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انباشت نخاله ها نگران کننده است اتوبوس های نو به شهرداری بیرجند تحویل نشد 5حضور آیت ا...عبادی  در جشن تولد فرزند شهید 5 5

مردم در صف 
بی تدبیری مدیران 

“امروز گوشت با قیمت 43 و 44 هزار 
تومان در بیرجند توزیع می شود.” خبر 
آن قدر اهمیت داشت که هزاران نفر 
از ساکنان مرکز استان خراسان جنوبی 
را روانه صف های طوالنی در 10نقطه 
شهر بیرجند کرد. گزارش ها اما همچنان 
از ناکار آمدی آزار دهنده سیستم توزیع و 
نارضایتی عمومی شهروندان از این شیوه 
خبر می داد. در روزی بارانی در مرکز 
توزیع در بازار روز... در حالی که افرادی در 
فهرست نوبت به شماره 400 رسیده اند 
عامل توزیع هشدار می دهد: فقط به 50 
نفر آقا و50 نفر خانم  ...)ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
*مهرآیین
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من روی قسم خود هستم و صنعت 
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رئیس جمهور دست ما را 
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تغییر صورت مسئله امداد با قدر مطلق مردم در خراسان جنوبی

طرح  استیضاح 
 رئیس جمهور کلید خورد

هیچ وقت منتظر اروپا نبودیم، 
با دیگران کار می کنیم

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 

تاریخ 1397/11/28 می باشد.

زمان خرید رشته کاری و رتبه موردنیازنام پروژهردیف
اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

شماره فراخوانتاریخ بازگشایی

خرید،حمل و نصب سازه اسکلت فلزی 1
سالن  ورزشی چند منظوره و فضاهای 

اداری و خدماتی نوغاب حاجی آباد قائن

ارائه پروانه بهره برداري فروشنده از وزارت 
صنایع ، معادن و بازرگانی و گواهینامه 

استاندارد کاالي موضوع مناقصه

 97/11/28
لغایت ساعت 19 
مورخ 97/11/30

ساعت 13/30 
روز شنبه 

مورخ 
97/12/11

ساعت 9/30  
صبح روز یکشنبه 

مورخ 97/12/12

200970165000030

اجرای فاز دوم عملیات تکمیلی سالن 2
ورزشی چندمنظوره شهرستان فردوس

ساعت 9  صبح 5 ابنیه
روز یکشنبه مورخ 

97/12/12

20097000165000029

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های  الف :
خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان مفتح 27 - استادیوم آزادی - اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی  تلفن: 05632403571  
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934                                         

 روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

مرحومه کربالئیه طاهره پرنده 
بازنشسته آموزش و پرورش 

روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها و مهربانی هایش 
سپری می کنیم 

و چهارمین سالگرد
 درگذشت عزیزمان را با نثار فاتحه ای

 به روح پاکش گرامی می داریم.
همسر و فرزندان

جناب آقـای یکه خانی
انتصاب شایسته و مدبرانه جناب عالی را به عنوان 

رئیس آموزش و پرورش شهرستان بیرجند
 که نشان از درایت و سوابق گرانبهای شما در عرصه های آموزشی، علمی و فرهنگی می باشد 
صمیمانه تبریک عرض می نماییم. همچنین از زحمات و تالش های بی وقفه جناب آقای 
ضیایی در مدت تصدی این مسئولیت خطیر قدردانی و تشکر می شود و برای شما عزیزان 
توفیق خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی و جامعه معزز فرهنگی استان را مسئلت داریم.

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد :
از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به ارزیابی و انتخاب پیمانکار واجد صالحیت در مناقصه ای 

با مشخصات ذیل اقدام نماید.
نام و نشانی مناقصه گذار:

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند - خیابان پاسداران- پاسداران 30
تلفن: 32445590-4

مشخصات پروژه: 
1-موضوع مناقصه: عملیات تکمیلی پایدارسازی، حفاری و تزریق سد مخزنی سیاهو شهرستان 

سربیشه
2-خالصه فعالیت: اجرای عملیات حفاری و تزریق در جناحین سد، عملیات پایدارسازی تکیه گاه 
جناح چپ و مشرف به مخزن سد، اجرای گابیون، اجرای شاتکریت همراه مش فوالدی، اجرای میل 
مهار ناتنیده سنگ، خشکه چینی با سنگ الشه )ریپ رپ(، کارهای فوالدی، تهیه و اجرای بتن، 
تهیه مصالح ،حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی جهت پیرامون ساختمان کنترل 
روی تاج سد، تهیه مصالح و ساخت اسکله، تهیه و اجرای ماستیک آب بند جهت درزهای دیوار 

پاراپت روی تاج سد، تجهیز و برچیدن کارگاه و.... .
ب: منابع تامین مالی: طرح ساختمان سد سیاهو به شماره 1307003056 )اسناد خزانه اسالمی 

و یا اوراق مشارکت( و سایر ردیف های اعتباری مرتبط
پ: کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 

مبلغ برآورد اولیه : حدود 41 میلیارد ریال )بر اساس فهارس بها پایه رشته های سدسازی و ابنیه 
سال 1397(

شرایط متقاضی:
صالحیت های الزم: آب با پایه و ظرفیت مجاز. 

مدت پیش بینی انجام خدمات: 12  ماه شمسی
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 
2.100.000.000 )دو میلیارد و یکصد میلیون( ریال دارای حداقل 3 ماه اعتبار به نفع شرکت آب 

منطقه ای خراسان جنوبی
محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: 

پیمانکاران متقاضی از ساعت 8 مورخ 1397/11/29 تا ساعت 9 مورخ 1397/12/04 جهت دریافت 
اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.

مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 9:00 روز شنبه مورخ 1397/12/18 خواهد بود.
تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکات:

ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1397/12/18 در محل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
خواهد بود.

مدارک الزم برای دریافت اسناد: 
الف: فیش واریزی به مبلغ 1.090.000 )یک میلیون و نود هزار( ریال )شامل 1.000.000 ریال 
بابت هزینه اسناد و 90.000 ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده( که باید به حساب سیبا شماره  
2175082197005 بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند به نام شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 

از طریق سامانه ستاد به صورت الکترونیکی پرداخت گردد. 
ب: عضویت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
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نجات آب 
 کشاورزی

 در گرو آگاهی
 و حضور همگانی

جشنواره فروش ویژه 
محصوالت شرکت وینو پالستیک

 به مناسبت سی و نهمین سالگرد تاسیس 
 نمایندگی تاسیسات پاسارگاد خیابان انقالب، نبش انقالب1  

 05632237077 - 09155618398
جهت اطالع از شرایط با ما در تماس باشید

جای خالی  سمن ها
در امداد رسانی استان

تیر سال 82 ، شورای شهر بیرجند نامه ای 
بنیاد مستضعفان کشور  رئیس  به  خطاب 
تنظیم و ارسال کرد که در بخشی از آن آمده 
است:” مشکل افزایش بی رویه و سرسام آور 
قیمت زمین در بیرجند از مرز بحران گذشته 
و به مرحله غیرقابل کنترل رسیده است. 
معدود افرادی هم در وادی بورس بازی و 
خرید و فروش زمین به سرمایه های کالن 
نفر دیگر سر در گریبان  رسیده و هزاران 
ناامیدی فرو برده و حتی در خواب هم امید 

داشتن...) مشروح در صفحه 5(

تکرار خواسته های مردم
 همچنان بی اثر !
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صادرات از مناطق آزاد مشروط شد!

ایسنا- طی ابالغیه ای به گمرک ایران، صادرات کاالها از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشروط به این شرط اساسی شد 
که محصول تولیدی صادر شده باید به صورت ۱۰۰ درصد از مواد اولیه داخلی تولید شده باشد. علت بروز حساسیت ها در 
صادرات هم جلوگیری از سوءاستفاده از تسهیالت ارزی و یارانه های دولتی است.

سرمقاله

مردم در صف بی تدبیری 
مدیران 
 *مهرآیین

 )ادامه سرمقاله ...( فقط به 5۰ نفر آقا و5۰ نفر خانم  
گوشت خواهد رسید ! این یعنی آن که عمال بقیه 
معطلند. با این حال خیلی ها  که از ساعت 8 توی صفند 
دل شان رضا نمی دهد سنگر ! خود را ترک کنند . آنها 
تا ساعت 2  بعدازظهر وقتی که  صاحب مغازه کرکره را 
پایین می کشد همچنان امیدوارند  اما بعد از آن چاره ای 
ندارند . برافروخته وعصبانی وآشکار وپنهان لعن و نفرین 
می کنند و می روند. این تابلوی  واقعی و تقریبا  کاملی 
از وضع  این روزهای مردم در صف های گوشت گرم  
است. تصویری که  متاسفانه  اولین بار هم نیست که 
مشاهده می شود و شاهدی بر شیوه نادرست توزیع  این 
ماده غذایی و بی کفایتی مسئوالن مربوطه است. قدر 
مسلم تکرار این روش عوارض منفی بسیاری خواهد 
داشت که باید مدیران ذیربط  مسئول برای حل آن چاره 
ای بیاندیشند.  پیش از آن طرح چند ایراد برای بررسی 
بیشتر الزم به نظر می رسد. اول: توزیع 43۰۰ کیلو 
گوشت )چیزی در حد کمتر از نصف بار یک کامیون ده 
تن ( در شهر 24۰۰۰۰ نفری که محل رجوع  هزاران 
نفر ساکنان شهرک های اقماری و  هزاران روستایی  
 هم هست و به حدود سیصد هزار نفر سرویس می دهد
و انتظار نبود مشکالت توزیع و رعایت عدالت و نظم 
چیزی در حد یک لطیفه است و به هیچ عنوان نمی 
 توان آن را در تراز یک برنامه مدیریتی عقالیی قرار داد .
فرض را  بر این  بگیرید از این جمعیت با توجه به تفاوت 
محسوس قیمت گوشت آزاد و دولتی  نبود محدودیت 
در خرید 2۰۰۰۰۰ نفر به مراکز عرضه مراجعه کنند.
 در این وضع با توجه به وجود فقط ۱۰ مرکز عرضه ،
برای هر مرکز 2۰۰۰۰ نفر را  باید پیش بینی کرد که 
خوشبختانه! با توجه به گرفتار بودن درصد باالیی از 
جمعیت کارمندی، نظامی،دانشجویی و دانش آموزی 
شهر در ساعات اولیه روز در عمل چنین فاجعه ای ! 
اتفاق نمی افتد. فرض نزدیک به واقع وتجربه این است 
که حدود ۱۰۰۰نفر به هر مرکز توزیع مراجعه کنند دراین 
وضع پیش بینی می شود که ده هزار نفر در مجموعه 
در صف باشند که در این حالت سهم هر نفر43۰ گرم 
خواهد بود، خوشبختانه ظاهر کار این است که جمعیت 
مراجعه کننده از این هم کمتر بوده است . با این حال 
اگر به هرنفر 4 کیلو گوشت داده شود با سهمیه در نظر 
گرفته شده فقط به ۱۰75 نفر در تمام مراکز توزیع 
شهری گوشت خواهد رسید.  حاال این میزان با جمعیت  
بسیار باالی خریداران بالقوه  چه  رابطه ای  دارد قطعا 
باید مدیران مربوطه این معمای پیچیده ریاضی را حل 
کنند. دوم :تعداد مراکز توزیع چه نسبتی با گستره شهر 
دارد و اصال آیا متوازن هست ! سوم: نحوه توزیع است 

که ظاهرا براساس...  )ادامه سرمقاله ستون مقابل ...(

خبرگزاری میزان- معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 
پیگیری برای حل مشکل الستیک کامیون داران گفت: 

طرح ُتن کیلومتر در تمامی استان ها اجرا می شود.
داران  کامیون  شرایط  خصوص  در  حسن نیا  عبدالهاشم 
بیان کرد: طی چند ماه گذشته با اقدامات و پیگیری های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی 
برطرف  حدودی  تا  کامیون ها  الستیک  کمبود  مشکل 
اجرای طرح  توضیح شرایط  در  ادامه  در  است.وی  شده 
تن کیلومتر برای کامیون داران افزود: هم اکنون طرح 

کرایه بر اساس ُتن کیلومتر در تمامی استان های کشور 
در حال اجراست و تا حدودی مشکالت کرایه جابجایی 
معاون  است.  شده  برطرف  استان ها  از  برخی  در  بار ها 
بگوییم  نمی توانیم  کرد:  تصریح  شهرسازی  و  راه  وزیر 
طرح ُتن کیلومتر صددرصد باعث برطرف شدن مشکل 
تا حدودی باعث حذف  اما  کرایه کامیون ها شده است، 

سوداگران و دالالن فعال در این حوزه شده است.
کرد:  عنوان  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  نیا  حسن 
کشور  جاده های  تمامی  در  کاال  جابجایی  هم اکنون 

وجود  باره  این  در  مشکلی  هیچ  و  است  انجام  حال  در 
ندارد.وی خاطر نشان کرد:اجرای هر دستورالعملی باعث 
می شود که برخی افراد سود ببرند و برخی متضرر شوند. 
با اجرای طرح ُتن کیلومتر برخی از صاحبان کاال و بار 
متضرر شده اند که همین موضوع باعث ایجاد موانعی بر 

سر راه اجرای این طرح شده است.
تن کیلومتر عبارت است از سکرایه حمل یک تن کاال در 
یک کیلومتر ، تن کیلومتر در واقع یک نظام نرم افزاری و 

هوشمند در نرخ گذاری حمل است .

طرحتُنکیلومتربرایرفعمشکلالستیکدرتمامیاستانهااجرامیشود

هرکیلوزعفرانبین۶تا۱۱میلیونتومان

تسنیم-اسدا... قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
تصمیمی  هیچ  تاکنون  اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای 
سوی  از  بنزین  قیمت  افزایش  یا  و  سهمیه بندی  برای 
دولت و مجلس اتخاذ نشده است، گفت: در جلسه اخیر 
کمیسیون انرژی تمامی طرح ها برای سهمیه بندی بنزین و 
افزایش آن رد شده است. وی افزود: در کمیسیون تلفیق 

بودجه سال ۹8 هم پیشنهادات برخی از نمایندگان برای 
سهمیه بندی بنزین تصویب نشد، بنابراین تاکنون بنزین بر 
اساس الیحه بودجه مانند سال ۹7 بوده و سهمیه بندی و 
افزایش قیمت نخواهیم داشت. وی با اشاره به نظر شرکت 
پخش و پاالیش فرآورده های نفتی مبنی بر سوخت گیری 
خودرو ها در جایگاه ها از طریق کارت سوخت اشاره کرد و 
گفت: استفاده از کارت سوخت به معنی افزایش نرخ و یا 
سهمیه بندی بنزین نیست، بلکه تنها برای شناسایی افرادی 
است که به صورت غیرمتعارف سوخت گیری می کنند؛ البته 
در زمینه استفاده از کارت سوخت و زمان فعال سازی آن 
نیز هنوز تصمیم گیری نشده است. قره خانی تاکید کرد: 
استفاده از کارت سوخت برای بررسی میزان مصرف کشور 

و همچنین پایش برای جلوگیری از قاچاق سوخت است.   

اما  انجام می شود  ملی  کارت   )... )ادامه سرمقاله   
کسی به درستی نمی داند کاربرد کارت ملی این وسط 
چیست آیا هردارنده کارت ملی به هر تعداد می تواند 
در هر مرکز توزیع درصف بایستد و به هر میزان که 
می خواهد خرید کند ؟چهارم : در نبود تقویم مشخص 
و منظم توزیع چه تضمینی وجود دارد که با این شیوه 
بتوان نظام عرضه و تقاضا را چنان متعادل کرد که در 
یک مکانیسم خود به خودی تنظیم شود. متاسفانه در 
این وضع امکان سوءاستفاده ، بی عدالتی و بی نظمی 
و در نتیجه نارضایتی مردم بعد از هر توزیع وجود دارد و 
ادامه آن می تواند عواقب نامناسبی به بار آورد افزایش 
با جمعیت، توزیع  سهم هر شهر ومنطقه متناسب 
بر اساس اطالعات سرپرست خانوار و حفظ سهم 
خانواده ها ، حداقل هایی است که مد نظر شهروندان 
است و اگر هدف دولت از توزیع گوشت دولتی حل 
مشکل مردم است باید به این موارد توجه شود اما 
اگر هدف انجام کارهای نمایشی و سیاسی بازی باشد 
متاسفانه در بر همین پاشنه خواهد چرخید و از دل 
این سوءمدیریت ها نارضایتی اجتماعی وسوءاستفاده 

بیگانگان بیرون خواهد آمد .           

مردم به پیامک های قطع یارانه
 و سهام عدالت اعتنا نکنند

دادستان  مجازی  فضای  امور  معاون  مهر-جاویدنیا، 
کل کشور اظهار کرد: متاسفانه در روز های گذشته 
پیامک هایی به برخی افراد ارسال شده که در آن ها آمده 
این پیامک ها از طرف سازمان هدفمندی یارانه ها و سهام 
عدالت است.جاویدنیا ادامه داد: در این پیامک ها نوشته 
شده که یارانه یا سهام عدالت افراد قطع خواهد شد و 
مردم را به مراجعه به یک سایت خاص و ثبت اطالعات 
خود تحریک می کنند.وی افزود: اینگونه پیامک ها قطعا 
باشد در  ارگان های دولتی قرار  اگر  جعلی هستند و 
خصوص مسائلی مانند یارانه و یا سهام عدالت مطلبی 
را اطالع رسانی کنند، حتما از رسانه هایی مانند صدا و 
سیما استفاده خواهند کرد و این گونه نیست که به یکباره 
اشخاص از یک موضوع اجتماعی محروم شوند. وی

با بیان اینکه این پیامک ها افراد را به سایت های فیشینگ 
هدایت و پس از گرفتن اطالعات کارت های بانکی 
اشخاص، حساب آن ها را خالی می کنند، گفت: اگر کارت 
بانکی افراد خالی باشد از آن برای کالهبرداری های 
آینده خود استفاده می کنند. وی تاکید کرد: مردم به 
پیامک های قطع یارانه و سهام عدالت اعتنا نکنند.

خبرگزاری میزان- عضو شورای ملی زعفران گفت: هر 
میلیون   ۱۱ تا   ۶ بین  کیفیت  به  توجه  با  زعفران  کیلو 
تومان به فروش می رسد و در مدت اخیر افزایشی نداشته 

با  زعفران  قاچاق محصول  در خصوص  است. حسینی، 
توجه به نوسانات نرخ ارز خاطرنشان کرد: طبیعتا سخت 
گیری ها در زمینه صادرات باعث افزایش قاچاق می شود 
به طوری که پیمان سپاری ارزی و تعهد بازگشت ارز به 
از صادر  برای بسیاری  از سوی صادرکننده  نیما  سامانه 
کنندگان دشوار است. عضو شورای ملی زعفران افزود: 
در هر صورت برخی از کشور ها به محصول زعفران ما 
نیاز دارند و از طرفی ما نیز به برخی دیگر از محصوالت 
و  صادرات  تسهیل  با  زمینه  این  در  که  داریم  احتیاج 
از  حاصل  ارز  محل  از  نیاز  مورد  محصوالت  واردات 

با کاهش سخت گیری ها شاهد رشد صادرات  صادرات 
با مدیریت  بیان کرد:  محصوالت خواهیم بود. حسینی، 
شتاب  نیز  صادرات  رشد  آهنگ  زعفران،  بازار  درست 
نفع کشور است.  به  امر  این  بیشتری خواهد گرفت که 
اجرایی  در  تعلل  به  اشاره  با  زعفران  ملی  عضو شورای 
شدن طرح شناسنامه دار شدن زعفران گفت: شناسنامه 
و  استفاده  رسیدن سوء  به حداقل  در  زعفران  دار شدن 
تولیدکننده،  نفع  طرفی  از  و  دارد  مهمی  نقش  تخلف 
اما  داشت،  برخواهد  در  را  صادرکننده  و  کننده  مصرف 
است.  نشده  گرفته  تصمیم جدی  طرح  این  برای  هنوز 

شدن  اجرایی  اینکه  بیان  با  زعفران  ملی  شورای  عضو 
عنوان  ندارد،  پیچیده  زیرساخت های  به  نیاز  طرح  این 
افزاری  نرم  برنامه های  این طرح  اجرا شدن  برای  کرد: 
و سخت افزاری ساده ای نیاز است به طوری که فرمت 
آن در شورای ملی زعفران تهیه و در ۱۰۰ روستا نیز به 
صورت پایلوت اجرا و نتیجه آن مورد قبول بوده است.

حسینی خاطرنشان کرد: با اجرا شدن طرح شناسنامه دار 
زیر کشت،  دقیق سطح  به طور  زعفران می توان  شدن 
میزان تولید و رقم تولید در آینده را پیش بینی و در این 

خصوص برنامه ریزی کرد.

علتفعالشدنکارتسوختجایگاهها

مهر- رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس 
راهور ناجا مدارک الزم برای احراز محل سکونت مالکان 
با اشاره به برخی  خودرو ها را اعالم کرد. علی محمدی 
مشکالت مراجعان به مراکز نقل و انتقال خودرو  در کشور 
گفت: برابر دستورالعمل صادره ارائه یکی از مدارک شامل 
سند مالکیت منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه، سند 

اجاره منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه و جواز کسب 
معتبر به نام مالک وسیله نقلیه برای احراز محل سکونت 
این  از متقاضیانی که  افزود: آن دسته  الزامی است. وی 
مدارک را ندارند، ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان 
با ذکر آدرس محل سکونت والدین که به تایید آموزش و 
پرورش منطقه رسیده باشد، ارائه معرفی نامه از محل خدمت 
)ویژه کارکنان دولت و نیرو های مسلح( با ذکر آدرس محل 
سکونت کارکنان مزبور از دیگر مدارک برای احراز محل 
سکونت شان است. وی با اشاره به این که متقاضیانی که 
مدعی هستند با پدر و مادر خود زندگی می کنند، ارائه سند 
استیجاری یا ملکی به نام پدر یا مادرشان الزامی است افزود: 
مالکانی که منزل شان به نام همسرشان است، می توانند با 
ارائه این سند نسبت به احراز محل سکونت خود اقدام کنند.
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کلی - جزئی

 عرضه کننده برنج هندی و پاکستانی 

نقد- مدت دار آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹۷۰۷۵۷ محکوم علیه خانم طاهره زربان و آقای ابوالفضل چاحوضی محکوم اند 
به پرداخت مبلغ ۹۰۰/۳۱۷/۶۵۹ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له خانم زهره حق جو و پرداخت مبلغ 

۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه سواری ام وی ام ۱۱۰ رنگ نقره ای مدل ۱۳۸۵ 
به مبلغ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح 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. ۱۰ 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 ۱۰ 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-مدیردفترشعبهاولاجرایاحکاممدنیدادگستریشهرستانبیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - قرارداد بانکی( 
بدین وسیله به آقای محمد صمدی فرزند حسین به شماره ملی ۰۶۵۳۲۹۲۹۱۰ ساکن بیرجند به عنوان ضامن ابالغ 
می گردد: بانک کشاورزی شعبه بیرجند مستند به قرارداد شماره ۷۰۲۲۷۵۵۰۴ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ جهت وصول مبلغ 

۱۴۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال طلب خویش بدین شرح: )مبلغ ۱۰۴/۳۱۰/۰۰۰ ریال اصل و مبلغ ۲۸/۸۹۰/۰۰۰ ریال سود متعلقه و مبلغ 
۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست ۱۳۹۷/۷/۲۴ به انضمام جریمه دیر کرد تا روز وصول( تقاضای صدور اجرائیه علیه 
آقای رضا دادی به عنوان وام گیرنده و سایرین و شما به عنوان ضامن را نموده که پرونده ای تحت شماره بایگانی ۹۷۰۱۰۷۲ در این 
خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است . نظر به اینکه بر طبق گزارش مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ مامور ابالغ آدرس 
شما به شرح مندرج در قرارداد به نشانی فوق شناسایی نگردیده و بستانکار قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به 
تقاضای بانک کشاورزی و به استناد ماده ۱۸ - آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده 

مذکور ، عملیات اجرایی ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز محسوب می شود علیه شما ادامه خواهد یافت. 

تاریخانتشار:۱۳۹۷/۱۱/۲۹غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجند

آگهی ابالغ اخطاریه ماده ۱۰۲ - آیین نامه اجرا )ارزیابی اموال غیرمنقول(

 بدین وسیله به خانم ها معصومه هاشمی به شماره شناسنامه ۲۴۰۸۴ و شماره ملی ۰۰۵۹۶۳۰۶۷۱ ، منصوره هاشمی به 
شماره  شناسنامه ۳۶۴۱۴ و شماره ملی ۰۰۶۰۴۴۸۵۳۹ ، مریم هاشمی به شماره ملی ۰۰۷۰۵۰۳۶۶۴ شماره شناسنامه 

۱۶۸۶۸ و آقای ابوالفضل هاشمی شماره ملی و شناسنامه ۰۶۴۰۲۲۰۴۸۷ فرزندان متوفی و خدیجه گازاری به شماره ملی ۰۶۵۰۸۶۹۵۷۵ 
و شماره شناسنامه ۱۷۵۵ همسر متوفی به عنوان تعدادی از ورثه  قانونی و حین الفوت مرحوم غالمحسین هاشمی فرزند محمدرضا ابالغ 
می گردد: بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند مستند به قرارداد رهنی شماره ۹۴۵۰۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ نزد دفترخانه اسناد رسمی 
شماره ۲ بیرجند جهت وصول مبلغ ۳/۵۱۹/۰۴۳/۲۷۷ ریال طلب خویش بدین شرح : )مبلغ ۲/۷۶۷/۴۸۸/۰۰۶ ریال اصل مطلب و مبلغ 
۵۵۶/۳۴۲/۱۷۲  ریال سود متعلقه و مبلغ ۱۹۵/۳۴۲/۱۷۲ ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست ۹۷/۲/۱۷ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز 
وصول( از دفترخانه مربوطه تقاضای صدور اجرائیه علیه آقای مهدی هاشمی به عنوان وام گیرنده و ورثه حین الفوت مرحوم غالمحسین 
هاشمی به عنوان راهن ساکن بیرجند ، مفتح ۳۴ پالک ۳۱ را نموده و پرونده ای تحت کالسه ۹۷۰۰۳۶۶ در این خصوص نزد اداره اجرای 
اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است و نظر به اینکه ابالغ واقعی مفاد اجرائیه در آدرس مورث میسر نبوده، لذا به استناد ماده ۱۸- آئین 
نامه اجرا اجرائیه از طریق درج در روزنامه وفق مقررات ابالغ شده است. به دلیل عدم ایفای تعهد به تقاضای بستانکار وفق ماده ۱۰۱ - آیین 
نامه اجرا نسبت به ارزیابی مورد رهن شامل ششدانگ پالک ثبتی ۲۷۸۶ فرعی از ۲۴۹ - اصلی بخش ۲ بیرجند ملکی مورث شما واقع 
در بیرجند، خیابان امام موسی صدر غربی پالک ۵۲ اقدام که طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره ۹۷۰۰۷۶۲۵ - 
۱۳۹۷/۷/۱۸ پالک فوق مشتمل بر دو طبقه به صورت زیرزمین و همکف با عرصه ای به مساحت ۳۸۵/۵ مترمربع که از ضلع شمال به 
مساحت ۶۴/۲۵ مترمربع در مسیر تعریض می باشد و به صورت دو واحد مسکونی و یک واحد تجاری احداث شده است. نوع سازه ساختمان 
دیوار باربر آجری با سقف آهنی طاق ضربی بوده و قدمت ساختمان بیش از ۳۰ سال است. طبقه زیرزمین به صورت یک واحد مسکونی 
دارای یک خواب ، آشپزخانه با کابینت فلزی ، هال و پارکینگ و سرویس های بهداشتی بوده و طبقه همکف دارای دو خواب ، هال ، پذیرایی 
طرح قدیم ، آشپزخانه با کابینت فلزی و سرویس بهداشتی می باشد. کف طبقات موزاییک و دیوارهای سرویس های بهداشتی کاشی و کف 
سرویس ها سرامیک و نمای ساختمان از سمت خیابان سنگ و نمای حیاط سیمان سیاه می باشد. مساحت زیربنای زیرزمین ، همکف 
و خرپشته ۴۶۰ مترمربع و واحد تجاری در اختیار  مستاجر ۳۸/۴۰ مترمربع و از سیستم سرمایشی کولر آبی و سیستم گرمایشی بخاری 
گازی استفاده و شامل یک انشعاب آب، دو  امتیاز برق و دو اشتراک گاز بوده که جمعا به مبلغ ده میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون 
ریال )۱۰/۶۴۱/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و متعاقبا  آقای مهدی هاشمی به عنوان وام گیرنده به مبلغ  ارزیابی اعتراض و وفق  ماده ۱۰۲- آیین 
نامه اجرا به موضوع رسیدگی که با توجه به گزارش کارشناس رسمی منتخب وارده به شماره ۹۷۰۱۱۵۶۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ملک موصوف با 
مشخصات فوق الذکر به مبلغ ده میلیارد و هشتصد و پنجاه و هشت میلیون ریال )۱۰/۸۵۸/۰۰۰/۰۰۰(  ارزیابی گردیده است. نظر به اینکه 
ارزیابی مذکور قطعی می باشد لذا به موجب این اخطاریه مراتب جهت اطالع به شما بالغ می گردد. ضمنا علیرغم قطعیت ارزیابی به جهت 
وجود اختالف بین کارشناسی های انجام گرفته در صورت وصول اعتراض تا قبل از مزایده ملک مورد رهن، مستند به رای وحدت رویه صادره 

از شورای عالی ثبت، موضوع به هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع خواهد شد.

تاریخانتشار۱۳۹۷/۱۱/۲۹غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجند

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری نسب
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افتتاح مدرسه روستای فهالنج طبس

صداوسیما-مدرسه ابتدایی روستای فهالنج طبس افتتاح شد. دبستان دخترانه علوی با حضور معاون 
فنی بنیاد علوی کشور و جمعی از مسئوالن برای بهره مندی 60 دانش آموز روستای فهالنج طبس 

جاده ورودی روستای حاجی آباد بیرجند خیلی خیلی افتتاح شد.بنیاد علوی برای ساخت این مدرسه 6 کالسه 850 میلیون تومان هزینه کرده است.
خرابه و تمامش پر چاله هست لطفا اداره راه و شهرسازی 
یه فکری به حالش بکند چون رفت و آمد خیلی زیاده، 

ماشین های ما داغون شده.
915...135

سالم خدمت مسئوالن ... که به نیروهای خود می 
خواهید زمین بدهید دست شما درد نکند اما این روش 
ثبت نام درست نبود همه کسانی که خانه های چند 
طبقه دارند ثبت نام شوند و چند نفر بدبخت که از طرح 
مسکن مهر خانه دار شدن و تا آخرعمرشان باید قسط 
بدهند و هنوز حتی زمین شان هم مشخص نیست که 
زمین است یا آسمان آیا عدالت این است ما خواستار 

تجدید نظر در این طرح از مسئوالن  هستیم
915...586

باسالم و عرض ادب و احترام وخسته نباشید به استاندار 
چهکندم  ساکن  بنده  بخشدار  و  فرماندار  و  محترم 
قبال هر دو هفته ای یه روز در میان آب قطع میشد 
 جدیدا مد شد هر روز قطع میشه به آبدار چهکند زنگ 
می زنیم میگه به من مربوط نمیشه . دهیار میگه اتفاقات 
آب. اتفاقات آب هم جدیدا جواب تلفنش رو نمیده مثل 
اینکه چهکند دهیاری دارد. از شما مسئوالن محترم 

خواهشمندم که این موضوع رو پیگیری نمایید
933...793

همشهریان  توجه  قابل  خداقوت.   و  سالم  با 
مشکل  باید  شهرداری  نوعی  به  که  محترمی 
از طرح  بعد  راهکارشان  بهترین  را حل کند  شان 
مشکالت یک میالن تغییر محل سکونت بود  و 
نمی  کاری  است  شهر  قدیمی  بافت  چون  اینکه 
شود کرد میدان طالقانی و محدوده عارفی تا کی 
بماند کوچه ای که  باقی  بافت قدیمی  قرار است 
دریاچه  به  تبدیل  بارندگی  از  بعد  و  ندارد  آسفالت 
بود  می  هم  مسئوالن  خانه  جلوی  اگر  شود  می 
همین راهکار را ارائه می دادند؟ کاش به جای پاک 
کردن صورت مسئله جوابی برای حل آن داشتید 
کمی هم به فکر کسانی باشید که با هزار مشکل 
خانه ای را در محلی به قول شما قدیمی خریده اند.
915...390

تواند  می  دولت  است چطور  جای سوال  من  برای 
افزایش حقوق کارگر یا کارمند را برای سال آینده 20 
درصد مشخص کند ولی نمی تواند حداقل همین 
درصد رو برای خودرو سازان یا مسکن یا ... مشخص 
کند چه دست هایی در کار است خدا داند لطفا در این 
دستگاههای نظارتی رو تخته کنید تا خیال مردم راحت 
شود و در بیت المال صرفه جویی گردد خداوندا به این 
ملت صبورکمک کن و مفسدین را در همین دنیا موجب 

عقوبت قرار بده . 
915...357

خواهشا به آقای شهردار بگویید این چه بساطی هست 
در مورد اضافه کار معوقه 7 ماه پرسنل حتما باید خود را 
مثل بعضی ه ا به مریضی زد یا مثل بعضیها بگیم  قرض 
داریم خدا رو خوش نمیاد آقای شهردار اضافه کار هرکه 
زبون داره میدین ولی جواب ما رو نمیدین اگر مریضی  
مالک باشد من خودم مریض هستم ولی روم نمیشه 

لطفا  کمی بیندیشید. ممنون
915...518
آقایان استاندار، فرماندار و نماینده مردم بیرجند این 
 وضع توزیع اقالم یارانه ای مثل گوشت درست نیست 
 عده ای فرصت دارند تو صف می ایستند هر دفعه 

می گیرند عده ای هیچ... این روش عین بی عدالتیه.
915...423

سالم آوا. شنبه شب برای گرفتن مشاوره در جهت 
وصول یک بدهی، تماسی داشتم با پاسگاه خیابون 
توحید، جناب آقای فرخی شیفت این زمان رو برعهده 
 داشتند. خواستم تشکرکنم از حسن برخورد ایشون. 

واقعا دلگرم کننده بود. 
939...216

باعرض سالم و خداقوت خدمت شهردار غیور. اگر پلی 
از انتهای کارگران به مهرشهر بزنید به مردم این منطقه 
کمک بزرگی کرده اید. مردم این منطقه قشر ضعیف 
بوده و خانواده های بسیاری خودروی شخصی ندارند 
و رفت وآمد برایشان بسیاردشوارشده است.اجرکم عندا...
930...861

 لطفا به سمع مسئوالن ذیربط برسانید، این روش توزیع 
گوشت تنظیم بازار صحیح نمی باشد، غیر از اینکه صف 
های طوالنی تشکیل می شود، به یکی ممکن است 
چند تیکه برسد، به یکی هیچ چیز نرسد، مخصوصا 
کارمندان که وقت  صف ندارن، لطفا یه فکر اساسی 

بردارن تا  به همه شهروندان برسد. باتشکر
915...915
چرا کسی به این شایعه یا واقعیت جواب نمی دهد که 
گوشت های برزیلی واقعا گوشت چی هست تا مردم 

از شک در بیان.
935...500

کم عرض بودن جاده نمایشگاه جدید بیرجند و نبود 
روشنایی در طول مسیر و فقدان تابلوهای راهنما از 
معضالت این مکان است. درصورت امکان مسئوالن 
یک الین به این مسیر که مسیر شهرک چند هزار 

نفری  بعثت نیزمی باشد اضافه فرمایند.
915...254
چند تا سامانه تبلیغاتی شخصی در بیرجند هست که 
با شماره 5000 شروع می شود و مدام به شماره های 
مردم بدون اجازه و رضایت خطوط تلفن همراه در 
بیشتر اوقات بعدازظهرها به خط همراه شهروندان پیام 
تبلیغاتی می فرستند و حسابی کاسبی می کنند.چرا 
مخابرات استان برای مسدود کردن این سامانه ها 
روی خطوط تلفن همراه کدی را اعالم نمی کند؟ا 
از مزاحمت این سامانه ها خسته شده ایم. ما از اپراتور 
همراه اول خط دائم خریده ایم سوال اینجاست که این 
سامانه ها چگونه از خط شخصی ما با خبر شده اند و 

مدام مزاحم می شوند.
910...170

توسعه از راه مرز مشترک
*امیرشاهین نایبی فر

خراسان جنوبی 331 کیلومتر مرز مشترک با کشور 
افغانستان دارد که اگر زمینه استفاده از این ظرفیت ایجاد 
 شود به تنهایی امکان توسعه منطقه در همه شاخص ها
چهار  طریق  از  جنوبی  خراسان  شود.  می  فراهم 
شهرستان مرزی سربیشه، درمیان، نهبندان و زیرکوه 
توسعه  که  است  افغانستان  با  مشترک  مرز  دارای 
صادرات و واردات و بازارچه های مرزی این مناطق 
یکی از راه های توسعه اقتصادی و اجتماعی استان 
است هرچند مهم ترین راه توسعه خراسان جنوبی 
توجه به ترانزیت و حمل و نقل از طریق ایجاد جاده 
ماهیرود به سمت فراه افغانستان به شمار می رود. 
منطقه ماهیرود دارای یک بازارچه مرزی به نام »میل 
78« است که در فاصله 240 کیلومتری شهر بیرجند 
و 140 کیلومتری شهر سربیشه قرار دارد، این بازارچه 
با شهر فراه مرکز استانی به همین نام در افغانستان 
150 کیلومتر فاصله دارد. بدیهی است اگر جاده مرزی 
ماهیرود به فراه افغانستان تکمیل شود به زودی شاهراه 
ترانزیتی اتصال ایران به آسیای میانه در استان ایجاد و 
از سراسر ایران، برای ترانزیت به کشورهای افغانستان، 
ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ... از این شاهراه 
حمل و نقل می شود که توجه همه مسئوالن کشوری 
به این منطقه مضاعف شده و توسعه استان خراسان 
جنوبی به یک خواست ملی و نه استانی تبدیل می 
شود. موضوع راه آهن و آب همچنان از مهمترین 
به  توجه  با  اما  است  جنوبی  اولویت های خراسان 
هزینه باالیی که تامین این دو زیرساخت برای دولت 
و کشور دارد امکان ایجاد این زیرساخت ها در کوتاه 
مدت وجود نداشته و بهتر است مسئوالن استانی و 
نمایندگان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسالمی 
با همدلی و هم افزایی با یکدیگر، بیشترین تالش 
خود را برای تکمیل جاده ماهیرود به فراه بگذارند تا 
توجه همه کشور به این منطقه جلب شود. بی تردید 
ایجاد ترافیک ترانزیتی در این بخش زمینه تسریع 
دیگر پروژه های زیرساختی مثل انتقال آب به خراسان 
جنوبی از دریای عمان و احداث راه آهن را فراهم کرده 
و اجرای هر نوع پروژه زیرساختی دیگر را هم به لحاظ 

کارشناسی توجیه پذیرتر می کند.
 اکنون خراسان جنوبی در بخش تولید ناخالص جزو 
به عبارتی برچسب  بوده و  استان ها  ترین  ضعیف 
محرومیت را کماکان بر پیشانی خود دارد، اما مزیت 
هایی که بر تارک این استان می درخشد نوید دهنده این 
امید است که توسعه خراسان جنوبی و قرار گرفتن در 
ردیف استان های مطرح کشور کار دشواری نیست فقط 
باید اولویت سنجی صحیح در نیازها انجام شود. معدن از 
دیگر قابلیت های استان است و تنها ذخایر منیزیت ایران 
در بیرجند و سربیشه مربوط به خراسان جنوبی است و 
بزرگ ترین ذخیره و تنها معدن آزبست ایران »معدن 
حاجات نهبندان« بوده و ذخایر و معادن مهم بنتونیت 
در فردوس، گرانیت در بیرجند و سربیشه، گل سفید در 
بیرجند، بازالت سربیشه، معادن سنگ در بشرویه مورد 
بهره برداری قرار می گیرد که می تواند منبع مهمی 
برای تجارت به ویژه صادرات به کشورهای اطراف باشد. 
یکی دیگر از مهم ترین معادن خراسان جنوبی، معدن 
مس قلعه زری واقع در جنوب غرب استان در شهرستان 
خوسف است که به علت عیار طالی باالی آن در 
جهان شناخته شده است. معادن ارزشمند زغال سنگ 
طبس هم از ظرفیت های استان است و شهرستان 
طبس را در ردیف یکی از غنی ترین مناطق کشور 
به لحاظ ثروت ملی قرار داده است. کشاورزی از دیگر 
ظرفیت های منطقه از گذشته بوده چون این استان 
به لحاظ شرایط اقلیمی منحصر به فرد است و با وجود 
خشکسالی های متوالی، محصوالت راهبردی و دارای 
شهرت جهانی از قبیل عناب، زرشک و زعفران را 
دارد که در صورت ایجاد بسترهای الزم از کاالهای 

پرمصرف صادراتی است.
 امروز با مشخص شدن ظرفیت های خراسان جنوبی 
می توان ادعا کرد که این استان به لحاظ بالقوه از 
ثروتمندترین استان های کشور است و تنها برنامه ریزی 
و مدیریت صحیح می تواند در مدت زمان کوتاهی چهره 
این استان مرزی را متحول کند. با وجود همه ظرفیت 
های عظیم در کشاورزی، معدن و تولید باالترین نقطه 
قوت خراسان جنوبی مرز مشترک با افغانستان است و 
به نظر می رسد اگر مسئوالن تالش خود را برای تسریع 
در ایجاد راه ماهیرود به فراه افغانستان، مضاعف کنند و 
این شاهراه ترانزیتی اتصال ایران به آسیای میانه ایجاد 
شود خود به خود دیگر ظرفیت های استان و منطقه 

شرق کشور شکوفا می شود.

پیام شما

یادداشت

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424
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جای خالی سمن های مردم نهاد
 در امداد رسانی  

تغییر صورت مسئله امداد با قدر مطلق مردم در خراسان جنوبی

محمودآبادی- بعضی از خیابان ها  ان قدر تاریک است که 
مجبوری از چراغ قوه استفاده کنی تا جلوی پایت را ببینی، 
مدام صدای ناله های ضعیف در گوشم نجوا می شود، اما در 
تمام امتداد نگاه و سربرگردان هایم جز، ویرانی و دیوارهای فرو 
ریخته چیزی نیست،آن خانه هایی که سالم مانده نیز در ظلمات 
فرو رفته است، صدای بوق ممتد یک وانت بار توجهم را جلب 
می کند. راننده آشنا نیست اما در این ویرانه ها دیگر کسی به 
خودی و آشنا کاری ندارد. سرعت ماشینش را کم می کند و می 
گوید»امدادگر هستم، با دوستان مان تقسیم شدیم هر کدام مان 
مسئولیت جستجو در یک خیابان را داریم می توانید کمک کنید؟
بی گفتگو پشت وانت سوار می شوم البه الی بیل و کلنگ ها 
یک جا می نشینم، بوی مرگ با بارانی که نم نم شروع شده 
بیشتر مشامم را می آزارد، آدم های شهر نه اینکه بی هدف، 

اما ندانسته برای کمک به همدیگر در تقال هستند. روشن 
خاموش شدن یک تابلو توجهم را جلب می کند، ساختمان 
با ضربه های  روزنامه  تابلوی سقوط کرده  در پشت  ویران 
 شدید به سقف وانت راننده را مجبور به توقف می کنم، آنچه 
می بینم باور کردنی نیست،ضلع غربی ساختمان کامال سقوط 
کرده فقط یک صندلی از البه الی پاره آجرها خودنمایی می کند، 
4 مرد در حالی که دست شان را حایل پیشانی می کنند تا باران 
مستقیم چشم شان را خیس نکند مدام به هم آدرس می دهند 
کجا باید دنبال صدایی که شنیده اند بگردند، اما انگار من آدرس را 
بهتر می دانم روی خرابه ها جست می زنم انگار صد نفر راهنمایم 
باشند. می گویم اینجا را بکنید، بعد از تالشی که نمی دانم چقدر 
طول  می کشد، مجروح را از زیر آوار زلزله بیرون می آوریم. او 
را می شناسم، سال های 86 تا 94 با او در همین ساختمانی 
که االن ویرانه ای بیش نیست همکار بوده ام. وانت شده است 
محل حمل مجروحان و مرده ها را به گروه دیگری می سپاریم، 
 زنده های دست و پا شکسته را با یک پانسمان اولیه به سوله ای 
می رسانیم که هالل احمر مشخص کرده، همهمه مردم بیشتر 
شده است هر کسی در پی عزیزش یا یافتن سرپناهی در تقال و 
تشویش، گوشه لباس یک امداد گر را می کشد، خیابان ها به بره 
های نیمه جانی می ماند که گرگ زده شده اند، صدای مهیب 
رعد و برقی که به ضرب درخت کاجی را به آتش کشید، مرا از 
خواب می پراند. در نفس آرامی که از هوشیاری ام می کشم، به 
این فکر می کنم که به راستی اگر آن زلزله ای که خوابش را 
دیدم به وقوع بپیوندد، بیرجند در چه پله ای از آمادگی است؟ 

سابقه ناخوشایند استان در زلزله
در جستجوی اینترنت به گزینه های خوبی نمی رسم. خراسان 
جنوبی مامن زلزله های ویران گر بوده است، سابقه های بسیار 
دردناک » در سال 1347 زمین لرزه ای به بزرگی 7/4 ریشتر 
دشت بیاض را لرزاند که منجر به کشته شدن 10500 نفر و 
تخریب 61 روستا شد، زلزله طبس با شدت 7/7 ریشتر در 
سال 1357، 19600 کشته و تخریب 16 روستا را به دنبال 
داشت، در سال 1358 هم قائن با شدت 7/1 ریشتر لرزید که 
در اثر آن 130 نفر جان باختند،یکی از نتایج مربوط به سال 
76 بود« زمین لرزه قاین سومین زمین لرزه وحشتناک جهان 
بود که در سال 1997 در ایران رخ  داد و خساراتی عظیم بر 
جای  گذاشت. بر اثر این زمین لرزه مناطقی از قاین )زیرکوه و 
. . . ( ویران شد؛ 1567 نفر کشته، بیش از 2300 نفر مجروح 
و 50000 نفر آواره شدند؛ 15000 واحد مسکونی تخریب شد 
یا آسیب دید. 215 پس لرزه بر شدت خرابی ها افزود و بسیاری 
از بازماندگان را مجبور به ترک منطقه کرد. بعدها مشخص 
شد که زمین لرزه بر اثر گسیختگی در امتداد گسلی که در 
زیر خط مرزی ایران– افغانستان واقع بود، ایجاد شده  است. 
در نهایت میزان خسارت ها 100 میلیون دالر برآورد شد و 
بسیاری از کشورها با اهدای پتو، چادر، لباس و مواد غذایی 
به یاری زلزله زدگان شتافتند. گروه های نجات به منطقه اعزام 
شدند تا داوطلبان محلی را در یافتن بازماندگانی که زیر آوارها 
مدفون شده بودند، یاری کنند. سازمان زمین شناسی آمریکا 
این زمین لرزه را مرگ بارترین زمین لرزه  سال 1997 توصیف 
کرد.گزارش هایی که درباره زلزله سال 76 به چاپ رسیده 
دارای نکات بسیار غم انگیزی است. به عنوان مثال در جایی 
نوشته شده » دورافتادگی بسیار زیاد مناطق زلزله زده، موجب 
شده بود توزیع کمک های امدادی به دشواری صورت پذیرد. 

برای دسترسی به برخی از روستاهای محل حادثه گاهی الزم 
بود بیش از 5 ساعت در جاده های خاکی رانندگی کرد. برخی 
از این مسیرها نیز سقوط کرده یا بر اثر رانش زمین با ریزش 
حاشیه جاده کاماًل پوشیده شده بودند. در برخی مناطق غیرقابل 
دسترس منطقه نیز، از بالگرد برای تأمین مایحتاج زلزله زدگان 
استفاده شد، اگرچه عملیات امدادرسانی تا مدت ی ادامه یافت، 
اما دولت ایران عملیات نجات را در تاریخ 14 مه متوقف کرد؛ 
زیرا با گذشت پنج روز از وقوع زمین لرزه، دیگر انتظار نمی رفت 
بتوان فرد زنده ای را از زیر آوارها و مخروبه ها بیرون کشید. 
البته در ادامه گزارش به نکته بسیار مهمی نیز اشاره شده است، 
با مهندسی  در گزارشی که سال 2004 درباره کشورهایی 
زلزله بی کیفیت در وبگاه خبری ساینس دیلی منتشر شد ایران 
»متخلف ترین« کشورِ در حال توسعه با احتمال باالی وقوع 

زلزله های مرگ بار معرفی شد.

سال های عزای منطقه  خراسان جنوبی 
 1391 ،1376 ،1347 ،1340 ،1325 ،1320 ،956 ،763 ،458
همان طور که می بینید هیچ توالی خاص یا فرمول مشخصی 
بین این اعداد که مربوط به سال های وقوع زلزله در شهرهای 
این استان است وجود ندارد، اما در همه این سال ها شدت 
زلزله بیشتر از 4 و حتی نزدیک به 8 ریشتر گزارش شده است 
 حال سوال مهم اینجاست برای خراسان جنوبی با چنین سابقه 
زیاد عزا از زلزله حداقل بعد از استان شدن چه زیرساخت هایی در 
امداد و نجات و یا استحکام در ساخت و ساز ها ایجاد شده است؟ 
جایگاه نهادهای مردمی در این استان برای کمک در چنین 
اوضاعی چگونه است؟مدیر عامل جمعیت هالل احمر خراسان 
جنوبی و معاونان او اولین مسئوالنی هستند که به سواالت آوای 

خراسان جنوبی در این زمینه پاسخ می دهند.

نقطه کور امداد رسانی 
محمد رحیم شهریاری در ابتدای گفتگویش این نکته را مورد 
توجه قرار می دهد که خراسان جنوبی حداقل در 3 سال اخیر 
به لحاظ دارایی های امدادی پیشرفت قابل توجهی داشته است 
که این خود برای استانی که امدادگران آن را نقطه کور امداد 
رسانی تعریف می کنند بسیار ارزشمند است. وی با اشاره به 
اینکه نمی توان خراسان جنوبی را در زمینه زیرساختی و آمادگی 
در برابر زلزله با خراسان رضوی مقایسه کرد، می گوید: امداد 
در هالل احمر این استان همیشه باید فعال و جدی باشد چرا 
که بیشترین تلفات استان را در حوادث جاده ای داریم. البته 
این موضوع به معنای آن نیست که برای امدادرسانی در برابر 
زلزله آماده نیستیم. وی ادامه می دهد: اکنون در انبارهای هالل 
احمر  اقالم مورد نیاز در بروز هر رویداد مثل سیل و زلزله ازقبیل  
چادر، پتو، چراغ وکنسرو  ذخیره شده است، اما من هیچ گاه 
نمی توانم بگویم این میزان دارایی ما کافی است یا خیر! چرا 
که میزان نیازمندی واقعی در زمان حادثه بسته به عمق و میزان 
خسارت سنجیده می شود. اما اعالم می کنم که ما در همه 
شهر های استان انبارهای امداد را تا حدی تامین کرده ایم و 
ذخیره سازی انجام شده است. در بروز حادثه ای مانند زلزله 
 دارایی های امدادی تمام کشور به محل حادثه ارسال می شود

مانند زلزله ای که در کرمانشاه افتاد، در پی آن از خراسان جنوبی 
نیز محموله های امداد  ارسال شد.مهمترین دغدغه شهریاری در 
بیان مشکالت اولیه امداد رسانی دوری شهرهای خراسان جنوبی 
از مرکز و البته از استان های معین است. اضافه می کند: متاسفانه 
ما در این استان تا شعاع 500 کیلومتری خود استان معین نداریم 
که به تعبیر امدادگران، خراسان جنوبی در لیست نقطه کور امداد 
رسانی قرار می گیرد، این نقطه کور باعث شد، مجوز ایجاد شعبه 
هالل احمر را برای چند شهر دیگر استان دریافت کنیم. به این 
ترتیب شهرهایی مانند سرایان ، سربیشه،خوسف و زیرکوه نیز با 
داشتن یک شعبه از هالل احمر و البته جذب نیرو در آن می تواند 

در اولین فرصت بعد از حادثه امداد رسانی داشته باشند.

کارگروه امداد و نجات 
نقش مشخص کارگروه امداد و نجات موضوع دیگری است که 
 مدیر عامل هالل احمر خراسان جنوبی این طور به آن پاسخ می دهد: 
در کارگروه امداد و نجات دو وظیفه ذاتی تعریف شده داریم 
که اولین نکته مربوط به آموزش همگانی است. بر اساس این 

رسالت دوره های آموزشی برگزار می شود که افراد در سطح 
های مختلف مهارت های امدادی را فرا می گیرند و در زمان 
حادثه به عنوان داوطلب به امدادگران جمعیت هالل احمر کمک 
می کنند. به گفته شهریاری، این آموزش همگانی از مهمترین 
بخش های هالل احمر است که بسیار مورد توجه است چرا که 
داشتن تعداد زیادی از داوطلبانی با مهارت های نسبی و البته 
تخصصی در مواجه با حوادث می تواند عالوه بر سرعت در امداد 
رسانی میزان تلفات را نیز کاهش دهد. وی به وجود دغدغه 
ها و مشکالتی در بحث آموزش های همگانی اشاره کرد که 
مهمترین آنها هزینه بر بودن دوره های تخصصی آن است، 
البته در این زمینه طرح هایی به دانشگاه علوم پزشکی از سوی 
 جمعیت هالل احمر داده شده که باید منتظر پاسخ پیگیری ها

باشند. وی درباره وظیفه دوم کارگروه امداد و نجات می گوید: 

اصلی ترین وظیفه این کارگروه امداد و نجات است که در مراحل 
مختلف مدنظر قرار می گیرد، امدادرسانی قبل حادثه که تجهیز و 
به روزگردانی انبارهای و سوله های امدادی از مهمترین آنهاست، 
در حین حادثه که همه کم و بیش با آن آشنا هستید، مرحله بعد 
اسکان موقت،تغذیه و در مرحله نهایی برای درمان اضطراری 
اقدام می کنیم که در این مورد امدادگران جمعیت هالل احمر در 

کنار وزارت بهداشت قرار دارند.

نهادهای مردم نهاد  
وقتی شهریاری موضوع تغذیه را مطرح می کند، زلزله سال 91 
زهان را به یاد می آورم که برخی از حادثه دیدگان از نبود قاشق 
برای خوردن کنسروی که به آنها داده شده بود سخن می گفتند 
و البته صحنه ها و خبرهایی که در زلزله کرمانشاه به گوش مان 
رسید و بازتاب گزارش هایی درباره غارت اموالی که برای امداد به 
کرمانشاه سرازیر شده بود در جاده ها و البته بعد از آن سیل انسان 
های نوع دوستی که گوشه ای از داشته هایشان را با خودروهای 
شخصی به کرمانشاه می بردند !! به راستی آیا نمی شود در چنین 
حوادثی بخشی از کار را به مردم سپرد؟ مگر همین مردم آنهایی 
نیستند که در اربعین ساالر شهیدان کاروان کاروان وارد کشور 
جنگ زده عراق می شوند و آمارهای میلیونی آنها که سالم رفته 
و برگشته اند و به بهترین شکل پذیرایی شده اند چشم و گوش 

دشمن را کور و کر می کند؟
 مدیرعامل جمعیت هالل احمر مهر تائید به این موضوع می زند 
و تاکید می کند:مدیریت بحران  از حوزه هایی است که بیشترین 
نیاز را به نهادهای مردم نهاد دارد، اما متاسفانه در استان ما تاکنون 
هیچ نهاد مردمی وارد این موضوع نشده است و جای خالی آن 
به شدت احساس می شود اضافه می کند: در اربعین دیده اید که 
23 میلیون آدم تمام امور تغذیه ای ، بهداشتی و اسکان شان به 
خوبی و بدون کوچکترین حاشیه ای انجام می شود و تمام این 
امور نیز مردمی اداره می شود. در موضوع بحران ما چنین نیازی 
را صد در درصد داریم. چون به اعتقاد بنده اولین کسانی که می 
توانند به داد مردم برسند خود مردم هستند.وی ادامه می دهد: 
برای رسیدن به این مهم باید مساجد، سالن های ورزشی، ادارات 
و دستگاه ها با هماهنگی یک نهاد مردمی و طی توافقی برای 
اسکان موقت مردم آماده شود، حداقل تمام آنچه مربوط به تغذیه 
و اسکان موقت آسیب دیدگان است به همین سمن های مردمی 
واگذار شود.وی تصریح می کند: به نظر من که در هیچ جایی از 
کشور هنوز چنین سمنی شکل نگرفته است و چقدر خوب خواهد 
شد که این رویداد نیکو از بیرجند شروع شود، هر چند تعدادی از 
هیئت های مذهبی شهر اعالم آمادگی کردند اما باید تیم های 
مشخصی با همکاری هالل احمر مشخص شود که بدانیم در 
بروز حادثه با نظارت این افراد چه اقداماتی انجام خواهد شد.

 زیرساخت، زیرساخت، زیرساخت     
 وقتی موضوع زیرساخت ها را مطرح می کنم شهریاری به 
نکته مهمی اشاره می کند و آن اینکه جمعیت هالل احمر 
خراسان جنوبی برای رسیدن به این نقطه ای که امروز در آن 

است چند سالی طول کشیده است.
حال تصور کنید یک زندگی چند سال طول کشیده تا پایه 
هایش قوی شده، منزل مسکونی با تمام دارایی هایش و البته 
عزیزانی که هر نفس شان برای پدر و مادر ثروت است و البته 
وجود والدین برای بچه غنیمت ،حال تصور کنید در یک آن 
همه چیز از بین می رود، هیچ ساز و کاری وجود ندارد که از 

وقوع حادثه جلوگیری شود اما یقینا با برنامه ریزی و انجام برخی 
اقدامات می توان از شدت حادثه جلوگیری کرد، بعد از زلزله بم 
ستاد مدیریت بحران در کشور زیرنظر وزیر کشور شکل گرفت. 
حاال جمعیت هالل احمر تنها جزو یکی از چهارده کارگروه این 
سازمان است، پس باید میزان آمادگی را در تمام این کارگروه 
ها مورد بحث و بررسی قرار داد. ساز و کاری که ما برای خود 
برنامه ریزی کرده ایم آمادگی قبل بحران است و البته پیگیری 
نداشته هایی که داشتن شان برای استان ضروری بوده است 
که مهمترین آن بالگرد امدادی است.شهریاری اضافه می کند: 
با پیگیری های همکاران ما تخصیص بالگرد امدادی برای 
مرکز استان قطعی شد، در این خصوص آقای علوی )معاون 
عمران استانداری خراسان جنوبی( نهایت همکاری را با هالل 
احمر انجام دادند. چرا که جمعیت، آشیانه ای برای فرود بالگرد 

نداشت اما با موافقت مسئوالن فرودگاه بیرجند یک آشیانه در 
اختیار ما قرار گرفت و در همین دهه فجر این بالگرد در اختیار 
جمعیت هالل احمر استان قرار گرفت.وی درباره زیرساخت 
های موجود امداد رسانی در استان به این نکته اشاره دارد که 
با تامین بالگرد اندکی از دغدغه های ما کاسته شد ، با این 
حال به دلیل محدودیت های جدی در امداد رسانی جاده ای 
به خصوص جاده های فرعی باید تعداد خودروهای امدادی 
افزایش یابد البته امسال 33 خودرو به جمعیت هالل احمر 
خراسان جنوبی داده شد. شهریاری با اشاره به اینکه محورهای 
طبس و نهبندان بیشترین تلفات جاده ای را دارد، می گوید: هر 
سه خودروی امداد و نجات در این دو منطقه مستقر خواهد شد 
تا بتوانیم مصدومان جاده ای را با سرعت بیشتری امداد رسانی 
کنیم. البته وی این نکته را نیز مد نظر قرار داد که در خراسان 
جنوبی به لحاظ زیرساخت های امداد و نجات که شامل تعداد 
پایگاه ، خودروی امداد و نجات و . . .  است، از نظر استاندارد 
های تعریف شده فاصله داریم چرا که در استانی با پرحادثه 
ترین جاده ها هرچند توانسته ایم 22 پایگاه امداد و نجات راه 
اندازی کنیم اما هنوز هم این تعداد با توجه به تعداد و عمق 

حادثه هایی که داریم باید افزایش یابد.

بیمارستان سریع برپاشونده
معاون درمان جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی نیز در تائید 
اینکه برای همه آنچه جمعیت امروز به دست آورده تالش و 
پیگیری های زیادی شده است با اشاره به برنامه های منظم 
جمعیت از واکسیناسیون حجاج گرفته تا ویزیت کاروان سالمت 
هالل احمر و درمان های اضطراری می گوید: جمعیت به 
بیمارستان سریع برپا شونده مجهز شده است.لطیفی با اشاره به 
اینکه ما بازوی کمکی دانشگاه علوم پزشکی هستیم درباره این 
بیمارستان توضیح می دهد: این بیمارستان که یک سازه بادی 
است شامل اتاق عمل ، تحت نظر آقایان و خانم ها ، واحد 
تریاژ ،واحد مراقبت های ویژه و . . . است. جمعیت موظف است 
در زمان بروز حادثه خدمات درمانی داشته باشد در هر سطحی 
تغذیه،پرستار مامایی،بهداشت،روانشناس   پزشک،کارشناس 
امدادگر و ... همه در کنار همکاران دانشگاه علوم پزشکی خدمات 
ارائه می دهند. وی داروخانه هالل احمر را یکی از داروخانه های 
مهم دانست چرا که 75 درصد مراجعه کنند گان به این داروخانه 
مبتالیان به بیماری های خاص هستند.عالوه بر این واحدهای 
توانبخشی هالل احمر )کاردرمانی،گفتاردرمانی،ارتوپدی و . . .( 
که مجهز به بهترین امکانات است با کمترین تعرفه بهترین 

خدمات را به مردم استان ارائه می کند. 
وی نیز آموزش همگانی را از جمله نیاز های هالل احمر دانسته 
و تاکید می کند: طرحی با عنوان مرکز مهارت آموزی سالمت به 
دانشگاه علوم پزشکی ارائه شده است که امیدواریم با رفع مشکلی 
که درباره آن مطرح شده هر چه زودتر شاهد بهره برداری آن 
باشیم و بحران آموزش مهارت های امدادی را با راه اندازی این 
مرکز تا حدی برطرف کنیم. آنچه روشن است تالشی است که 
جمعیت هالل احمر برای ارئه بهترین خدمات انجام می دهد اما  
به تجربه ثابت شده هر جا مردم به کاری ورود پیدا کرده اند آن 
کار موفق تر و پیروزمندانه تر بوده است. بر این اساس انتظار می 
رود، تمام آنهایی که در خود قدرتی برای کمک متصور هستند 
 حتی در دادن لقمه ای نان به دست یتیمی حادثه دیده از زلزله ،
سیل یا حتی هجوم طاعون خشکسالی از حضور در کنار جمعیت 

هالل احمر مضایقه  نکنند.

درخصوص خبر )50هزار اصله نهال توزیع خواهد شد( 
خواهشا استانداری و دستگاه های نظارتی پیگیری کنند 
چرا اداره منابع طبیعی درخت کاج و درختان غیر مثمر 
و سراسر زیان ده بین مردم توزیع می کند از جون 
مردم و منابع طبیعی چی می خواهند ، چرا در این 
خصوص کارشناسی نمی کنند فقط رفع تکلیف می 
کنند ، چرا به جای درختهای حساسیت زا و سراسر  
زیان درخت عناب ، زرشک ، بادام بین مردم توزیع 
نمی شود. تا کی باید از خودی و غیر خودی ضربه 
بخوریم و برنامه های دشمنان را با پول بیت المال 
انجام بدهیم . خواهشا پیگیری کنید و مردم کمپین 
تشکیل دهند تا شاید دوستان از خواب بیدار شوند.
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موفقیت و انرژی

قانون افزایش

برای موفق شدن 
به شخص دیگری تبدیل نشوید

اگر امروز بخواهید الگو یک فرد موفق را در زندگی 
بود؟  نمایید آن فرد چه کسی خواهد  دنبال  خود 
شاید شما در لیست خود افرادی را با این ویژگی ها 
انتخاب نمایید: بیل گیتس به خاطر ثروت عظمیش، 
باال،  بدنی  قدرت  خاطر  به  شوارتسنگر  آرنولد 
العاده اش،  آلبرت انیشتین به خاطر هوش خارق 
ژاکلین  تخیلش،  قدرت  خاطر  به  دیسنی  والت 
کندی به خاطر وقار و متانت اجتماعی،  مادر ترزا به 

خاطر قلب بزرگ و خدمتکارش.
شاید هم هیچکدام از افراد باال، اما هر شخصی را که 
انتخاب می کنید سعی نکنید که تبدیل به دیگری 

گردید زیرا این بزرگترین اشتباه در زندگی می باشد.

سپاس بیشتر = جذب بیشتر

قانون افزایش همانند قانون جذب، یکی از قوانین 
جاری بر هستی ماست که شاید بعضی اوقات از قلم 
افتاده و یا به آن کم توجهی شود؛ در صورتی که 

نقش اساسی در زندگی هر شخصی دارد.
قانون افزایش می گوید: در صورتی که نسبت به هر 
آنچه داریم سپاسگزار بوده و شکرگزار هستی باشیم 
و همواره هر آنچه مثبت را که داریم بزرگ شمرده 
و بر زبان و دل جاری نماییم؛ آن داشته زیاد شده 
و روز به روز به نوعی بهتر در زندگی مان تجلی 
پیدا می کند. این زیاد شدن به دلیل این است که 
ما  ناخودآگاه  ضمیر  بر  پدیده  جذب،  قانون  طبق 
نفوذ کرده و باعث می شود که ذهن داشتن این 
داشته را به صورت عملی در زندگی نیاز بداند. پس 
ما به زودی باعث جذب هر چه بیشتر آن داشته 
می شویم. خداوند متعال خود بر روی این مساله 
یادآوری  به  و  سپاسگزاری  همانا  که  داشته  تاکید 
گردد. می  آنها  افزایش  و  ازدیاد  باعث   ،  داشته 
وقتی شخصی مال بسیار دارد و همواره از مال خود 
 پیش خدایش تعریف می کند و سپاسگزار هستی 
می باشد، هستی خود به خود هر آنچه که دارد را به 

سمت این شخص می بارد.
بیماری  به  مثال  که  کسی  مورد  در  همچنین 
مبتالست. یکسره از بیماری خود می گوید و هرکجا 
که می رسد از دردها و تحمل هایش می گوید و روز 
به روز حال او وخیم تر می شود. چه بسا اگر این فرد 
بیماری خود را کتمان می نمود و گویی که چنین 
بیماری وجود نداشت شاید خیلی زودتر از آن خالص 
می شد. دقیقا بیماری ترس مرضی به همین صورت 
است از هر آنچه که داریم صحبت کنیم و فکر کنیم، 

افزایش می یابد.
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نکاتی برای سالمت چشم
 بعد از عمل لیزیک

از فعالیت  تا دو هفته  لیزیک حداقل  از عمل  بعد 
شدید فیزیکی، ورزش های سنگین و به خصوص 
توجه  کنید.  خودداری  سنگین  وسایل  کردن  بلند 

داشته باشید برای حفظ سالمت چشم بعد از عمل 
رعایت کردن این نکته بسیار حائز اهمیت است. شنا 
و حمام آب داغ ممنوع، تا دو هفته بعد از جراحی، شنا 
کردن در استخر به علت کلر موجود در آب می تواند 
باعث سوزش چشم شود و شست و شو با آب داغ 

نیز ممکن است به چشم آسیب برساند. 

عرق رازیانه موجب چاق شدن بانوان
 و کاهش موهای زائد

می شود.  بانوان  شدن  چاق  باعث  رازیانه  عرق 
و  شدن  نازک  باعث  آن  روز  تا 120  مصرف 40 
کاهش موهای زائد می شود. عرق رازیانه در درمان 

بسیاری از بیماری های روحی و افسردگی های زنان 
بسیار موثر است.کاهش حالت تهوع و استفراغ از 
دیگر خواص این عرق است. یکی دیگر از خواص 
عرق رازیانه کمک به بهبود هضم،  افزایش اشتها 
و بهبود دردهای شکمی است. عرق رازیانه باعث 

افزایش بینایی نیز می شود.   

ارزش غذایی
 پوست هندوانه

مغذی  مواد  تمام  اینکه  بر  عالوه  هندوانه  پوست 
موجود در گوشت هندوانه را داراست، میزان برخی از 
آنتی اکسیدان ها، مواد معدنی، ویتامین ها و ترکیبات 

فعال در پوست این میوه بیشتر است. پوست هندوانه 
کالری کمی دارد و سرشار از ویتامین ث، ویتامین 
آ، ویتامین ب6، پتاسیم، روی و موارد دیگر است. 
پوست هندوانه همچنین مقادیر زیادی از کلروفیل، 
اسید های آمینه، فالنوئید ها و ترکیبات فنولی را در 

خود جای داده است.

خاصیت آرامش بخش 
کرفس کوهی

یکی از مهمترین خواص کرفس کوهی، خاصیت 
به  کوهی  کرفس  از  است.  گیاه  این  بخشی  آرام 
شکل های مختلف استفاده می شود، این گیاه دارای 

اثرات ضد درد، ضدالتهاب و آرامش بخش است. 
در طب سنتی کرفس کوهی به دلیل خاصیت آرام 
درمان  و  اضطراب  کاهش  برای  دارد  که  بخشی 
افسردگی موثر است. از دیگر خواص کرفس کوهی 

داشتن خاصیت ضد میکروبی   است.

جوانه گندم کمک
 به افزایش وزن و قد کودک

کمک به رشد بهتر کودکان و افزایش رشد وزنی و 
قدی کودک از خواص پودر جوانه گندم است. پودر 
جوانه گندم، به دلیل داشتن انواع ویتامین ها، اسید 

فولیک و مواد معدنی مانند آهن، منگنز، روی، فسفر، 
تبدیل  معجون  یک  به  را  کودک  غذای  منیزیوم، 
کودکان  غذای  به  محصول  این  افزودن  می کند. 
از  ایمنی بدن و پیشگیری  موجب تقویت سیستم 
سرماخوردگی، افزایش فعالیت های مغزی، رشد بهتر 

دندان و استخوان سازی می شود. 

میوه کاکتوس سرشار از مواد مغذی و آنتی اکسیدان است و از خواص درمانی گسترده ای برخوردار است. تعدادی 
از مهمترین خواص آن عبارتند از: مصرف میوه کاکتوس به دلیل وجود مقادیر باالیی از کلسیم و فسفر در حفظ 
سالمت استخوان ها و دندان ها موثر است. میوه کاکتوس حاوی آهن است و خوردن آن در پیشگیری از کم 
خونی، تشکیل گلبول های قرمز سالم و رشد بافت ها مفید است. تقویت سیستم ایمنی بدن، تسکین سریع تر 
زخم ها و کبودی ها و کاهش خطر ابتال به مشکالت تنفسی از جمله خواص کاکتوس خوراکی است. این میوه 
برای بیماران کبدی مفید است و خوردن آن باعث تقویت دستگاه گوارش می شود.کاکتوس خوراکی به سبب دارا 
بودن خواص ضد التهابی و داشتن رادیکال های آزاد، اثر مثبتی بر سلول های مغزی می گذارد و از سلول های قشر 

خاکستری حفاظت می کند. مصرف این گیاه برای درمان چاقی مفرط هم مفید است.

 کم خونی فقر آهن شایع ترین گونه کم خونی بوده و ناشی از کمبود آهن در تغذیه، دفع بیش  از حد خون در 
بلندمدت )مانند خونریزی گوارشی( و یا سوء جذب آهن رخ می دهد. شایع ترین مشکل عالئم عمومی این عارضه 
احساس سستی، خستگی همیشگی یا هنگام فعالیت و احساس کسالت عمومی است. سایر عالئم سرگیجه 
کاذب، ابتالی مکرر به بیماری های ویروسی مانند سرماخوردگی، ناخن های قاشقی شکل )گود شدن روی ناخن(، 
هرزه خواری، خواب رفتن و سوزن سوزن شدن دست و پاهاست. ترکیبات دارای آهن مانند فروس سولفات در 
درمان و پیشگیری از کم خونی فقر آهن به کار می رود، مصرف گوشت و جگر، مغزها مانند پسته، ماهی، زرده 
تخم مرغ، سبزی های دارای برگ سبز تیره مانند جعفری، اسفناج و حبوبات مثل عدس و لوبیا همچنین میوه های 

خشک )مانند برگه ها( و دانه های روغنی مفید است.

عالئم کم خونی ناشی از کمبود آهنخواص درمانی میوه کاکتوس 

تحقیقات نشان می دهد که کمرویی از طریق یک چرخه  معیوب 
ایجاد می شود که افراد در آن به سمت یک شرایط اجتماعی 
می روند، احساس ترس یا اضطراب بیش از حد باعث قضاوت 
منفی آن ها می شود و سپس از موقعیت اجتماعی که در واقع 
نجات بخش آنهاست اجتناب می کنند و در نهایت این واقعه 
شرم  احساس  و  گناه  احساس  گری،  سرزنش  خود  موجب 
می شود.  این احساسات منفی نسبت به خودمان ممکن است 
به خشم و سرزنش نسبت به دیگران تبدیل شود و به همین 
دلیل دیگران را بی توجه می بینیم و همین موضوع فاصله  ما با 
آن ها را بیشتر می کند و اجازه نمی دهد مهارت های اجتماعی 

ما تقویت شود.  
برنامه ریزی کنید که خوب پیش برود: برخالف درونگرایی، 
خجالت با سکوت و محافظه کاری همراه است و با تمایل 
انتقادات منفی مشخص  شدید نسبت به دست باال گرفتن 
می شود. ترس شدیدی وجود دارد که دیگران شما را منفی 
انرژی و فکر شما در  از  ارزیابی کنند، بخش زیادی  یا کم 
تنظیمات اجتماعی صرف این می شود که چگونه کار اشتباهی 
انجام ندهید، به جای آنکه در مورد نحوه انجام درست کار فکر 
کنید.یکی از روش های کاهش اضطراب این است که به این 
فکر کنید، چگونه می توانید کاری را انجام دهید تا به موفقیت 

منجر شود. اگر نگران ارائه  یک سخنرانی کوچک هستید، از 
خودتان چند سوال بپرسید که به شما کمک کند.

 موضوعات جالبی خلق کنید: از چه رویدادی می توانم یاد کنم 
که جالب باشد؟ در زندگی ام چه می گذرد که بیان کردن آن 
برایم راحت است و برای دیگران جالب خواهد بود؟ من با 

آدم های دیگری که مقابلم هستند چه نقاط اشتراکی دارم؟
همچنین می توانید برای خود یک استراتژی خروج طراحی 
کنید؛ البته باید تمام تالش تان را بکنید که از آن استفاده 
نکنید. اینکه در معرض ترس قرار بگیرید و با آن روبرو شوید، 

بهترین راه مقابله با ترس است.

چگونه خجالت را کنار بگذاریم؟

آیه روز

و بگو ستایش از آن خداست به زودی آیاتش را به شما نشان خواهد داد و آن را خواهید شناخت و 
پروردگار تو از آنچه می  کنید غافل نیست. )سوره نمل/آیه 39(

سخن روز

راز موفقیت در این است که بتوانیم ایده های دیگران را کسب کنیم و به مسایل، هم از دید خود و هم 
از دید دیگران بنگریم. )هنری فورد(
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1234567891۰1112131415
لقنولمحناخمیرک1
ارماسصاقتنایم2
جیاررهشایکبور3
وهیهسکللیساب4
رهزیاجهخسنسس5
هامیمارلیگزت6
یسکاتلسلسمهسه7
یارشیامهزرا8
ادراوزناشیارا9
طیعفاهلاببان1۰
مسنشلگمهدجهد11
ینابرایدراشر12
نازهیمورانگاو13
ایراکبشمنادخی14
نیماتیوهردناهد15

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

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

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،

 میز اداری و کنفرانس 

 09363050071 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

کار خوب اتفاقی نیست

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  1205   125  0901

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

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

۰915   ۰56   21۰۰ 

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر
 مجهز به پتو  و ضربه گیر

 )داخل و خارج از شهر( 
)کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل( 

صد در صد تضمینی 
جابجایی ساید بای ساید 

جهیزیه و مبلمان
اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

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

استخدام یک نفر همکار خانم 
آشنا به نرم افزارهای آفیس 
و ویرایش محتوا،  فتوشاپ 

و کار با اینترنت 
  32457300

 09128140072
مهندسین مشاور پارس رابین  

معلم 36/1 - پالک 25

به یک شاگرد جهت کار در سوپر مارکت 
نیازمندیم. آدرس: نبش مدرس 21 
)مراجعه به صورت حضوری می باشد(

در فروشگاه لوازم  یدکی خودرو 
به یک همکار و شراکت در کار 
نیازمندیم.  09158254172

به یک آشپز ماهر آقا جهت کار 
در آشپزخانه نیازمندیم.

09152373613

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علیرضا الهیاری فرزند 
نوح به شماره شناسنامه 485 صادره از بیرجند مقطع 
کارشناسی رشته معماری صادره از واحد دانشگاهی 

بیرجند با شماره 2834432 مورخ 1396/2/9 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 

می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد بیرجند به نشانی انتهای خیابان آیت ا... غفاری 

ارسال نماید.

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

خونـه تـو  نـو کـن
نقاشی ساختمان تهران پارس

اجرای انواع رنگ های نانو، صنعتی و کناف
با قیمت مناسب و کیفیت عالی 
  09156705323- عبدالهی

سمساری و لوازم خانگی 
خرید و فروش با ما به نفع شماست.

09155614521- زارع

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

مژده                                   مژده
فروشگاه بزرگ ارزان سرا

افتتــاح شــد 
انواع لوازم کادویی و بلورجات فقط و فقط 5۰۰۰ تومان 

آدرس: روبروی انقالب 10

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  ۰915543876۰ و 32457۰33

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                     1۸ ماه گارانتی
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انباشت نخاله ها نگران کننده است حضور آیت ا...عبادی  در جشن تولد فرزند شهید
فرماندار بیرجند با بیان اینکه جمع شدن نخاله ها در اطراف 
شهر به لحاظ زیست محیطی نگران کننده است، گفت: 
وجود نخاله های ساختمانی در حومه بیرجند از معضالت 
اساسی بوده که باید رفع شود. به گزارش مهر، ناصری روز 
گذشته در شورای هماهنگی مدیریت بحران بیرجند با اشاره 
به بارندگی های اخیر بیان کرد: باید دستگاه های متولی بر 

ارتقا و آمادگی خود روزبه روز بیفزایند.
وی شهرداری را مدیر بحران شهر دانست و اظهار کرد: 
جمع شدن نخاله ها در مسیر آب و کانال ها از مشکالتی 

بوده که باید موردتوجه شهرداری قرار گیرد.
ناصری  با بیان اینکه  انباشت نخاله ها در اطراف شهر به 

لحاظ زیست محیطی نگران کننده است، گفت: همچنین 
وجود نخاله های ساختمانی در حومه بیرجند از معضالت 
اساسی بوده که نیازمند توجه است. فرماندار بیرجند با اشاره 
به سدهای قدیمی اطراف بیرجند بیان کرد: بهسازی و 

مرمت سدها باید مورد نگاه ویژه آب منطقه ای قرار گیرد.
وی خواستار تعیین و تکلیف سد شهید رجایی شد و اظهار 
از  اعم  سال  مختلف  فواصل  در  سدها  آب  میزان  کرد: 
تابستان باید بررسی و مدیریت شود. ناصری با اشاره به 
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بحران در اسفند سال 
مدیریت  کارگروه های  اعضای  حضور  کرد:  بیان  جاری 

بحران در این کارگاه الزامی است.

نماینده ولی فقیه  شنبه شب در منزل شهید مدافع حرم حاضر 
شد تا تولد سه سالگی فرزند شهید را تبریک بگوید و طاها جای 
خالی پدر را احساس نکند. به گزارش تسنیم، عبادی در این 
مراسم گفت: وقتی جامعه تحت فرهنگ متعالی قرار می گیرد، 
به همان نسبت در دامن جامعه نونهال هایی رشد می کنند و 
خانواده شهدا چشم و چراغ جامعه هستند و باید الگو قرار گیرند. 
عبادی با اشاره به آیاتی از قرآن پیرامون اهمیت علم آموزی 
بیان کرد: کودک از همان بدو تولد ویژگی فراگیری دارد و 
هیچ فرزندی از مادر فارس یا لر متولد نمی شود بلکه آن  زبان 
را فرا می گیرد. وی با بیان اینکه یک کودک در کنار زبان، تمام 
آداب و حرکات را فرا می گیرد اظهار کرد: زیرساخت سطح 

اندیشه در دوران کودکی بنا می شود. وی بیان کرد: تربیت در 
کالس های آمادگی یا تعلیم در ابتدایی از دانشگاه مهم تر است 
 و مربیان باید به صورت دقیق و تخصصی گزینش شوند. 
 وی با اشاره به دوران جاهلیت جامعه قبل از بعثت پیامبر اکرم )ص(

 گفت: دوران بعثت 10 سال بیشتر نبود اما به گونه ای تاثیرگذار 
بود که حتی کودکان به صورت زیبا، فلسفی و عقالنی رشد 
یافتند.عبادی افزود: گفتار و رفتار همه ما در جامعه برای نسل 
جدید فرهنگ ساز است، بنابراین تمام افراد در این جهت 
مسئولیت دارند.امام جمعه بیرجند بیان کرد: اگر چه امروز در 
این جشن تولد پدر طاها حضور نداشت اما سایه امنیت بر سر 

ما و طاها قرار دارد.

ورزشی

خبر ویژه

تکرار مکررات خواسته های 
مردم، همچنان بی اثر!

صمصام-تیر سال 82 ، شورای شهر بیرجند نامه ای 
خطاب به رئیس بنیاد مستضعفان کشور تنظیم و ارسال 
کرد که در بخشی از آن آمده است:” مشکل افزایش بی 
رویه و سرسام آور قیمت زمین در بیرجند از مرز بحران 
گذشته و به مرحله غیرقابل کنترل رسیده است. معدود 
افرادی هم در وادی بورس بازی و خرید و فروش زمین به 
سرمایه های کالن رسیده و هزاران نفر دیگر سر در گریبان 
ناامیدی فرو برده و حتی در خواب هم امید داشتن زمین 
را ندارند. عوامل متعددی در این بحران دخیلند که مردم از 
مهم ترین آن ها را واگذاری زمین از طریق مزایده های 
بنیاد که عمدتا در دست بورس بازان زمین قرار می گیرد، 
می دانند. لذا انتظار می رود در سالی که به تدبیر شایسته 
رهبر فرزانه انقالب سال نهضت خدمت رسانی نامیده 
شده است، گرهی از مشکالت مردم گشوده شود ولی 
متاسفانه بدون توجه به درخواست مکرر مردم شریف 
بیرجند شاهد اطالعیه های بنیاد برای برگزاری دوباره 
مزایده در بیرجند هستیم که این امر  موجب نارضایتی 
مردم منطقه و سوءاستفاده بعضی از مغرضان گردیده 
لذا به مصداق فرموده حضرت ختمی مرتبت که فرمود 
)العدل حسن و لکن فی االمراء احسن( شایسته است 
که در این برهه حساس از زمان ،مردم طعم شیرین 
عدالت را چشیده و بر امید آن ها به مسئوالن محترم 
افزوده گردد. به همین منظور مصرانه از آن مقام محترم 
خواهانیم با توجه به حساسیت های موجود منطقه دستور 

لغو مزایده را صادر فرمایند.
 پیشنهادهای شورا از سوی مردم: 1. در مزایده های 
بنیاد فقط افراد فاقد زمین و مسکن شرکت کنند. 2. 
برندگان مزایده متعهد به ساخت و ساز زمین باشند و 
اختیار فروش آن را نداشته باشند. 3. تمام قیمت زمین 
دریافت شود تا تقسیط قیمت راهی برای افزایش قیمت 
نگردد. 4. بخشی از زمین ها به قیمت کارشناسی در 
اختیار تعاونی ها قرار گیرد. 5. به جای فروش زمین 
با ایجاد مسکن و واگذاری آن به افراد فاقد مسکن با 
شرایط مناسب موجبات حمایت از قشر محروم را فراهم 
کند. 6. عواید ناشی از فروش زمین ها در شهرستان 
بیرجند سرمایه گذاری شود تا معدودی از خیل بیکاری 
ناشی از خشکسالی ها، کسادی بازار و .... جذب کار 
از این نامه به آقای وحید معاون  گردند.” رونوشتی 
امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری نیز ارسال شده بود.
آنچه خواندید مربوط به 15 سال قبل است اما به قدری 
آشناست و تازگی دارد که گویا همین امسال این نامه 
نوشته شده است. اعتراض مردم به گران شدن زمین 
و درخواست توقف و یا نظارت بر مزایده های بنیاد 
مستضعفان، موضوعی جدید نیست و متاسفانه به نظر 
می رسد با گذشت این همه سال ،  این سازمان نه 
قصدی برای تغییر رویه خود دارد و نه همت و توجهی 

نسبت به خواسته مردم نشان می دهد.
 بندهایی که در این نامه تحت عنوان پیشنهادات شورای 
شهر آمده ، دقیقا همان چیزی است که تمام این سال ها 
مردم منطقه مطالبه داشتند و خواهان همچین رویه ای 
هستند . بندهای ذکر شده حالتی ایده آل دارند که در آن 
بنیاد مستضعفان در راستای رسالتی گام بر می دارد که 
در ابتدای تاسیس و اوایل انقالب به فرموده امام خمینی 
)ره( این خط مشی را پیش گرفت. شرایطی که در آن 
حمایت تمام قد این نهاد را در کنار مردم مستضعف 
خواهیم داشت، اما شواهد چیز دیگری را نشان می دهد.
جالب توجه است که بنیاد مستضعفان سال 78 طی 
نامه ای خطاب به معاون امور ویژه دفتر مقام معظم 
رهبری اعالم کرده بود: “ در مورد واگذاری زمین ها 
با کاربری اداری، بهداشتی ، آموزشی، انتظامی، ورزشی 
، فرهنگی، فضای سبز و ... به ادارات ذینفع و اراضی 
کشاورزی و چاه ها به تعاونی های مردمی با تخفیف 
و یا تقسیط به منظور کمک به اشتغال در شهرستان 
بیرجند موافقت شد. درباره واگذاری زمین به تعاونی های 
مسکن بیرجند نیز مقرر شد در صورتی که مسئوالن 
استان تغییر کاربری برخی از اراضی بنیاد را انجام دهند 
بنیاد نسبت به واگذاری با رعایت تخفیف اقدام کند.” در 
پاسخ معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری به نامه 
فوق الذکر آمده است “ درباره بندهای مرتبط با واگذاری 
اراضی، با توجه به امکان تخفیف و تقسیط به واجدان 
شرایط ، تعاونی ها ، جانبازان باالی 25 درصد و موضوع 
بیرجند  تجاری  و  هنری  فرهنگی،  مجتمع  احداث 
واگذاری انجام گیرد. در جلسه شورای شهر بیرجند، 
مدیر کل بنیاد مستضعفان تاکید کرد که این نهاد مسبب 
گرانی زمین های بیرجند نیست. کارشناس دادگستری 
! مسئول قیمت گذاری می باشد و بنیاد مطابق با آن ها 
مزایده را برگزار می کند.حال سوال اینجاست که اگر 
این رویه قیمت گذاری بدون مشکل است، چرا طی 
این همه سال باز هم انگشت اتهام به سوی بنیاد نشانه 
رفته است؟ اگر این نهاد از خرید باالتر از نرخ پایه توسط 
عده ای گالیه مند بوده و به گفته خودشان زیر سوال 
می روند، چرا از پیشنهاداتی همچون آنچه در بندهای 
1 تا 4 نامه شورای شهر آمده است استفاده نمی کند؟ 
آیا از وضع کنونی راضی هستند یا باز هم دغدغه  مردم 
را دارند.)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را 
 @avasardabir درباره این ستون به حساب کاربری

در تلگرام ارسال فرمایند.(

معرفی برترین های فوتسال 
قهرمانی نوجوانان و نونهاالن  استان

مسابقات فوتسال قهرمانی نوجوانان و نونهاالن خراسان 
 جنوبی با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد.
 در این دوره از مسابقات 11 تیم از شهرستان های طبس ،

فردوس ، بشرویه ، سرایان ، قاین ، خوسف و زیرکوه 
در سالن ورزشی ملت سرایان با هم رقابت کردند. در 
نخل طالیی طبس  تیم  نوجوانان  مسابقات،  پایان 
قهرمان شدند و تیم های شهید شرفی فردوس و عماد 
نظام بشرویه مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.

در رده نونهاالن نیز نخل طالیی اول و تیم های قاین 
و بشرویه دوم و سوم شدند. تیم نخل طالیی طبس 
با قهرمانی در رقابت های فوتسال رده نونهاالن و 
نوجوانان جواز حضور در رقابت های مناطق کشور را 
کسب کرد. رقابت های مناطق کشور در رده نونهاالن 

از 20 اسفند به میزبانی بندرعباس آغاز می شود.

39نفر گرفتار سیالب  نجات یافتند

استانداری  بحران  مدیریت  صداوسیما-مدیرکل 
گفت: با توجه به توصیه های مکرر مدیریت بحران 
برای قرار نگرفتن افراد در مسیر رودخانه ها، 6 نفر 
گرفتار سیالب در استان از مرگ حتمی نجات یافتند. 
میرجلیلی افزود: با توجه به اخطار هواشناسی مبنی بر 
بارندگی های رگباری و کاهش نفوذ پذیری خاک، 64 
تیم امدادی از روز جمعه در استان فعال شدند. وی 
ادامه داد: 39 حادثه دیده و هشت خودروی گرفتار در 
سیالب امدادرسانی شدند. میرجلیلی افزود: این افراد در 
محورهای مواصالتی خوسف، بیرجند، قاین، زیرکوه، 

سرایان و فردوس گرفتار شده بودند.

اختصاص 5 میلیارد و 300 میلیون تومان 
اعتبار برای نیازمندان بخش درح سربیشه

غالمی- مدیرکل کمیته امداد از اختصاص 5 میلیارد 
نیازمندان بخش  برای  اعتبار  و 300 میلیون تومان 
درح سربیشه خبر داد.سلم آبادی که دیروز پاسخگوی 
مشکالت مردم در سامانه سامد بود، گفت: در کشور 
6 استان توانستند اعتبارات منطقه محروم را بگیرند که 
خراسان جنوبی 3 میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار 
مختص بخش درح سربیشه برای خرید لوازم ضروری 
زندگی ، خرید مسکن ، احداث سرویس بهداشتی و 
حمام و کمک به نهاده های دامی را دریافت و این کار 
انجام شده است.وی افزود: از هفته آینده توزیع این اقالم 
شروع می شود و اقدامات عمرانی مسکن  نیز شروع 
و یا تکمیل خواهد شد. سلم آبادی گفت: همچنین 
برای روستاهایی که دارای ضریب 9 )محروم( هستند 
توانستیم یک میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار بگیریم 
که در بخش درح سربیشه و قسمتی از مناطق محروم 
شهرستان در زمینه خرید لوازم ضروری زندگی، خرید 
مسکن، احداث سرویس بهداشتی و حمام و کمک به 

نهاده های دامی تا پایان سال هزینه می شود.

اختصاص اعتبار برای ساخت اورژانس بیمارستان نهبندان

صداوسیما- 800 میلیون تومان اعتبار برای ساخت و توسعه اورژانس بیمارستان شهید آتشدست نهبندان اختصاص یافت. رئیس شبکه بهداشت و درمان نهبندان گفت: با مشخص شدن پیمانکار تا اوایل 
سال آینده ساخت و توسعه اورژانس بیمارستان شهید آتشدست آغاز خواهد شد. هاشمی، با بیان اینکه این اعتبار از محل طرح تحول سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت شده است، 
افزود: در طرح توسعه اورژانس بیمارستان قرار است اورژانس سابق به کلینیک تخصصی و ICU تبدیل شود و اورژانس جدید با قسمت های مختلف همچون ICU ، تزریقات و ویزیت سرپایی ساخته شود.

اصناف نقش موثری در تبیین امر به  معروف و نهی  از منکر در جامعه دارند

به بهانه مخدوش بودن شماره شاسی

اتوبوس های نو به شهرداری بیرجند تحویل نشد
سازمان حمل بار و مسافر شهرداری بیرجند مرداد 
96 بر اساس قرارداری 18 دستگاه اتوبوس یوتانگ 
یورو 5  از شرکت ایران خودرو دیزل  خریداری کرد 
که تاکنون تحویل این سازمان داده نشده است.به 
گزارش صداوسیما، رئیس سازمان حمل بار و 
مسافر شهرداری بیرجند گفت:  مبلغ این قرارداد 
 10 میلیارد تومان بوده که همزمان با انعقاد قرارداد 
5 میلیارد تومان معادل 50 درصد قرارداد به شرکت 

سازنده اتوبوس ها پرداخت شده است.
غالم پور افزود: همزمان با پرداخت 50 درصد 

قرارداد، مابقی مبلغ اتوبوس ها نیز در قالب یک 
اتحادیه  تحویل  تومانی  میلیارد  چک 5  برگ 
تمام  تحویل  از  پس  تا  شد  کشور  اتوبوسرانی 
اتوبوس ها به شهرداری بیرجند، چک نقد شود.وی 
با بیان اینکه بر اساس این قرارداد شرکت ایران 
خودرو دیزل متعهد بوده 8 دستگاه اتوبوس را بهمن 
96 و مابقی اتوبوس ها را اردیبهشت 97 تحویل 
شهرداری بیرجند دهد، گفت: بعد از چند ماه تأخیر، 
در شهریور 97 این 18 اتوبوس آماده و شماره 
شاسی آنها با تنظیم صورتجلسه ای اختصاص 

داده شده است.غالم پور با بیان اینکه در ابتدا پلیس 
این خودروها خودداری  گذاری  از شماره  راهور 
کرد، افزود: با پیگیری های انجام شده  آذر 97 
، 7 دستگاه اتوبوس شماره گذاری و تحویل شد و 
هنوز مابقی اتوبوس ها تحویل نشده است.شهردار 
بیرجند هم در این باره گفت: پلیس راهور دلیل 
شماره گذاری نشدن این اتوبوس ها را مخدوش 
بودن شماره شاسی اعالم کرده است.جاوید، با بیان 
اینکه جای تعجب دارد که چگونه اتوبوس های 
نو شماره شاسی مخدوش دارند، گفت: در صورت 

مخدوش بودن شماره شاسی باید شرکت سازنده 
جوابگو باشد نه شهروندان بیرجندی که این روزها 
در انتظار این اتوبوس ها برای نوسازی ناوگان 
درون شهری خود هستند.شهردار بیرجند با بیان 
اینکه شهرداری هیچ گونه بدهی به شرکت سازنده 
ندارد و حتی برای اتوبوس های تحویل نشده هم 
اقساط پرداخت می کند گفت: در این شرایط باید 
شرکت ایران خودرو دیزل پاسخگو باشد زیرا بر 
اساس قردارداد باید این شرکت ، اتوبوس ها را  

شماره گذاری و بیمه کند و تحویل دهد.

دادرس مقدم-دبیر ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تمامی 
اقشار جامعه با اصناف و بازار در ارتباط هستند، 
گفت: نقش اصناف در تبیین این دو فریضه در 

جامعه بسیار مهم است.
به گزارش آوا،  سردار علی قاسمی  دیروز در 
نشست مشترک با اتحادیه ها و اصناف مرکز 
استان با بیان اینکه بازار سهم بسزایی در نشر 
فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر دارد، اظهار 
بازار در  با اصناف و  کرد: تمامی اقشار جامعه 
ارتباط هستند لذا نقش اصناف در تبیین این دو 

فریضه در جامعه بی بدیل است.
وی ادامه داد: اصناف یک رسالت صنفی دارند و 
آن نقش هماهنگ کننده با شوراهای تخصصی 
است که در هر صنف مصادیق معروف و منکر را 

خود اعضای اتحادیه بهتر از سایرین می شناسند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان 
جنوبی با اشاره به اینکه شورای امر به معروف 
اصناف دو وظیفه اساسی دارد، تصریح کرد: باید 
این شورا معروفات و منکرات را بین مجموعه خود 

احصا و ترویج کنند.
غالمرضا جعفرپور مقدم نماینده اتاق اصناف  نیز 
با بیان اینکه الگوسازی در امر به معروف و نهی از 
 منکر بسیار موثر است، گفت: برگزاری دوره های

و  ها  اتحادیه  برای  این خصوص  در  آموزشی 
اصناف بسیار اثرگذار بوده است. 

وی ترویج اقامه امر به معروف و نهی از منکر را با 
کارهای هنری بسیار اثرگذار دانست و افزود: باید 

در قالب هنر و نمایشنامه و استفاده از ظرفیت صدا 
و سیما این امر مهم را ترویج داد.

جعفرپورمقدم با اشاره به اینکه اقامه دو فریضه 
بر اساس آیات قرآن است، تصریح کرد: کسانی 

که تمایل به اجرای این دو فریضه دارند باید 
سازمان یافته عمل کنند.

جامعه اصناف نقش مهمی
در امنیت دارند

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی 
انتظامی خراسان جنوبی، جامعه اصناف را به  
عنوان طیف وسیعی از جمعیت که می تواند نقش 
و سهم مهمی در امنیت ایفا کند، معرفی کرد.

صفری، به تشریح مأموریت های اداره اماکن در 
راستای برقراری نظم و امنیت و اجرای فریضه 
امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به  ویژه 
امنیت وظیفه  ایجاد  پرداخت و گفت:   صنوف 

تک تک آحاد جامعه است.
 وی ادامه داد: ما می خواهیم در جامعه اسالمی 
امنیت را تامین کنیم بنابراین معیارها و مالک ما 

برای تأمین و حفظ امنیت اجرای احکام شرعی 
و موازین اسالمی، فرامین مقام معظم رهبری، 
قوانین جاری کشور اعم از قوانین جزایی و مدنی، 
قانون امر به معروف و نهی از منکر و قانون نظام 

صنفی و آئین نامه های اجرایی است. 
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی 
انتظامی خراسان جنوبی، گفت: پلیس تالش 
می کند ارتباط خوبی با طیف اصناف در راستای 
کند.صفری،  برقرار  امنیت  و  نظم  برقراری 
وظایف و مأموریت های اداره نظارت بر اماکن 
بخش  دو  در  را  اصناف  با  ارتباط  در  عمومی 
نظارت بر ضوابط عمومی و ضوابط اختصاصی 
بسیج  مسئول  حیدری  کرد.  عنوان  صنوف 
اصناف استان، چهکندی جانشین دبیر ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر استان هم در این 

جلسه پیشنهادهایی ارائه  دادند.
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*طی مراسمی قطعه اول باند دوم محور طبس- یزد به 
بهره برداری رسید.

*کمیته امداد امام خمینی استان طی 10 ماه گذشته 
33 میلیارد و 707 میلیون تومان تسهیالت اشتغالزایی 

به متقاضیان پرداخت کرده است.
*بسته های حمایتی شامل البسه و سبد غذایی بین 

مددجویان بهزیستی شهرستان زیرکوه توزیع شد.
*مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی به آغاز عملیات 
اجرایی یکهزار و 176 واحد مسکن برای اقشار کم درآمد 
در استان اشاره کرد و گفت: تاکنون عملیات اجرایی 977 

واحد به پایان رسیده است.

اخبار کوتاه استان

جهت رفاه حال شهروندان گرامی

 فـروش ویژه فـرش و مبل هامـون
فرش و مبل مستعمل شما را خریداریم.   نقد *  اقساط

نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

برگزاری کارگاه آموزش تخصصی 
تکثیر و پرورش زالوی طبی 

سـرفصـل دوره :
آشنایی با تکثیر و پرورش زالو درآمدزایی و صادرات

 مجوزهای الزم صنعت زالو- استحصال فرآورده های آن
 خرید تضمینی محصول اعطای گواهینامه

 آموزش شرکت در دوره شغلی نوین با حداقل
تلفن تمـاس : 32213272- 09021632273 هزینه و درآمد عالی

بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد واحد 125 - مهندس اکبری

موسسه زالوپروران شرق
 شماره ثبت: 443

با ظرفیت محدود

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

حمل تخصصی اثاثیه منزل 
با کادری مجرب و ماهر

جابجایی اثاثیه منزل و اداری
 با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ 
و پتودار * 100 درصد تضمینی
عبدالهی:

 0۹1۵۳۶18۵۴۶ 
0۹1۵۶008۵۴۶

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

 شهرام  مداحی
0915  363  3647 

ود  
محد

  و
یژه

ش و
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  1۵   
0۹1۵۵۶1۴880

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

 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

رنگ آمیـزی کنـاف و سـاختمـان
  غـذا آمـاده  0۹1۵۵۶10111 - رحیمی

بــرادران خزیمــه
قورمه سبزی دوشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

می
غال

س : 
عک



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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اذان مغرب 
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برگزاری نمایشگاه نقاشی دانش آموزان دبستان پسرانه دوره اول امام حسین)ع( تحت عنوان »چهلمین بهار شادمانی با خالقیت من« با مربیگری: خانم بخشانی

کرد:  بیان  اتمی  سازمان  رئیس  صالحی  اکبر  علی   
هسته ای  صنعت  در  محدودیتی  هیچ  ما  برای  برجام 
 ۲۰ می گویند  ما  به  مثال  برای  است.  نکرده  ایجاد 
این  اما  این یک محدودیت است،  نکنید،  تولید  درصد 
محدودیت، محدودیتی است که اگر اراده کنیم ۴ روزه 
مانند  ما  می گردیم. صنعت هسته ای  باز  اول  نقطه  به 
ماشینی است که در پارکینگ قرار گرفته است. کافی 
است به ما بگویند که ماشین بیرون بیاید تا ما این کار 
را انجام دهیم. در عین حال ما به اندازه ۶۰ الی ۷۰ کیلو 
اورانیوم ۲۰ درصد داریم که در حال تبدیل کردن آنها  به 
سوخت هستیم؛ یعنی در شرایط کنونی سوخت هسته 
این قسمت  و  تولید می کنیم  غنای  ۲۰ درصد  با  ای 
متوقف نشده؛ تنها مواد اولیه ۲۰ درصد را دیگر تولید 
نمی کنیم به دلیل اینکه به اندازه کافی داریم.وی گفت: 
این  مگر  شود؟  متوقف  صنعت  یک  که  می شود  مگر 
کشور متولی ندارد؟ ما بیاییم صنعت هسته ای را متوقف 
زندگی  این کشور  در  بنده عمری  که چه شود؟  کنیم 
 کرده ام و ان شاءا... خدمت صادقانه ای هم کرده باشم؛
بعد از چهل و خورده ای سال بیایم صنعت هسته ای را 

متوقف کنم؟ اگر آدم یک مقدار عقل هم داشته باشد 
این کار را انجام نمی دهد. یعنی ما می خواهیم حیثیت 
خود را به باد بدهیم که صنعت هسته ای متوقف شود؟ 
اصاًل فرض را بر این بگذاریم که این کار را می خواهیم 
بکنیم یعنی این مملکت رهبر، رئیس جمهور، مجلس  و 
نهاد نظارتی ندارد که در این زمینه تصمیم گیری کنند؟! 
حرف هایی که  در خصوص محدودیت در فناوری هسته 
ای زده می شود  کاماًل خالف واقع است. همه چیز به 
خصوص در حوزه فنی به خوبی پیش می رود، من روی 
قسم خودم هستم و صنعت  هسته ای متوقف نشده است.

فرمانده کل سپاه گفت: ما انتقام خون شهیدان مان را از 
دولت  های عربستان و امارات خواهیم گرفت و از رئیس 
جمهور می خواهیم به دنبال وعده ای که دادند دستان ما 
را برای عملیات های انتقام جویانه بیش از گذشته باز بگذارند. 
سرلشکر محمدعلی جعفری ادامه داد: دشمنان جمهوری 
امروز  نیستند، دشمنان اسالم،  تا  ایران یکی دو  اسالمی 
برای جلوگیری از پیشرفت ایران اسالمی، بسیج شده اند و 
سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و بسیج، مشغول مبارزه با این 
توطئه گری ها هستند. فرمانده کل سپاه با بیان اینکه سیستان 
و بلوچستان یکی از مناطق ماموریتی سپاه است، گفت: از 
حدود ۹ سال قبل این ماموریت به سپاه واگذار شده و در این 
مدت اقدامات بسیار مناسب و گسترده ای برای تامین امنیت 
مرز ها توسط نیروی زمینی قهرمان سپاه در این منطقه انجام 
شده است.سرلشکر جعفری افزود: در مدت گذشته کشور های 
مزدور منطقه به ویژه عربستان و امارات، به شدت دنبال ایجاد 
ناامنی با انجام اقدامات انتحاری در مرز ها بودند و فرزندان 
ایران اسالمی نگذاشتند که در پاسگاه های مرزی مشکلی 
در رابطه با مرزبانی و امنیت مرز ها ایجاد شود. وی با بیان 
اینکه اکثر پاسگا ه های مرزی ما به صورت دژی مستحکم 

درآمده است، افزود: همین عناصر ضدانقالب در طول یک 
سال اخیر چندین بار به این پاسگاه ها حمله کردند، ولی همواره 
با شکست و دادن تلفات به عقب برگشتند. آن ها سرانجام  با 
انجام عملیات انتحاری در جاده خاش - زاهدان که کیلومتر ها 
از مرز فاصله داشت خواستند ایجاد ناامنی کنند. البته در سال 
گذشته ۶ تا ۷ عملیات انتحاری این ضدانقالب ها خنثی 
شده بود. وی ادامه داد: چرا سازمان امنیتی پاکستان به این 
گروهک های ضدانقالب و تکفیری پناه می دهد؟ ما این پناه 
دادن و سکوت را نوعی حمایت از این گروهک ها می دانیم 

و سازمان امنیتی پاکستان باید در این رابطه پاسخگو باشد.

روحانیون مراقب باشنددین شان 
وسیله ای برای دنیای شان نشود

آیت ا... محمدتقی مصباح یزدی،رئیس موسسه آموزشی 
و پژوهشی امام خمینی)ره( خطاب به طالب، روحانیون 
و مبلغان گفت: یکی از آفت هایی که روحانیون بیش از 
دیگران باید به آن دقت کنند که مبادا به آن دچار شوند 
این است که دین شان وسیله ای برای دنیای شان نشود.

طرح استیضاح رئیس جمهور 
کلید خورد

حجت االسالم مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در 
مجلس شورای اسالمی گفت: طرح استیضاح حسن 
است.  آماده شده  بند  در 1۴  رئیس  جمهور  روحانی 
مجتبی ذوالنور  همچنین گفت: تاکنون 1۰ نماینده 

مجلس طرح استیضاح رئیس جمهور را امضا کرده اند.

هاشم صباغیان:  خانواده شریعتی، 
اجازه برای تشییع را گرفته بودند

هاشم صباغیان، وزیر کشور دولت موقت، در واکنش 
به ممانعت از برگزاری مراسم تشییع پوران شریعت 
رضوی در حسینیه ارشاد گفت: خانواده  شریعتی، اجازه 
الزم برای تشییع را از فرمانداری گرفته بودند، اما در 
کمال تعجب و البته تاسف، بهانه  آوردند که باید از 
جای دیگری هم اجازه گرفته می شد و به همین 
دلیل از تشییع  همسر دکتر شریعتی در حسینیه ای 
هایش  تاثیرگذاری  سخنرانی  با  آنجا  در  ایشان  که 
زیادی در انقالب داشت، ممانعت به عمل آورده شد. 

مسائل سیاسی با اروپا بر جایگاه 
رای به پالرمو تاثیر منفی دارد

حشمت ا... فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی  مجلس گفت: یکسری مسائل سیاسی 
با اروپا بر جایگاه رای به پالرمو و CFT تاثیر منفی 
گذاشته است. وی افزود: جلسات FATF هر چهار ماه 
یک بار برگزار می شود  این چهار ماه مهلت نیست بلکه 
به طور طبیعی موضوع ایران نیز در این جلسات مطرح 
می شود که عنوان مهلت به آن اطالق شده است.

هشدار اژه ای به عفو شده ها

به کسانی  با هشدار  قضاییه  قوه  ای،سخنگوی  اژه 
فردی  است  ممکن  گفت:  عفو شدند،  که مشمول 
که حبس یا شالقش عفو شده وقتی آزاد می شود 
مجدداً شیطان به سراغ او بیاید. این افراد باید بدانند 
اگر چنانچه مشمول عفو قرار گرفته و مرتکب جرم 
شد مجازات بعدی او سنگین است و عفوهای بعدی 
برای  افراد  این  افزود:  وی  شد.  نخواهد  او  مشمول 
عفو  برای  و  کنند  می  مزاحمت  ایجاد  دیگران هم 
ممکن است برای خود و بقیه محدودیت ایجاد کنند.

زیباکالم: FATF را به همه پرسی بگذارید

 زیباکالم، فعال سیاسی اصالح طلب درباره حواشی   
به وجود آمده برای FATF گفت: قانون اساسی پیش 
بینی کرده در مورد تصمیم گیری های مهم که پیرامون 
آن ها شکاف به وجود آمده، می توان از طریق همه 
پرسی تصمیم گیری نمود. وی گفت: بن بست به وجود 

آمده در مورد FATF مصداق بارز چنین موردی است.

هیچ وقت منتظر اروپا نبودیم، با دیگران کار می کنیم

وزیر خارجه گفت:کشورهای اروپایی تاکنون قادر نبوده اند 
هیچ کدام از تعهدات شان را اجرایی کنند. ظریف با اشاره 
به ساز و کار مالی اروپا،گفت: »ابزاری که آنها به تازگی 
ایجاد کرده اند هنوز عملیاتی نشده. تجارت با اروپا، به 
خاطر فشار ایاالت متحده، ظرف سال گذشته افت 
محسوسی داشته است. هیچ وقت منتظر اروپا نبودیم، داریم با دیگران کار می کنیم.

 در میان اصالح طلبان افراد متدین انقالبی هم هست

حجت االسالم حسین ابراهیمی،عضو شورای مرکزی 
جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه اصالح طلبان آن توان 
را ندارند که مخالفت مدنی کنند چون مردم آگاه شدند و 
صواب و خطا را خوب می فهمند،  گفت: در اصالح طلبان 
افراد متدین انقالبی هم وجود دارد که در آن مرحله گول 

خوردند اما این مرحله کسی نمی تواند آنها را گول بزند.

امام علی علیه السالم فرمودند :
َمن َکثَُر فِكُرهُ فِي الَمعاِصي َدَعتُه إلَیها

آن که در گناهان، بسیار اندیشه کند، ]این کار،[ او را به گناه می کشانَد.
)غرر الحكم : ح 8561(

صالحی: من روی قسم خود هستم 
و صنعت هسته ای متوقف نشده است

فرمانده کل سپاه: رئیس جمهور دست ما را برای
 انتقام از عربستان و امارات باز بگذارد

ترکیه: می خواهیم تحریم ها را با 
همکاری ایران از پیش راه برداریم

دریا اورس سفیر ترکیه در تهران گفت: در دهه اخیر 
شاهد هستیم ایران و ترکیه در زمینه صنایع دفاعی 
دستاوردهای زیادی را به دست آورده اند و ما معتقدیم به 
خاطر تحریم های ظالمانه آمریکا این اتفاق افتاده است، 
سفیر ترکیه تاکید کرد: ما کشور صلح دوستی هستیم و 
قرار است تحریم ها را با همکاری ایران از پیش راه خود 

برداریم و عناصر خارجی را کنار بزنیم.

سناتور آمریکایی: خروج ترامپ
 از برجام ابلهانه بود

تیم کین، عضو مجلس سنای آمریکا گفت:جای شکرش 
باقی است که اروپا به دیپلماسی و صلح متعهد است. 
خروج آمریکا از برجام یک اقدام ابلهانه و ناشی از حسادت 
ترامپ نسبت به اوباما بود. افراد حرفه ای - جیمز متیس 
و ژنرال دانفورد - از ترامپ خواستند در این توافق بماند.

تذکر جدی » عمرو موسی«
 به اعراب منطقه

»عمرو موسی« دبیرکل پیشین اتحادیه عرب، گفت: 
دشمنی با ایران نباید موجب فراموشی خصومت اسرائیل 
و حذف آرمان فلسطین از اولویت عرب ها شود، اتخاذ 
چنین موضعی، یک اشتباه سیاسی است.وی ادامه داد: 
عرب ها باید به خاطر رفتار ایران و ترکیه در پرونده 
سوریه و منطقه که موجب شد آنها در پراکندگی خود 
و اختالفات با یکدیگر بار دیگر بازنگری کنند، قدردان 

تهران و آنکارا باشند.

پاسخ پمپئو به مذاکره با شرط ایران 
و بدون شرط با کره شمالی

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، دلیل تعیین شرط 
با  پیش شرط  بدون  مذاکره  و  ایران  با  مذاکره  برای 
در  آمریکا  خارجه  وزیر  داد.  توضیح  را  شمالی  کره 
شفاف  خیلی  ما  کرد:  تصریح  تامل  قابل  اظهاراتی 
متفاوت  هم  با  کشور  دو  این  شرایط  که  گفته ایم 
است. کره شمالی امروز سالح اتمی دارد که می تواند 
خاک آمریکا را هدف قرار دهد. به همین دلیل، رئیس 
باید فورا به این مساله  جمهور ترامپ گفت که ما 
رسیدگی کنیم. اما درباره ایران، شرایط اینگونه نیست.

قابل توجه مدیران ، کارمندان ،  دستگاه های اجرایی و همشهریان عزیز 

گروه تولیدی پوشاک ارس جامـه 
در سال حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی جهت رفاه مشتریان انواع محصوالت 
خود را از قبیل کت و شلوار اداری،  مجلسی، کت تک و ... را به قیمت کارخانه عرضه 
 می کند. ضمنا سفارش کت و شلوار جهت ادارات در اسرع وقت پذیرفته می شود.

 آرزوی ما اعتماد شماست
آدرس: بلوار معلم، نبش معلم ۲۷  /  ۰۹۳۳۸۵۱۹۷۲۱ - قلی زاده 

ژده
   مــژده   مــ

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب

آدرس:میدان شهدا ، شهدا ۸ ساختمان آوا       تلفن تماس: ۳۲۲۲۴۱۱۳
دفتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی عماد بیرجند

ثبت نام کربال زمینی )تعداد محدود(
تاریخ اعزام : 97/۱۲/۲۱
مصادف با ایام ماه رجب

بانک کشـاورزی استـان خراسان جنوبی قصد دارد 
در راستای معرفی آب بان )برند بانک کودک و نوجوان 
بانک کشاورزی( و رسـالت آن در ایفـای مسئـولیت 
اجتماعی بانک کشـاورزی به عنوان نگهبـان و حافظ آب 
و فرهنگ سازی استفاده صحیح از منابع آبی کشور فراخوان 
داستان ، نقاشی و شعر با موضوع آب بـان را برگزار نماید.

عالقه مندان شرکت در  فراخوان )گروه سنی ۱5-7 سال( 
می توانند آثار خود را حداکثر تا تاریخ 97/۱۲/۱۴ به 
آدرس ایمیل                                         @KHJ441 و یا 
به شماره سروش 09۱۳۲5۲96۸۱ ارسال و یا به شعب بانک 

کشاورزی تحویل نمایند.
به نفرات برتر جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد

فراخـوان داستـان ، نقـاشی و شعـر

روابط عمومی بانک کشاورزی خراسان جنوبی
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