رئيس  انتخاب  عمومي   مجمع 
 مي شود حداکثر تا يک هفته پس از انتشار آگهي به نشاني: بيرجند- مفتح 27 - استاديوم آزادی- حوزه ورزشی اداره کل، شخصاً مراجعه و ثبت نام کنند.

مدارک مورد نیاز :                 شرايط احراز : 
- اصل کارت ملی، شناسنامه و رو گرفت آن                               1 . اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و يکي از اديان رسمي کشور

- آخرين مدرک تحصيلي و رو گرفت آن                               2 . تابعيت جمهوري اسالمي ايران و اقامت در استان
- ارائه خالصه اي از سوابق ورزشي و مديريتي                                3 . دارا بودن حداقل 25 سال سن

- اصل کارت پايان خدمت و روگرفت آن                               4 . دارا بودن حداقل تحصيالت ليسانس
- سه قطعه عکس 4×3                                 5 . نداشتن سوء سابقه کيفري

- تکميل فرم های ثبت نام                                    6. متقاضيان نبايد بازنشسته باشند
درصورت اعتراض به فرآيند انتخابات و نتيجه آن حداکثر به مدت 10 روز پس از برگزاری انتخابات، شکايت خود را به همراه مستندات جهت ارجاع به امور مجامع وزارت 

ورزش و جوانان، به فدراسيون مربوطه ارسال نماييد. 


