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عوارض نبود 
اخالق شهروندی

توسط شهرداری  کیسه شن  هزار  دو   
در بیرجند برای  مقابله با موارد بحرانی 
پیش بینی شده است این خبری بود که 
 روز گذشته توسط رسانه ها منتشر شد .

این در جای جای  بر  شهرداری عالوه 
نقاط پر خطر شهرکمپرسی های ماسه 
نیز تخلیه کرد که مردم با این ماسه ها و 
کیسه ها جلوی منازل یا مغازه های خود 
را مسدود کنند تا از ورود سیالب احتمالی 
و آسیب به امالک آنها جلوگیری شود. از 
 هر زاویه ای که به این موضوع نگاه کنیم

 می بینیم شهرداری وظیفه سازمانی خود 
را به خوبی ایفا کرد اما نکته جالب این 

داستان ... )ادامه در صفحه 2(
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صفحه 2

 مدیر ان استانی و شهرستانی از بارندگی های اخیر گزارش می دهند

وضع کلی استان 
مناسب ارزیابی می شود

طی تماس تلفنی با استاندار:

جهانگیری بر آماده 
باش دستگاه های 
امدادی تاکید کرد

صفحه 2

 2 میلیون مترمکعب
 روان آب وارد سدها شد

صفحه 2

کام نیازمندان واقعی را در
 برات امسال شیرین کنیم

صفحه 3

مدیر کل ثبت احوال استان:

۸۶ درصد از شهروندان 
کارت ملی هوشمند گرفتند

صفحه 5

صفحه 6

 

باید دنبال یک اقدام عملی علیه 
آمریکا در منطقه و جهان باشیم

صفحه 6

 

هنوز مسئله  داعش
 رفع نشده است

 

 

صفحه 6

صفحه 6

حمایت از سپاه 
موقتی  است

گرفتار میدان بازی برخی
 حاشیه سازان نمی شویم

جشنواره فروش ویژه شیرآالت باران صنعت
به مناسبت

سال جدید )عیدانه(

ست کامل شیرآالت با قیمت ویژه ۴۰۰ هزارتومان 
نمایندگی تاسیسات پاسارگاد 
خیابان انقالب،  نبش انقالب ۱

۰۵۶۳22۳۷۰۷۷ - ۰۹۱۵۵۶۱۸۳۹۸
جهت اطالع از شرایط با ما در تماس باشید

جناب آقای مهندس معتمدیان
 استاندار محترم خراسان جنوبی

درگذشت پدر همسر مکرمه تان را حضور جناب عالی و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده، از خداوند منان صبر برای بازماندگان مسئلت دارم 

توفیقات بیشتر شمارا درخدمت به مردم والیتمدار استان خراسان جنوبی آرزومندم.

دفترنماینده مردم شریف استان در مجلس خبرگان رهبری

 جناب آقای
 مهندس محمدصادق معتمدیان

استاندار محترم و پرتالش خراسان جنوبی 
درگذشت پدر عزیز همسرتان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده، از درگاه باریتعالی علو درجات برای آن مرحوم و آرزوی صبر و سالمتی برای شما 

و بازماندگان آن عزیز از دست رفته را داریم.
مدیرعامل و هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی

سوپر مارکت  با موقعیت عالی به فروش می رسد. 
محدوده بلوار شعبانیه             0919۷652699

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت
 بزرگ خاندان مرحوم مغفور 

حاجـی قربـان دستگـردی
  )پدر آقایان دستگردی میدان تربار(

را به اطالع تمامی دوستان و همشهریان محترم می رساند:مراسم 
دوشنبه ۹۸/۱/2۶  امروز  کرده  سفر  عزیز  آن  تدفین  و  تشییع 
ساعت ۱۴ الی ۱۵ از محل سالن غسالخانه )بهشت متقین( برگزار 
 می گردد. تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های دستگردی و سایر بستگان

جنـاب آقـای
 مهندس محمدصادق معتمدیان
استاندار محترم خراسان جنوبی

با کمال تأسف و تأثر درگذشت پدر خانم گرامی تان
 را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای جناب عالی و خانواده محترم تان 

صبر جمیل مسئلت داریم.
روح شان شاد و قرین رحمت الهی باد

پینگ های شان - مدیرعامل و کارکنان شرکت چدن کویر خاوران

آگهی برگزاری سومین دوره انتخابات ارکان 
کانون کارشناسان  رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی 

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
خراسان جنوبی می رساند: سومین دوره انتخابات ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
استان در تاریخ ۹۸/2/۱۰ همزمان با مجمع عمومی عادی سالیانه کانون راس ساعت ۱۸ در 
محل  هتل سپهر واقع در بیرجند، نبش خیابان جمهوری ۴ برگزار می گردد. لذا از تمامی اعضای 

محترم کانون دعوت به عمل می آید رأس موعد مقرر در جلسه مذکور حضور به هم رسانند.
کاندیداهای هیئت مدیره

رشته نام و نام خانوادگی ردیف

کشاورزیمحمد علی بهدانی۱

راه و ساختماناسداله جالل زاده2

راه و ساختمانمحمد خوشنام۳

کشاورزیعبدالرضا رضائی گزیک۴

راه و ساختمانحسین صباغ۵

کشاورزیعباس علی فرهنگی۶

راه و ساختمانمجید کاظمی دهسرخی۷

راه و ساختمانسید کاظم موسوی۸

راه و ساختمانمهدی میری۹
کاندیداهای  دادستان انتظامی

رشته نام و نام خانوادگی ردیف

راه و ساختمانمهدی پورحاجی۱

برق- الکترونیکعلی مهرورزان2
کاندیداهای بازرس

رشته نام و نام خانوادگی ردیف

راه و ساختمانعلیرضا ارجمندفرد۱

راه و ساختمانغالمرضا جاللیان پور2

راه و ساختمانمهدی فدویان۳

هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی  دادگستری استان 

رسمی  کارشناسان  کانون  محترم  اعضای  کلیه  اطالع  به  بدینوسیله 
دادگستری خراسان جنوبی می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی کانون 
)نوبت اول( ساعت ۱۸ الی 2۱ روز سه شنبه ۹۸/2/۱۰ در محل هتل سپهر 
واقع در بیرجند، نبش خیابان جمهوری ۴ برگزار می گردد. لذا از تمامی اعضای محترم 

کانون دعوت به عمل می آید رأس موعد مقرر در جلسه مذکور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

 انتخابات ارکان کانون کارشناسان استان - بررسی و تصویب عملکرد مالی سال ۹۷ 
)تفریغ بودجه سال ۹۷(  - بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ - سایر مواردی 

که در صالحیت مجمع عمومی می باشد.

هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی  دادگستری استان 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات ارکان
 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی ) نوبت اول( 

   جناب آقای مهندس معتمدیان
استاندار معزز و محترم خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر خانم بزرگوارتان  
را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات 

و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند متعال مسئلت می نماییم. 

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

برادران خیریه- فرزین- صابر تنها

برادر ارجمند جناب آقای مهندس معتمدیان
استاندار محترم خراسان جنوبی

فقدان والد مکرم همسر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده
 از درگاه خداوند سبحان برای آن عزیز از دست رفته غفران و رحمت الهی
 و برای جناب عالی و خاندان محترم صبر و طول عمر با عزت مسئلت دارم.

سید محمدحسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر
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عوارض نبود اخالق شهروندی
* مهرآیین

 
... ) ادامه از صفحه 1( اما نکته جالب این داستان این 
جاست: همان زمانی که رسانه های رسمی و فضای 
مجازی پر از تاکید بر رعایت ایمنی و پیش بینی های 
الزم برای مواجهه با سیل است. عده ای از شهروندان! 
کیسه های ماسه را نه برای این کار و بلکه چون 
غنیمت جنگی  همان دم به عنوان مصالح ساختمانی 
به کار گرفتند و برخی نیز آنها را برای روزهای آینده 
انبار کردند! البته شهروندان زرنگ کم نیستند. چندی 
پیش در ساعات پایانی شب رفتار یک راننده خودروی 
پیکان نظرم را جلب کرد. او هر از چند گاه در مسیر 
راسته یک خیابان مقابل سطل های زباله می ایستاد 
و از صندوق عقب ماشینش کیسه  ای بیرون می آورد 
و داخل سطل  می گذاشت و می رفت. 5 کیسه برای 
5 سطل زباله. وقتی از روی کنجکاوی سر سطل 
رفتم دریافتم که کسیه ها پر از نخاله بنایی است. این 
نخاله ها را ماشین های زباله شهری جمع نمی کنند 
و هزینه جمع آوری آنها برعهده صاحب کار است. بله 
این همشهری نابغه اما برای این که خرج کار خود 
را به گردن نهادی عمومی بیاندازد این تاکتیک را 
به کار بست و ریالی هم پرداخت نکرد! افسوس که 
این گونه رفتارهای خالف اخالق و حقوق شهروندی 
و البته ادب، در شهر ما که آوازه فرهنگی هم دارد 
ها وگل های  نهال  است.کندن  به سابقه  مسبوق 
تازه کاشته شده و تصاحب آنها، تصرف پیاده رو ها و 
سد معبر، ریختن زباله در همه جا، پارک اتومبیل در 
محل های نامناسب و ایجاد مزاحمت برای دیگران 
و... شاهد این موضوع است که این دسته از ساکنان 
شهر یا از اساس در زمره شهروند به حساب نمی 
آیند و یا چیزی درباره حقوق و اخالق شهروندی به 
گوش شان نخورده است. بر این جمله بیفزایید رفتار 
ریشخند آمیز و مضحکه ای که چندی پیش توسط 
تعداد قابل توجهی از شهروندان در جریان تعقیب 
وگریز پلیس و سارقان در معابر شهر رخ داد وکاروانی 
از اتومبیل های شخصی وارد عملیات تعقیب وگریز 
شدند وکمترین اعتنایی به اخطارهای پلیس نکردند 
و... بی گمان هر شهر در بستر فرهنگ شهروندی 
قوانین  ها،  نگرش  ها،  ارزش  از  متاثر  که  خویش 
مشترک بنیادی است و در بردارنده احساس تعلق  
احترام به میراث مشترک وهمچنین تشخیص حقوق 
وتعهدات شهروندی می باشد  رشد می کند و بالنده 
می شود و شهروندان  آن نیز از رهگذر این فرهنگ 
یابند.  می  ترقی  و  کنند  پیدا می  اجتماعی  تربیت 
نگرش سایر نقاط کشور و حتی جهان به اهالی هر 
شهر نیز متاثر از آوازه ای است که از اخالق و فرهنگ 
شهروندی هر شهر منتشر می شود. بر این اساس 
اعتماد دیگران و احترام آنها و حتی رونق گردشگری 
و تجارت و توسعه هر منطقه رقم می خورد. بنابراین  
برای  شهروندی  اخالق  و  فرهنگ  سطح  ارتقای 
بهبود زندگی شهروندان و تسهیل امور شهری کامال 
ضروریست. این البته کاری دوسویه است و توامان 
باید از باال )سازمان ها( و پایین)مردم( انجام شود تا 
به ثمر بنشیند. فرهنگ سازی برای انتقال به موقع 
زباله ها به محل  های جمع آوری در یک کالن 
شهر در یک پژوهش عملیاتی باعث صرفه جویی 
میلیاردی در هزینه های شهرداری شد و نشان داد که 
رعایت اصول شهروندی تا چه اندازه حتی در زمینه 
های مادی هم  می تواند موثر باشد. وجود ضعف 
های ساختاری وکمبودهای آشکار در این زمینه هم 
در اخالق و هم در سطح فرهنگ شهروندی در شهر 
ما غیر قابل انکار است و این در شرایطی است که 
ما به آوازه ای فرهنگی می نازیم اما در عمل گاه به 
شدت این پیشینه تخریب  می شود. با این وجود 
به روایت وضع موجود وکارهای نکرده به نظر می 
رسد مدیریت شهری و نهادهای فرهنگی وابسته و 
غیر وابسته گویا از اساس متوجه حساسیت و اهمیت 
این مفهوم  نیستند و از نقش فوق العاده فرهنگ 
 سازی در حوزه تعامالت شهر و شهروند بی خبرند.

شهرداری، شورا و به ویژه کمیسیون فرهنگی آن 
ورای کارهای روزمره باید با نگاهی راهبردی برای 
ارتقای سطح فرهنگ و اخالق شهروندی  رشد و 
برنامه ریزی کنند و با استفاده از توان کارشناسان 
جامعه شناسی، روانشناسان اجتماعی، وعاظ و اهل 
منبر ، صدا و سیما و روزنامه ها از عوارض حاصل از 
ضعف اخالق شهروندی که هم مادی وهم معنوی 
است بکاهند تا این شهر با همت مردم و مسئوالن به 

جایگاه واقعی خود برسد.  

لزومپیشگیریازتوزیعمحصوالتتراریخته

غالمی-نماینده ولی فقیه در استان گفت: محصوالت تراریخته ای که در کشورهای دیگر ممنوع است متأسفانه بدون مانع جدی در کشور توزیع و به فروش 
می رسد و  در کنار این موضوع مرتباً بیمارستان می سازند. آیت  ا... عبادی دیروز در نشست کارگروه آسیب های اجتماعی شهر بیرجند اظهارکرد: آنچه باعث 
می شود تا بشر در امور مختلف به بن بست نرسد پیشگیری است. وی افزود: باران ها رحمت خداوند متعال هستند اما این ما هستیم که باعث تخریب می شویم. 
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تاکیدجهانگیریبرآمادهباش

دستگاههایامدادی

 

معاون اول رئیس  جمهور در گفت و گوی تلفنی با 
استاندار خراسان جنوبی، بر آماده  باش دستگاه  های 
امدادی و اقدامات پیشگیرانه در مواجهه با سیل تاکید 
کرد. به گزارش آوا ، اسحاق جهانگیری روز گذشته 
در تماس تلفنی با محمد صادق معتمدیان، در جریان 
آخرین وضع بارش  ها و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله 
با سیل در استان  قرار گرفت و بر آمادگی کامل برای 
جلوگیری و کاهش خسارات احتمالی تاکید کرد.وی 
گفت: با در نظر گرفتن تمامی احتماالت، همه امکانات 
و ظرفیت استان  برای جلوگیری از بروز خسارات جانی 
و مالی به مردم بکار گرفته شود و دستگاه  های امدادی 
و کمک  رسان تا هر زمان که الزم است در حالت آماده 
 باش کامل قرار گیرند. استاندار نیز در این گفت و گو، 
ضمن گزارش وضعیت بارندگی های اخیر در استان 
و نیز اقدامات پیشگیرانه در خصوص وقوع سیل، بر 
آمادگی کامل استان برای مدیریت بارندگی ها تاکید 
کرد.معتمدیان از آماده باش کامل دستگاه های اجرایی، 
فرمانداری ها و نیروهای امدادی و سایر برای مدیریت 

بارندگی ها و سیل خبر داد.

کمک60میلیونیکارمندان
بانکصادراتبهسیلزدگان

غالمی- به گزارش آوا و به نقل از روابط عمومی 
بانک صادرات خراسان جنوبی، در پی وقوع سیل در 
مناطق مختلف کشور که متاسفانه منجر به ایجاد 
خسارت شدید مالی و جانی صدها تن از هموطنان 
و  شاغل  قدرشناس  کارکنان  گردید،  عزیزمان 
با  استان  صادرات  بانک  شعب  مدیریت  بازنشسته 
استعانت از پروردگار متعال در راستای تکلیف دینی 
و انسانی نسبت به اهدای مبلغ پانصد و نود و چهار 
میلیون ریال )۰۰۰/۰۰۰/ 5۹۴( کمک های نقدی 
خود به یاری هموطنان آسیب دیده در این حادثه 
شتافتند تا اندکی از آالم این عزیزان را تسکین دهند.

2میلیونمترمکعبروانآب
واردسدهایخراسانجنوبیشد

ایرنا- مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
آب شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: در 
پی بارندگی های 72 ساعت گذشته حدود 2 میلیون 
مترمکعب روان آب وارد سدهای مخزنی استان شد. 
نیک نیا افزود: اکنون در استان هفت سد مخزنی 
بزرگ با ظرفیت 58 میلیون متر مکعب و همچنین 
سالیانه  تنظیم  ظرفیت  با  مصنوعی  تغذیه  12سد 
1۴ میلیون متر مکعب وجود دارد. وی بیان کرد: از 
مجموع بارش های سال زراعی جاری تاکنون حدود 
2۰ میلیون متر مکعب روان آب در سدهای استان 

ذخیره شده و امید است که این مقدار افزایش یابد. 
وی اظهار کرد: اکنون وضعیت پایداری سدها نرمال 
بوده و کنترل های الزم  شبانه روزی انجام می شود. 
وی یادآور شد: سد نهرین برای چندین مرتبه در سال 
زراعی جاری آبگیری و سرریز شده و بدون شک در 
بارندگی های کنونی نیز سرریز شود لذا فرمانداری 
به  نسبت  سیالب  مسیر  در  طبس  شهرداری  و 
استحکام بخشی اقدام کرده و هشدارهای الزم نیز 
به مردم داده شده است. وی افزود: اکنون 38 میلیون 
متر مکعب از ظرفیت سدهای مخزنی استان خالی 
است که امید است در بارندگی های این هفته این 
ظرفیت تکمیل شود. مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای  نیز گفت: طی بارندگی های دو روز گذشته، 1.5 
میلیون متر مکعب ورودی به سد سیاهو داشتیم که 
با تأخیر رها سازی شده است. امامی اظهار کرد: آب 
سد سیاهو با دبی ناچیزی تخلیه می شود تا به دشت 
نفوذ کند و از سویی سد آبگیری نشود. وی بیان کرد: 
ورودی سیل و بارندگی های اخیر به سدهای نهرین، 

کریت و رزه وارد شده و ورود سیل هنوز ادامه دارد.

فعالیت سامانه بارشی تشدید می شود

وضعیتکلیاستانمناسبارزیابیمیشود

استانداری  بحران  مدیریت  خبر-مدیرکل  گروه 
خراسان جنوبی گفت: قطعی برق، آبگرفتگی برخی 
مناطق مسکونی بسته شدن مسیر سربیشه - ماهیرود 
از خسارات ناشی از بارندگی اخیر در خراسان جنوبی 
است اما وضع کلی استان تاکنون مناسب ارزیابی 
بارش  گفت:  نیز  جنوبی  خراسان  می شود.استاندار 
از شهرستان  ای  عمده  بخش  جمعه  از عصر  ها 
های استان به ویژه مناطق مرزی نهبندان، درمیان، 
زیرکوه و خوسف را فرا گرفته که تا این لحظه آسیب 
جدی گزارش نشده است. استاندار افزود: مهمترین 
سازماندهی در حوزه راهداری، پلیس راه، آتش نشانی، 
بیشترین  بود که  اورژانس  و  احمر  جمعیت هالل 
آمادگی را در استان داشتند.وی گفت: سایر دستگاه ها 
اعم از نیروهای نظامی و انتظامی نیز آمادگی بسیار 
خوبی داشتند و اقداماتی که در استان انجام شد،  بیشتر 
پیشگیری بود. معتمدیان افزود: مکان های آسیب پذیر 
اعم از روستاها، رودخانه هایی که احتمال طغیان داشت 
و روستاهایی که در معرض آسیب بودند، شناسایی 
شدند و برخی خانه های روستایی که احتمال آسیب 

بود، جابه جا و مردم در محل امن اسکان داده شدند.

امدادرسانی به ۳۰۰ نفر در سیالب
 مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی 
از امداد رسانی به 3۰۰ نفر گرفتار در سیل خبر داد و 
گفت: 12۰ نفر از افراد در راه مانده اسکان داده شدند. 
میرجلیلی بیان کرد: پیرو اخطاریه های هواشناسی 
استان، از عصر جمعه بارندگی های رگباری داشتیم 
آنها در شهرستان های طبس، زیرکوه،  که شدت 
درمیان، نهبندان و خوسف بیشتر از سایر مناطق بوده 
است.وی گفت: در این مدت بالغ بر 3۰۰ نفر افراد 
گرفتار در سیالب امداد رسانی شدند که از این تعداد 
هشت نفر گرفتار در آبنماها از مرگ حتمی نجات 
یافتند.میرجلیلی با بیان اینکه تلفات ناشی از سیالب 
از ابتدای سال ۹2 تاکنون صفر است، افزود: با توجه 
مواصالتی  محورهای  از  برخی  بودن  مسدود  به 
استان، شهروندان ابتدای سفر از وضع محورهای 
مواصالتی مطلع شوند. وی اظهار کرد: قریب به 
12۰ نفر از افراد در راه مانده را در مساجد و بقاع 

متبرکه  اسکان داده ایم.

اجرای محدودیت تردد برای ماشین های 
سنگین در محورهای نهبندان

وضع  اکنون  اینکه   بیان  با  نیز  نهبندان  فرماندار 
شهرستان نهبندان خوب است گفت: با تالش نیروهای 
عملیاتی برق مناطق وصل، محور روستایی ارسک به 
دیهوک بازگشایی و آبگرفتگی منازل رفع شد.کریمیان 
افزود: در برخی از روستاها از جمله سهل آباد شاهد آب 
گرفتگی در 5 خانه بودیم که با کمک نیروهای امدادی 
هالل احمر برطرف شده است و دو چوپان گم شده 
در نهبندان نیز با کمک نیروهای امدادی پیدا شدند.وی 
با بیان اینکه دو محور نیز در شهرستان آب گرفتگی 
داشته است گفت: با توجه به تردد ماشین های سنگین 
دستور داده شده تا پایان بارندگی مطلقا ماشین های 
سنگین در محورهای شهرستان تردد نکنند. وی افزود: 
معاونان و بخشداران نیز در روستاها در حال بازدید 
میدانی هستند و هم اکنون 1۰ پایگاه هالل احمر، 
11 پایگاه اورژانس، تمام دستگاه های عضو مدیریت 
بحران و غیرعضو در حال آماده باش کامل هستند  
کریمیان با بیان اینکه ارتش، نیروی مقاومت بسیج، 
سپاه و نیروی انتظامی نیز پای کار هستند گفت: با 
توجه به اینکه بیشتر بارش ها در منطقه مرزی بندان 
و طبسین است نیروهای هنگ مرزی نهبندان نیز در 

منطقه در حال آماده باش کامل هستند.

تکذیب تخریب یکی از روستاهای نهبندان
فرماندار نهبندان، خبر تخریب یکی از روستاهای این 
شهرستان را در اثر سیل تکذیب کرد. کریمیان گفت: 
تمام نیروهای امدادی آماده باش هستند و موردی 

از تخریب قابل توجه در روستاهای این شهرستان 
گزارش نشده است و فقط تعداد محدودی از منازل 
دچار آب گرفتگی شدند. وی همچنین از سیالب 
محور شهداد - نهبندان خبر داد و گفت: در این محور 

فقط خودروهای سنگین در حال تردد هستند.

توابع  از  سهل آباد  روستای  در  منزل   ۵
نهبندان دچار آب گرفتگی شده است

تیم های  هم اکنون  کرد:  اضافه  نهبندان  فرماندار 
امدادی، فرماندار و معاونان فرماندار در منطقه سهل 

آباد حضور دارند و خوشبختانه خسارات جانی از این آب 
گرفتگی گزارش نشده است.

سد شوسف سرریز شد
رئیس آب منطقه ای نهبندان هم  در راستای خبر 
سرریز شدن سد شوسف  گفت: جای نگرانی نیست، 
از  ثانوی  اطالع  تا  خواهشمندیم  از شهروندان  اما 

نزدیک شدن به سد خودداری کنند.

1۳ راه ارتباطی بسته است
گفت:  هم  جنوبی  خراسان  راه  پلیس  جانشین   
بر اثر شدت باران و طغیان رودخانه ها 13 محور 
جنوبی  خراسان  در  روستایی  و  اصلی  مواصالتی 
مسدود شده است. توفیقی نیا افزود: محور اصلی 
طبس به اصفهان نیز به دلیل بارش شدید باران و 
جاری شدن سیالب تا اطالع ثانوی بسته است. وی 
گفت: محورهای درح به ماهیرود، سربیشه به درمیان 
و دیهوک به راور روز گذشته مسدود شده و هنوز 
بازگشایی نشده است. وی اظهار کرد: باران های 
رگباری موجب افزایش  تعداد محورهای مسدود 
شده در استان شده است. توفیقی نیا با اشاره به 
مسدود بودن راه دستگرد به طبس مسینا افزود: راه 
ارتباطی بشرویه به دیهوک، عشق آباد به ده محمد 
و بردسکن، دیهوک به پیکوه، طبس به معدن پروده 

نیز بسته شده است.
وی گفت: راه روستاهای گردشگری خرو و ازمیغان 
روستایی  راه  و  در شهرستان طبس مسدود شده 
آهنگران به همت آباد، حاجی آباد به آبیز و کال شور 

در زیرکوه نیز بسته است.

توصیه های پلیس راه 
و  پلیس  های  توصیه  به  توجه  بر  نیا  توفیقی 
که  صورتی  در  گفت:  و  کرد  تاکید  راهداری  
رانندگان در آبنماها با محدودیت و ممنوعیت از 
سوی پلیس و راهداری مواجه شدند اصراری به 
رفتن نداشته باشند و حتما توقف کنند. وی ادامه 
داد: همچنین رانندگان از توقف در شانه راه ها باید 
پرهیز کرده و چنانچه در مسیری به سیالب برخورد 
کردند برای تماشا توقف نکنند چون آب خروشان 
زمین های اطراف را سست کرده و ممکن است 

رانندگان را غافلگیر کند.

اهالی دو روستای سربیشه در
 مکان امن اسکان یافتند

فرماندار سربیشه  نیزگفت: با توجه به احتمال وقوع 
سیالب، اهالی دو روستای این شهرستان به منظور 
پیشگیری از وقوع حوادث، در مکانی امن اسکان 
موقت یافتند. فالحی افزود: براساس مباحث علمی، 
سفیدان  ریش  تجربه  و  هواشناسی  هشدارهای 
احتمال وقوع سیالب در روستای خاکک بخش 
درح به لحاظ موقعیت جغرافیایی و واقع شدن در 

نقطه ای پایین، وجود دارد. 

وی گفت: از همین رو مسئوالن بخشداری با اهالی، 
دهیار و شورای روستا هماهنگی های الزم را انجام 
دادند که با همکاری مردم و با تقاضای خودشان 
ساکنان به نقطه امن در امامزاده احمد شاه منتقل 
در  الزم  تمهیدات  اینکه  بر  تاکید  با  وی  شدند. 
خصوص تامین مایحتاج این خانوارها اندیشیده شده 
است گفت: امکانات مورد نیاز به عنوان امانت در 
اختیار متولی امامزاده قرار گرفته تا افراد در صورت 
از اسکان  استفاده کنند. وی همچنین  از آن  نیاز 
موقت اهالی روستای چاه خزاعی در درح خبر داد 
و گفت: حدود 3۰ خانوار این روستا متشکل از زنان، 
اسکان  امن  محل  در  خردساالن  و  سالخوردگان 
یافتند اما جوانان داوطلبانه برای جمع آوری دام در 
روستا حضور دارند. فرماندار سربیشه با تاکید بر اینکه 
هنوز چند روستای دیگر در معرض خطر هستند ادامه 
داد: تالش ها برای متقاعد کردن اهالی این روستاها 
تاکنون نتیجه نداشته اما با همکاری دادستانی جابه 

جایی این خانوارها نیز انجام می شود. 

تخلیه روستای سراب قهستان
اینکه  بیان  با  هم  درمیان  فرماندار  بشیری زاده  
آماده باش فرمانداری درمیان و دستگاه های اجرایی 
شهرستان از روز شنبه آغاز شده، تصریح کرد: تا 
پایان هفته جاری مدیران و مسئوالن حق خروج 
از شهرستان را ندارند. وی با اشاره به بارندگی های 
اخیر در شهرستان نهبندان، اعالم کرد: خوشبختانه 
است.  نداشته  خسارتی  هیچ گونه  بارندگی ها  این 
وی با بیان اینکه روستای سراب قهستان دارای 
86 خانوار )271 نفر جمعیت( است، عنوان کرد: 
آب 2۰  روان  وقوع  و  رگباری  بارش های  پی  در 
تا 3۰ خانواده روستای سراب قهستان شهرستان 
قرار  رودخانه  جوار  در  آن ها  مسکن  که  درمیان 

داشت،  جابجا شدند.

محور فردوس به گستج و بیدسکان 
مسدود شد

به  فردوس  جاده  گفت:  نیز  فردوس  فرماندار 
به  از ظهریکشنبه  بیدسکان  و  روستاهای گستج 
بود،  سیل  و  رودخانه  مسیر  در  جاده  اینکه  دلیل 
مسدود شد. میرزایی افزود: سه رودخانه کاله چهل، 
جهرآباد و چنجه در شهرستان فردوس وجود دارد 

که از فردوس و اسالمیه می گذرند و به کجه و 
چاهنو و گستج و بیدسکان می رسد. وی بیان کرد:  
سیل در این رودخانه ها جریان دارد اما طغیان نکرده 
است.وی گفت: تنها نقطه ای که مسدود شده، محور 
فردوس به بیدسکان است و تا زمانی که بارندگی 
ادامه داشته باشد، بسته است. وی افزود:  پیش بینی  
چاهنو،  و  روستاهای عشایری کجه  در  می شود 
طاهرآباد و ابراهیم آباد اگر بارش ادامه یابد، با مشکل 
مواجه شویم به همین دلیل ماشین آالت سنگین 

مثل لودر و بولدوزر را در آنجا مستقر کردیم.

بارندگی ها تا عصر روز گذشته
در قاین خسارت نداشت

عصر  تا  قاین  شهرستان  در  گذشته  روز  بارندگی 
خسارتی به راه ها، منازل مسکونی و قنوات نداشته 
است. کریمی فرماندار شهرستان قاین گفت:  همه 
بخشداران،شهرداران، دهیاران، نیروهای امداد و نجات، 
خدمات رسان نظامی و انتظامی و راهداری در حال 

آماده باش کامل به سر می برند.

بارندگی در شهر حاجی آباد 
موجب روان آب شد

 فرماندار زیرکوه  هم گفت: بارش باران در برخی نقاط 
شهر حاجی آباد مرکز این شهرستان منجر به آبگرفتگی 
معابر شد.عربشاهی در ارتباط با آبگرفتگی شدید بلوار 
امام رضا )ع( حاجی آباد اظهار کرد: با توجه به شیب 
زمین در این منطقه و اینکه این بلوار مسیر روان آب 
است، سبب جمع آوری حجم زیادی از آب شده است.

منازل حاشیه رودخانه های
 طبس تخلیه شود

 رئیس ستاد مدیریت بحران شهری طبس گفت: 
با توجه به ارزیابی های انجام شده به دلیل افزایش 
شدت بارش باران در بعدازظهر یکشنبه از ساکنان 
مجاور رودخانه های عباس بیک و زین آباد )زیبنا( 
درخواست شد هرچه سریع تر منازل خود  را تخلیه  
کنند. بهارستانی یزدی افزود: این به عنوان یک هشدار 
جدی تلقی می شود و از ساکنان محترم مجاور این 
رودخانه ها خواهشمندیم هرچه سریع تر خود را به 
مکانی امن برسانند. محور طبس به اصفهان نیز به 
علت جاری شدن سیالب تا اطالع بعدی مسدود شد.

  آماده باش  همه اماکن ورزشی بیرجند
همچنین با توجه به اخطارهای هواشناسی و احتمال 
بروز سیل و آبگرفتگی معابر در مرکز استان، کلیه 
اماکن و سالن های ورزشی شهرستان بیرجند جهت 
اسکان اضطراری سیل زدگان احتمالی به حال آماده 

باش کامل  در آمدند.

شناسایی نقاط در معرض سیل در خوسف
معرض  در  نقاط  اینکه  بیان  با  خوسف  فرماندار 
سیل در خوسف شناسایی شده اند، گفت: تاکنون 

از فعالیت موج بارشی خسارتی نداشته ایم. شفیعی 
با اشاره به تخلیه دو آبادی چهار خانواری بیان کرد: 
این خانوارها سر چاه زندگی می کردند که با میل 

خودشان به خانه اقوام رفته اند.

مسیل ها و مکان های عبور سیالب
 در بیرجند ایمن سازی شد

و  مسیل ها  ایمن سازی  از  هم  بیرجند  شهردار 
مکان های عبور سیالب در این شهرخبر داد. جاوید 
در حاشیه بازدید از مناطقی که احتمال وقوع بحران 
توجه  با  کرد:  اظهار  داشت  وجود  سیالب  نظر  از 
به هشدارهای هواشناسی درباره وقوع سیالب در 
استان،  بیشتر مسیل ها و مکان های عبور سیالب در 
اطراف و داخل شهر بررسی و سعی شد اقدامات الزم 
برای ایمن سازی و استحکام آن توسط دستگاه های 
اجرایی مربوطه انجام شود.شهردار بیرجند بیان کرد: با 
توجه به اخطاریه های هواشناسی و سازمان مدیریت 
بحران پیش بینی بر این است که روزهای آینده حجم 
باران های سنگینی در استان از جمله شهرستان بیرجند 
را داشته باشیم. وی با اشاره به آماده باش ماشین آالت 
و نیروهای شهرداری گفت: کیسه های شن توسط 
نیروهای شهرداری در مسیر بازار و مسیرهای حادثه 
خیز دپو شده است. جاوید یادآور شد: بازگشایی و 
الیروبی رودخانه ها و کانال های ورودی شهر، تخلیه 
شن و بلوکه های سیمانی در مسیرهای حادثه خیز از 

جمله اقدامات شهرداری در این زمینه است.

فعالیت سامانه بارشی تشدید می شود
 در همین باره کارشناس اداره کل هواشناسی  نیزگفت: 
با توجه به همدیدی و آینده نگری نقشه های پیش 
یابی هواشناسی فعالیت سامانه بارشی در ساعات آینده 
تشدید می شود. زارعی افزود: تا روز سه شنبه هفته 
جاری ادامه فعالیت موج بارشی در شرق کشور مورد 
انتظار است که سبب وزش باد شدید، رگبار و رعد 
و برق شدید، بارش تگرگ و برخورد صاعقه خواهد 
شد.وی تصریح کرد: وقوع روان آب، آبگرفتگی معابر 
روستایی و شهری، سیالبی شدن مسیل ها، طغیان 
رودخانه های فصلی و ایجاد اختالل در ترددهای جاده 

ای قابل پیش بینی است.

سرند دیهوک و حاجی آباد رکورددار 
بیشترین بارش خراسان جنوبی

سرند دیهوک و حاجی آباد با بارش 3۰ میلیمتری 
باران از صبح تا عصر روز گذشته از بیشترین حجم 
کارشناس  شدند.  مند  بهره  استان  در  ها  بارش 
هواشناسی استان گفت: در این مدت  درباغستان 
27 میلیمتر، طاهرآباد و حسین آباد 2۴، آبیز 23، 
نهبندان 2۴، جفت رود 22، طبس، فردوس، مهوید 
و خرو 21، کفاز سربیشه و بشرویه 18، کهنو، سهل 
آباد، چاهداشی، سرند فردوس، فتح آباد فردوس و 
سه قلعه 17، سرند طبس و کنیف سربیشه 16، 
آباد و  سرایان و دیهوک 1۴، زهان 13، معصوم 
عشق آباد 11، قاین، درمیان و سربیشه ۹، علی 
میلیمتر   ۴ بیرجند  و   5 خوسف   ،6 زارعین  آباد 
باران باریده است. زارعی با بیان اینکه بارش ها 
از شدت بیشتری در منطقه برخوردار  تا دوشنبه 
است، افزود: در این مدت وزش بادهای شدید و 
بارش های رگباری شدید و در برخی نقاط همراه با 
رعد و برق و احتمال برخورد صاعقه و در مناطق 
کوهپایه ای بارش تگرگ و تشکیل مه پیش بینی 
بارش ها  حجم  به  توجه  با  گفت:  وی  شود.  می 
وقوع روان آب و سیالبی شدن مسیل ها و طغیان 
رودخانه های فصلی برای ساعات آینده در منطقه 
را در  بروز خسارت  باشد و  بینی می  قابل پیش 
استان در پی خواهد داشت.کارشناس هواشناسی  
به افراد توصیه کرد در این مدت از تردد و اسکان 
در حاشیه مسیل ها و صعود به ارتفاعات به دلیل 

اصابت صاعقه جدا خودداری کنند.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره ۴۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۲۳۱۷ 
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند )سهامی خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب در ساعات 8/30 و 9/30 روز یکشنبه 98/02/08 به آدرس شهرستان 
بیرجند - خیابان ارتش - سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان 
قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن اصل معرفی نامه از تشکل خود )به انضمام شماره ثبت، شناسه ملی، تاریخ ثبت، کد 
ملی و تاریخ تولد روز/ ماه/ سال نماینده و درج عناوین مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده( در روز و ساعت مقرر در محل مذکور 
حضور بهم رسانند. الف - دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی و حسابرس 
شرکت در خصوص عملکرد شرکت منتهی به 9۷/9/30 -  بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه و حساب سود و زیان( شرکت برای سال 
مالی منتهی به 9۷/9/30 - بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت - بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت 
پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و کارکنان شرکت - بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس - انتخاب بازرسین قانونی و 

تعیین حق الزحمه بازرس - انتخاب حسابرس - تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت
ب- دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام - قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی شرکت در 
خصوص لزوم افزایش سرمایه - بررسی و تصویب افزایش سرمایه - ضمنا گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت 

هیئت مدیرهارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طورفوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه )سهامي خاص(

ثبت شده به شماره ۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳5۳958۶
 به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه )سهامی خاص( مي رساند: جلسه مجمع عمومي عادي
به طورفوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور در ساعات 11 و 12 روز سه شنبه مورخ 1398/02/10 در محل سالن اجتماعات ترویج کشاورزی 

به نشانی بشرویه، انتهای بلوار جهاد، ساختمان شماره 2 جهادکشاورزی برگزار مي گردد.
بدینوسیله از نمایندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آید با در دست داشتن معرفي نامه از تشکل / اتحادیه / تعاونی خود در روز و ساعت مقرر در 

محل مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده )ساعت 11(:

 ارائه گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملکرد  شرکت منتهی به 9۷/09/30 - بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه ،
حساب سود و زیان( شرکت برای سال مالی منتهی به 9۷/09/30 - بررسی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت

بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت - بررسی و تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه بازرس- 
انتخاب بازرسین قانونی و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی  شرکت - انتخاب حسابرس - تعیین روزنامه کثیر االنتشارجهت درج آگهی های شرکت - تعیین 

حق حضور جلسه اعضای هیئت مدیره
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده )ساعت 12(: بررسي و تصویب نقل و انتقال سهام

هیئت مدیرهضمناً گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده مي باشد.
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31 فروردین آخرین مهلت جشنواره نوروزی پلیس

صداوسیما- 31 فروردین آخرین مهلت جشنواره  ملی نوروزی پلیس، جلوه های خدمت است. معاون اجتماعی نیروی انتظامی خراسان جنوبی گفت:  پلیس؛ حافظ و امین جان 
و مال مردم،  پلیس؛ هوشیاری، دقت و سرعت عمل، پلیس؛ اخالق، ادب و تکریم ارباب رجوع، پلیس؛ خدمت صادقانه، بی منت و دلسوزانه، پلیس؛ راهنمایی، مشاوره و آموزش 
با توجه به توزیع 2000 کیسه شن در شهر و این خبر نظم و قانون است. سرفرازی افزود: تحقق شعار محوری پلیس راهور ناجا با عنوان “پرهیز از خطر؛ آرامش در سفر” محورهای  جشنواره   نوروزی پلیس؛ جلوه های خدمت است.

سیل و بارندگی متاسفانه امروز شهرداری زودتر از خدا 
دست به کار شده برای آبیاری درختان خیابان شهدا. 
کاش این حجم از مسئولیت و دلسوزی برای درختان 

همیشگی باشد. نه تو اوج آمادگی برای سیل
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آوا. با توجه به شرایط جوی متاسفانه ارتفاع 
رودخانه پل دژبان باال آمده و مسئوالن محترم هم 

هیچ پیگیری نمی کنند چرا؟
ارسالی به تلگرام آوا
سوالی دارم از مسئوالن  اداره راه. قرار بود شش ماهه 
مسیر جاده سه قلعه به بیرجند سه قلعه به چاه طالب 
رو تکمیل کنند بعد از گذشت ۹ ماه هنوز چرا اتفاقی 
نیفتاده؟ االن ۹ ماه هست که این راه همینجوره هر سه 
چهار ماه یکبار اینجارو صاف می کنند آخه این وضع 
درسته؟ چرا قرارداد محکمی با پیمانکار اینا بسته نمیشه 
که اینجا رو درست کنن و زود تحویل بدن؟ اینجا قرار 
بوده قبل عید تمام  بشه اما اینجور که پیش میره تا 
آخر تابستونم تمام نخواهد شد. با سی کیلومتر سرعت و 
ماشین مدل ۹۷ اینقد سر و صدا ایجاد میکنه چقدر به 
ماشین  ضرر میخوره. ما االن یک ساله از سه قلعه به 
بیرجند این راه رو هر روز با ماشین میریم و می آییم. به 
ازای هر ده کیلومتر اگر قرار باشه هر پیمانکار اینطوری 
کار کنه سالی چند تا ماشین  باید عوض کنیم تا بتونیم 
یه ماشین سالم در کنار یه جاده خوب داشته باشیم . لطفا 

مسئوالن امر رسیدگی کنند
ارسالی به تلگرام آوا
و  نشر  الصالحات  باقیات  عنوان  به  را  پیام  این 
پیگیری نمایید: بسیاری از مشکالت مثل اختالس 
از  ای  عده  نارضایتی  کشور،  منابع  رفتن  هدر  ها، 
مردم و حتی کارمندان و مهاجرت نخبگان... ناشی 
از انتخاب سنتی مدیران هست. باید برای پیشگیری 
قانون و فرآیندی برای انتخاب مدیران وجود داشته 
باشد. باید سیستم آموزش مدیریت اسالمی موثر نه 

صرفا نمادین وجود داشته باشد.
۹10...6۷3
می  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  با سالم خدمت 
خواستم به مسئوالن بفرمایین که خیابان پاسداران 
هرگونه  از  قبل  شده  اتومبیلرانی  پیست  به  تبدیل 

اتفاق ناگوار مسئوالن کاری بکنند.
۹38...420
سالم دوستان خوبم، همشهریان مهربون وقت تون 
بخیر و خداقوت. ما  یه رسمی داریم به نام  برات که 
از  انبوهی  اجرا میشه، سیل  ماه شعبان  تو  هر ساله 
مردم شهرمون در این روز خاص به زیارت اهل قبور 
میرند و براشون خیرات میبرند، بعضی ها حتی اینکار 
رو چند بار انجام میدن، رفتن به زیارت اهل قبور رسم 
پسندیده و خوبیست، اما بیاییم به جای خیرات میوه 
و شیرینی و نبات و پیراشکی و هزاران خوردنی دیگه 
که کمتر از ده دقیقه تموم میشه و میره کاری بکنیم 
که صدقه جاریه باشه براشون. امسال به دلیل بروز 
نیازمند کمک  سیل در مناطق مختلف کشور مردم 
هستند، میزان خسارت اونقدر زیاده که نمیشه فقط به 
کمک دولت چشم امید بست. همت کنیم و امسال با 
پرداخت  هزینه برات اموات مون به سیل زدگان، قدم 
خیری برداریم. مهم نیست رقم اهدایی چقدره چرا که 
خدا به نیت افراد نگاه میکنه. اگر دوست داشتید این 
کار رو به گوش عموم برسونید تا در ثواب رواج یک 

امر حسنه شریک باشیم.
۹15...314
سالم، با این همه نزوالت آسمانی، آب منازل را از اول 
عید نوروز در امیرآباد پایین از ساعت ۹ صبح تا 8، ۹ 
شب، یا کم می کنند یا قطع هست، مسئوالن به داد ما 

برسند، ما هم  ایرانی هستیم
۹3۷...540
با بی برنامگی سود بانکی این اوضاع دالر و گرانی 
خودرو حاصل شد نقدینگی سرگردان وارد حوزه  های 
ها  شرکت  سهام  واگذاری  راه  بهترین  شد  مختلف 
تولیدی بصورت کالن و خرد به تمامی مردم هست 

نه فقط سرمایه دارها
۹15...۹48
انتهای خیابان سپیده 16 تعداد زیادی دام نگهداری 
نفس  تعفن  بوی  نشده،  و هنوز هوا گرم  می شوند 
کشیدن را برای اهالی مشکل کرده است. مسئولین 
محترم )شهرداری- محیط زیست- علوم پزشکی( در 
صورت شیوع بیماری های مشترک انسان و دام در 

این منطقه، چه کسی پاسخگوست؟
۹15...415
کوچه طالقانی ۹/6 مقابل نظام مهندسی کشاورزی  
کرد،  آمد  و  رفت  شود  نمی  باران  کمترین  با 
بارانی  روز  در  اگر  آموزان  دانش  برای  مخصوصا 
را   مرور  و  عبور  بزنید، مشکالت  این کوچه  به  سر 
از نزدیک مالحظه خواهید فرمود، با ده دقیقه کار 

مشکل آبگرفتگی کوچه رفع می شود.
۹15...640
با عرض سالم خدمت شهردار محترم بیرجند و اعضای 
استان،  راهور  پلیس  رئیس  همچنین  و  شهر  شورای 
خواهشمند است با توجه به انتقال چهارشنبه بازار از خیابان 
بهشتی به محل جدید واقع در بلوار مسافر تمهیدات الزم 
در خصوص موارد مرتبط با  مسائل ترافیکی و احداث پل 
هوایی و معبر ورودی و خروجی در این منطقه اندیشیده 
شود تا شاهد حوادث ناگوار و مشکالت غیر قابل پیش 
بینی در این منطقه نباشیم و دسترسی مردم به بازار آسانتر 
گردد همچنین از حجم ترافیک چهارراه بلوار مسافر و 

خیابان رجائی کم شود. با تشکر 
۹15...80۷
باسالم. چرا اینقد به کاشتن درخت کاج اسرار دارید!؟ 
مردم افسرده شدن از بس چهره شهر رو تکراری دیدن.
کمی با فکر کار انجام بدهید، به حرف رهبرعزیز توجه و 

از درختان مثمر ثمر استفاده کنید.
۹15...368
با سالم قاضی محترم پرونده زمین های موسوی ازشما 
عاجزانه تقاضا می کنم تکلیف ما بدبختا که ازسال ۹0مال 
باخته شدیم رو روشن کنید خداوند عمرطوالنی بشما بده
۹15...312

کام نیازمندان واقعی را در برات امسال شیرین کنیم

امین جم - سنت »برات« از مراسم کهن اهالی خراسان است 
که از دیرباز رواج داشته است. اما به مانند برخی دیگر از سنن 
پیشینیان ما ، دچار تغییراتی شده که موافقان و مخالفان زیادی 
دارد و هرساله در مورد آن در رسانه ها و بین مردم نکات مختلفی 
بیان می شود. ولی هنوز هم شاهد تجمالتی هستیم که انگار 
تمامی ندارد.درهمین زمینه با تعدادی از شهروندان گفتگو  کردیم 

که در ادامه می خوانید.

روز برات را نباید به کلی فراموش کرد

پیرزنی است که هرساله سرخاک همسرش  اول ما  مخاطب 
رفته و نذری می دهد. می گوید قبول دارم که با توزیع نذورات 
متکدیان هم زیاد می شوند اما من سعی می کنم به آنها کمک 
نکنم. به هرحال سنتی است که از پدران ما به ما رسیده و نمی 
شود به آن پشت کنیم.وی که تاکید زیادی به انجام این سنت 
دیرینه دارد ، از اصرار اطرافیانش درخصوص کم کردن نذورات 
در روز برات می گوید و می افزاید: به نظر من هرکدام در جای 
خود ارزش دارد! درست است که نیازمندان واقعی را باید کمک 

کنیم اما برات را نمی شود به کلی فراموش کرد.
 

پخش کردن خیرات در قبرستان
 حتی در شان مردم نیست

یکی از بازاریان قدیمی مخاطب بعدی ماست.وی با بیان اینکه  با 
نزدیک شدن به روز برات که مردم استان و به ویژه شهر بیرجند 
به آن توجه خاصی دارند و 14 شعبان شاهد این هستیم که 
مردم در محل قبرستان خیرات می کنند، می گوید: پخش کردن 
خیرات در قبرستان نه از لحاظ بهداشتی صحیح است و نه از نظر 
فرهنگی مناسب و در شان مردم است. وی با بیان اینکه کاش 
این فرهنگ در بین مردم جا می گرفت که همه خیرات خود را 
برای نیازمندان واقعی و جامعه های هدف مشخص صرف کنند، 
تاکید می کند: امیدوارم روزی برسد که هزینه های میلیونی روز 

برات ، تبدیل به کمک هایی برای نیازمندان واقعی شود.

روز برات از محور واقعی خود دور شده است
 خانم احمدی یکی از معلمان شهر  که به قول خودش هر ساله 

با دیدن نحوه توزیع کمک ها ، داغ دلش تازه می شود ، می گوید 
: متاسفانه برات شده روز تجمالت! وی با بیان اینکه هرفرد سعی 
می کند هنر جدیدی بزند و به قولی چشم و هم چشمی کند ، 
می افزاید: واقعیت آن است که این روز از محور واقعی خود دور 
شده و دیگر آن رنگ و بوی قدیم را ندارد.کاش فکری می شد 
و بزرگان دور هم جمع می شدند و تدبیری تازه اتخاذ می کردند.

امسال کمک ها را به 
سیل زدگان برسانیم

وی با بیان اینکه کمک های جمع آوری شده می تواند به هم 
وطنانمان که اخیرا درگیر سیل بودند برسد و آنان را خوشحال 

کند، می گوید :اینها همه افرادی بوده اند که از خود خانه و 
کاشانه داشته و حاال دچار این مصیبت شده اند و نیازمند کمک 
ما هستند.و واقعا هم اولویت دارند می افزاید: تقاضا دارم کمیته 
امداد و هالل احمر که متولی این کار هستند ، از حاال پیش بینی 

الزم برای جمع آوری کمک هارا داشته باشند.

نذورات را جمع کرده و
 غذای گرم تهیه می کنیم

بهنام از جوانان فعال در امور خیریه است که هرساله با جمع 
آوری نذورات و متقاعد کردن اطرافیان خود ، در روز برات و 
یا یک روز قبل آن اقدام به پخش غذای گرم در شهر می کند. 
نیازمندانی که توسط موسسات خیریه شناسایی و نیازسنجی شده 
اند. بهنام در توضیح نحوه شروع این قرار ساالنه خود می گوید: 
سه سال پیش بود که تعدادی از نیازمندان را شناسایی کرده و 
قرار بر پخش غذای گرم داشتیم. چند روز قبل برات بود و برای 
جمع آوری کمک به چند نفر گفتم و آنها هم با روی باز استقبال 
کردند. این شد که از آن سال تصمیم گرفتم هرساله در این ایام 

هم توزیع غذا داشته باشیم و درکنار آن مردم را تشویق کنیم تا 
نذورات خود را به نیازمندان واقعی برسانند.

لذت کمک به نیازمندان غیرقابل وصف است
بهنام تصریح می کند: اگر جمع آوری کمک ها و نذورات به 

سمت نیازمندان واقعی جهت دهی شود واقعا کارهای بزرگی 
می توان کرد. وی با بیان اینکه وقتی یکبار لذت اهدای غذای 
نیازمندان و کسانی که شاید چند روز است گوشت  به  گرم 
بینی لذت و خوشحالی وصف نشدنی در  اند را می  نخورده 
درون خود احساس می کنی ، می افزاید : اگر مردم یکبار این 
لذت را تجربه کنند ، مطمئنا نسبت به این کار مداومت می 
کنند. متاسفانه در شهر نیازمندان واقعی زیاد است اما روز برات 

گویا برای فقط برای متکدیان است!

روح اموات را با خیرات شاد کنیم
 نه تجمالت 

مخاطب بعدی ما فردی میانسال است که می گوید: فرهنگ 
سازی در این مورد از هرکاری مهم تر است. رضایی با بیان 
اینکه باید این سنت اصالح شود و با توجه به شرایط و نیازهای 
واقعی تغییر کند، ادامه  می دهد: متکدیان زیادی در این روز 
اولیه صبح کیسه  دیده می شوند که در همان ساعت های 

های خوراکی شان پر می شود. این مواد کامال غیر بهداشتی 
در این کیسه ها جمع می شود و هیچ کس بر این کار نظارت 
الزم را ندارد. وی اضافه می کند: یادم می آید روز بعد از برات 
از  برای کاستن  بود تالش ها  نوشته  در روزنامه خواندم که 
غیربهداشتی  توزیع  از شیوه های  جلوگیری  و  اسراف  حجم 
به جایی نرسید و مثل هرساله هزاران کیلو میوه و شیرینی 

و ... توزیع شد!
خبری که واقعا تلخ است.

کسی باید متولی سازماندهی این روز شود

وی با بیان اینکه کاش بعضی ها لحظه ای به خود بیایند و 
از دغدغه های دنیای پرزرق و برق چشم پوشی کنند و به 
بیندیشند، می گوید: به نظر می رسد برای فرهنگ  آخرت 

سازی باید یک نفر پای کار بیاید و قدم بردارد.
یا سازمانی متولی شود و همه را دورهم جمع کند تا تدبیری 
اتخاذ شود. واقعا در شهر فرهنگی مثل بیرجند ، بعید است 
و باید قبول کنیم آیین برات دچار برخی کج روی ها شده 
کارها  این  با  مسلما  است.  گرفته  را  آن  جای  تجمالت  و 
روح اموات شاد نمی شود. وی ادامه می دهد: در استان و 
شهرستان موسساتی چون مرکز حضرت علی اکبر)ع( داریم 
به  مردم  کمک  با  و  کند  می  نگهداری  را  معلول   450 که 
امورات آن رسیدگی می شود و مانند این ها کم هم نیستند 

و منتظر کمک ما هستند. 
** انبوه زباله هایی که می ماند و متکدیانی که کیسه های 
خود را پر کرده اند، شده برآیند روز برات. مسئوالن هم تالش 
خود را می کنند اما باز هم متکدیان با استفاده از شیوه های 
، جلب توجه می  به کارگرفتن حتی کودکان مظلوم  خود و 
کنند. برخی نهادها و سازمان ها نیز با اعالم راه های جمع 
آوری کمک ، سعی در سازماندهی بخشی از وجوهات دارند. 
به قول یکی از دوستان دل مان به ثواب های این جشن ها 
و سنت ها خیلی خوش نباشد که گاهی با سوء رفتارمان ثواب 
ها تبدیل به ِعقاب می شوند و وبال گردن مان در آن دنیا می 
شود. اجرای سنت ها خوب است اما بدون تحریف و رنگ و 
بوی تجمل و اشرافی گری. به نظر شما فاصله ما تا اجرای 

واقعی سنت ها طبق دین و مذهب مان چقدر است؟

ایمان علی دوست، جوان موفق بیرجندی از دالیل موفقیتش می گوید 

قبل از صعود به قله موفقیت، اراده را در کوله بارت قرار بده

ساالری، رستم زاده - کارآفرینی و ایجاد کسب وکار و رسیدن به 
قله های موفقیت از دیدگاه بسیاری از جوانان امروزی مستلزم 
داشتن وضع مناسب مالی و تجربه فراوان است. شاید پیچیدگی ها 
و سختی های موفقیت در این عرصه باعث شود تا خیلی ها دست 
به این خطر نزنند و فرصت و سرمایه خود را در راه های دیگری 
صرف کنند اما هستند افرادی که کار در این عرصه را تقریبا با هیچ 
شروع کرده اند و به جایگاهی رسیده اند که اکنون به عنوان جوانان 
موفق مثال زدنی باشند. جوانی دوره ای سرنوشت ساز در زندگی 
همه افراد است که می توانند با برنامه ریزی و مدیریت زمان به همه 
کارهای مورد عالقه خود برسند و در همه رشته ها کسب و کار به 

موفقیت دست یابند.
برای اثبات این موضوع  با ایمان علی دوست یکی از 4 جوان 
موفق بیرجندی که با اراده پوالدین خود توانست به قله های 
موفقیت صعودکرده و الگویی عملی برای جوانانی باشد گفتگو 
کردیم که از قدم گذاشتن در دنیای اقتصاد و کسب و کار واهمه 
دارند و بیم از شکست حتی مانع شروع برداشتن قدم اول می 
شود. روایت ما داستان موفقیت 4 همکالسی است که از همان 
دوران دانشگاه تصمیم گرفتند سرنوشت شان را با دست های 
خودشان رقم بزنند و منتظر دست تقدیر نماندند. ایمان علی دوست 
فارغ التحصیل رشته کارشناسی مهندسی شیمی و کارشناس 
ارشد عمران و راه و ترابری است. وی می گوید: با توجه به اینکه 
مهمترین دغدغه همه جوانان بعد از فارغ التحصیلی، یافتن شغل 
و درآمد است در دوران تحصیل در دانشگاه به همراه دوستانم 
تصمیم گرفتیم کسب و کاری مرتبط با رشته تحصیلی مان راه 
اندازی کنیم تا بعد از فارغ التحصیلی دغدغه بیکاری نداشته باشیم. 
به همین دلیل زودتر از موعد به سربازی رفتیم تا سریعتر بتوانیم 

تصمیم مان را عملی کنیم.

* مستمری ماهانه سربازی، تنها سرمایه کار 
ایمان علی دوست ادامه  می دهد: در دوران سربازی ماهی 50 

هزار تومان مستمری دریافت می کردیم. پول هایمان را روی هم 
گذاشتیم و با 200 هزار تومان تعدادی صندلی و میز تهیه کردیم 

و مدتی  نگذشت که جواز تاسیس شرکت را نیز کسب کردیم.

* از ریسک نمی ترسم  
  این جوان موفق می گوید: جواز تاسیس شرکت را که گرفتیم، 
به سرمایه نیاز داشتیم و با دستان خالی امکان موفقیت صفر بود. 
وقت ریسک کردن بود و من نیز از ریسک هراسی نداشتم و 
دوستانم هم با من هم عقیده بودند. وام هنگفتی گرفتیم و شرکت 
بهبود صنعت بیرجند را راه اندازی کردیم که اکنون بعد از توسعه با 
نام گروه صنعتی بهبود صنعت یکی از بزرگ ترین و کامل ترین  

شرکت های تولید انواع قیر در دنیاست.

* کار نشد ندارد 
وی انگیزه موفقیت خود را اینگونه توصیف می کند. تصمیم گرفتم 
موفق باشم تا به همه ثابت کنم که اگر اراده باشد کار نشد ندارد و به 
جوانانی که مدام در حال غر زدن و دنبال مقصر گشتن هستند ثابت 
کنم که فقط با تکیه بر توان ذهنی و اراده و اعتماد به نفس است 

که انسان می تواند موفق باشد و هیچ  سدی مانع از ادامه  راهش 
نخواهد شد. در تمام لحظاتی که با ایمان علی دوست سخن می 
گویم گویی به موفقیت خود می بالد، نه به خاطر اینکه مغرور شده 
بلکه به این دلیل خوشحال است و احساس غرور دارد که توانسته 
الگوی موفقی برای جوانان امروزی باشد و می گوید با تمام وجود 

حاضر است تجربیات خود را در اختیار جوانان عالقه مند قرار دهد.

*گرایش به مشاغل دولتی، اشتباه جوان امروز 
وی ابراز تاسف می کند از اینکه در جامعه امروزی جوانان به 
خصوص  خانواده ها،تمایل دارند فرزندان شان وارد مشاغل دولتی 
شوند و به ایجاد کسب و کار و ورود به عرصه تولید و صنعت کمتر 

تمایل نشان می دهند که این  نشان از عدم ریسک پذیری آنان 
و خانواده هایشان است غافل از اینکه این مشاغل بسیار محدود 
است و همچنین رشد و شکوفایی بسیاری از استعداد ها را متوقف 

می کند. 

* قبل از صعود به قله های موفقیت و قبل از هر چیز 
اراده ات را در کوله بارت قرار بده 

وی در ادامه صحبت هایش به نیروی اراده اشاره می کند و می 
گوید: چندین عامل در موفقیت ما دخیل بودند و از همه پررنگ تر 
و مهمتر نیروی اراده بود که اگر اراده ما قوی نبود مشکالت مانع 
از ادامه مسیر موفقیت می شدند. می گوید: من به یک جمله ایمان 
قلبی دارم اینکه “ قبل از صعود به قله های موفقیت اراده ات را 
در کوله بارت قرار بده “. من نیز با ایمان علی دوست موافقم این 
جمله را باید با آب طال بنویسند و در مسیر گذر جوانان قرار دهند تا 
آنان هر روز این جمله را در ذهن شان مرور کنند و بدانند که هیچ 
نیرویی قدرت مقابله با نیروی اراده را ندارد و به قول پیران مرشد 
مو سفید با اراده می توان کوه را جابه جا کرد. وی آنچنان از نیروی 
 اراده سخن می گوید که گویی آن را ملکه ذهن خود کرده است .

وی همچنین اظهار می کند: اگر اراده قوی بر انجام کار نباشد 
حتی با پول و سرمایه هنگفت نیز کاری پیش نمی رود و موفقیت 
حاصل نمی شود. مثالی که او می زند بسیار جالب است. می گوید: 
مردم به دو طریق  وارد بازار کار می شوند عده ای با پول و سرمایه 
 و پشتوانه مالی و عده ای دیگر با تکیه بر توانایی و تخصص خود .
گروه دوم موفق ترین هستند چون تکیه آنان فقط به توانایی های 

خودشان است و هرگز این تکیه گاه متزلزل نمی شود.

*تکیه بر توان دیگران اشتباه محض است
او به جوانان توصیه می کند به جای اینکه فکرشان را مشغول این 
موضوع کنند که چرا کار نیست و دنبال مقصر بگردند با تکیه بر 

توانایی و مهارت شان کسب و کاری هر چند کوچک راه اندازی 
کنند چون بر خالف تصورشان، راه اندازی کسب و کاری که 
همراه با مهارت باشد سرمایه آنچنانی الزم ندارد و می شود با 

حداقل ها شروع کرد و لذت کشف توانایی خود را چشید.

*شکست ها را تبدیل به فرصت کنید 
این مهندس شیمی برای تبدیل شکست ها به فرصت، دالر را 
مثال می زند و ادامه می دهد: افزایش دالر به ظاهر ناخوشایند 
است و احتماال برای کسانی که اقتصادشان را با آن بنا نهاده 
اند، شکست محسوب می شود. ولی با اندکی تامل می توان 
به این مهم پی برد که تحوالت این چنینی همیشه هم بد 
نیست و می تواند عامل موفقیت لحاظ شود، چرا که افزایش 
دالر و به تبع آن افزایش قیمت محصوالت خارجی باید ما را 
به این فکر وادارند که به جای واردات محصوالت خارجی، 
محصولی با کیفیت و قیمت مناسب در داخل کشور تولید کنیم 
که اگر تمام افکار به این سمت و سو ) تولید محصول داخلی ( 
باشد،شاهد تحولی عظیم در بسیاری از صنایع داخلی و افزایش 

اشتغال خواهیم بود. 

* فارغ التحصیالن به دنبال کسب
 مهارت و تجربه باشند

 وی یکی دیگر از دالیل نا موفق بودن جوانان امروزی و به 
خصوص فارغ التحصیالن دانشگاهی را فاقد مهارت بودن آنان  
ذکر می کند و می گوید: افزایش بی رویه فارغ التحصیالن 
دانشگاهی بدون مهارت سبب افزایش نرخ بیکاری شده است. 
این در حالی است که تعداد نیروی فارغ التحصیل دانشگاهی 
به طوری که گاه  انگشت شمار است،  با تجربه  و  با مهارت 
بسیاری از تولید کنندگان مجبور می شوند نیروی ماهر مرتبط 
با کارشان را از شهرهای دیگر بپذیرند و هزینه های زیادی را 
متحمل شوند. این جوان موفق می گوید: فارغ التحصیالن در 

کنار تحصیل بایستی مهارت نیز کسب کنند تا بتوانند بعد از فارغ 
التحصیلی راحت تر وارد بازار کار شوند.

* بسیاری از مشکالت مالیاتی به دلیل 
عدم آشنایی با قوانین این حوزه است

 وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص مشکالت مالیاتی 
بسیاری از واحدهای تولید کننده می گوید: بی اطالعی مدیران 
مالی از قوانین مالیاتی باعث می شود تا بسیاری از شرکت ها و 
واحدهای تولیدی در اسناد مالی خود با مشکل مواجه شوند و این 
موضوع باعث می شود جرائم مالیاتی سنگینی را متحمل شوند که 
در بسیاری مواقع آنان را دچار بحران مالی می کند و در نتیجه 
منجر به تعطیلی شرکت یا واحد تولیدی مذکور می شود در حالی 
که اگر مدیران مالی به قوانین مالیاتی واقف باشند بسیاری از این 

مشکالت حل می شود.
الزم به ذکر است؛ گروه بهبود صنعت بیرجند  از سال 1385 
گرچه  است.  نموده  فعالیت  به  آغاز  آسفالت  و  قیر  حوزه  در 
در آغاز فعالیت یک تولیدکننده محلی محسوب می شد اما 
همچنین  و  تولید  توان  افزایش  تولیدات،  توسعه  با  امروزه 
به عنوان یک  قیر  پایانه صادرات  احداث  سرمایه گذاری در 
تامین کننده منطقه ای و جهانی نقش ایفا می کند. این گروه 
شامل سه واحد اصلی است که عبارتند از: واحد تولید قیر که 
انواع  در شهرک صنعتی بیرجند واقع شده و در زمینه تولید 
قیرهای صنعتی و امولسیونی فعالیت می نماید. واحد ماشین 
تامین  و  ساخت  طراحی،  زمینه  در  سال 1386  از  که  آالت 
ماشین آالت تخصصی، روسازی و مرمت راه فعالیت می نماید 
و هم اکنون قادر به تامین تجهیزاتی از قبیل: انواع قیرپاش 
ها، چیپ سیلر ها، ماشین های میکروسرفیسینگ، درزگیرها، 
تجهیزات لکه گیری و سایر ماشین آالت مرمت و بهسازی راه 
می باشد.آخرین واحد به تامین مواد افزودنی و بهبود دهنده 
های خواص قیر با باالترین کیفیت ممکن می پردازد، موادی 
امولسیفایرها، ضد عریان شوندگی، التکس و  انواع  از قبیل 
بهبود دهنده های قیر. بهبود صنعت در کلیه فعالیت هایش 
تنها به دنبال یک هدف است و آن ارائه راهکاری جامع برای 

جلب رضایت مشتریانش.
 اخذ استانداردهای ملی کشور در خصوص قیرهای صنعتی و 
قیرهای امولسیونی از دیگر اقدامات شرکت در خصوص ایجاد 
اطمینان مشتری از کیفیت محصوالت تولیدی بوده است. اخذ این 
استانداردها در کنار آزمایشگاه مجهز شرکت جهت کنترل کیفیت 
محصوالت و تحقیق و توسعه گامی جهت رضایت مشتریان و 
اطمینان آنها از کیفیت باالی محصوالت تولیدی شرکت است. 
امیدواریم گفتگوی ما با این جوان موفق و به خصوص راهکارهای 
ارائه شده از جانب ایشان، مسیر راه موفقیت را برای شما که تصمیم 
 گرفته اید با کوله باری از اراده در مسیر موفقیت قدم بگذارید 

ثمر بخش بوده باشد.

سنت مردم دستخوش تغییرات

کسی باید متولی سازماندهی این روز شود
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موفقیت و انرژی

شاعران خراسان جنوبی

سختترازهمیشهکارمیکنند

تعداد افرادی که حاضرند برای تحقق رؤیاهای خود، 
هزینه بپردازند و فداکاری کنند انگشت شمار است. 
اگر کسی از ابتدا به شما بگوید که برای رسیدن به 
هدف تان دقیقا به چقدر زمان و چه مقدار مطالعه نیاز 
دارید، احتماال هرگز آن کار را شروع نخواهید کرد. 
اما یک فرد موفق که ساعت های طوالنی را صرف 
پرداختن به کار مورد عالقه اش می کند، این را نه 
یک موفقیت صرف که در واقع یک تغییر شگرف در 
شیوه  زندگی اش در نظر می گیرد. به یاد داشته باشید 
که در راه موفقیت، باید همه چیز حتی اشتباهاتی را 
که در طول مسیر مرتکب می شوید، بپذیرید و بدانید 
زمانی که بر موانع راه غلبه می کنید، موفقیت برای 

شما شیرین تر خواهد بود.

اشعار شاعران خراسان جنوبی

شعرخوانیدرکانونهنرمندان
امروز:“محمدحسنهاشمی”

بیا  که  تا  بنویسم   برای  تو  غزلی
غزل برای تو ای گل که بهتر از عسلی

بیا کنار  من  امشب عزیز دل بنشین
  که من برای تو امشب گشوده ام بغلی

بیا به کر کر قلیان میوه خوش باشیم
 نمی شوی که  به  کامی عزیز  من عملی

طال اگر چه گران شد عزیز من بگذار
که ال اقل   بخرم  من    برای  تو  بدلی

مگر  ز موی فر کله ام  چه بد دیدی
که  رفته ای و نشستی کنار آن کچلی

که حال  زار و  پریشان من بگیری تو
 اگر  برای  جدایی  نبود ه ات  عللی

جواب من بنویس و برای من بفرست
 که بی جواب تو افتم دوباره در هچلی

بیا  کنار من امشب بیا  ترا  به  خدا
 بیا  که بی تو  مرا هست نازنین  خللی

بیا  کنار  من  و  از  گذشته  ها  بگذر
بیا  عزیز  من آخر چقدر  بی محلی

خطوط برجسته و قرمز شدن
 اطراف ناخن نشانه چیست؟

بعضی اوقات، این خطوط با برجسته یا قرمز شدن گوشت 
اطراف ناخن همراه می شود که هشدار مبتال شدن به 
بیماری های پوستی مثل اگزما، پسوریازیس و یا پارونیشیا 

را می دهد. اگر این خطوط در میانه ناخن دیده شوند به 
این معناست که بدن کمبود مواد مغذی مانند پروتئین یا 
اسید فولیک دارد. گاهی بیماری هایی مثل تیروئید باعث 
تغییراتی در ناخن می شوند. پس با مراجعه به پزشک در 
تشخیص آن به خود کمک کرده تا بتوانید درمان مناسبی 

را شروع کنید.

درمان میگرن عصبی
 به روش های ساده

درمان میگرن عصبی با روش های کنترل استرس، 
استفاده از مسکن، ورزش منظم، نوشیدن آب، حجامت، 
جراحی و روش های طب سنتی امکان پذیر است. فعالیت 

ورزشی می تواند یکی از روش های درمان میگرن عصبی 
باشد. ورزش کردن را به صورت مرتب و منظم انجام 
دهید. برای درمان میگرن عصبی بایستی بعضی مواد 
غذایی را از برنامه غذایی خود حذف کنید. از جمله این مواد 
غذایی می توان به سس گوجه، مرکبات، شکالت، پنیر و 

غذا هایی که پروتئین تیرامین دارند اشاره کرد.

این هوس های غذایی
 را نادیده نگیرید

هوس خوردن خوراکی های شور مانند چیپس  می تواند 
نشانه از کمبود آهن در بدن باشد. از این رو، مصرف مواد 
غذایی سرشار از آهن، مانند گوشت گاو، غذای دریایی، 

لوبیا و سبزی های برگدار به جای تنقالت شور می تواند 
بهترین راه حل باشد. همچنین، هوس خوردن غذاهای 
شور پس از انجام ورزش یا تعریق زیاد، طبیعی است 
زیرا سدیم به واسطه تعریق از بدن دفع می شود. هوس 
خوردن خوراکی های شور توسط بدن برای جایگزینی 

سدیم از دست رفته ایجاد می شود.

توت میوه ای که از تشکیل
 چربی جلوگیری می کند

توت    مملو از پلی فنول های سالم هستند که نه تنها 
به کاهش وزن کمک می کند، بلکه از تشکیل چربی 
نیز جلوگیری خواهد کرد. در مطالعه ای مشخص شد 

موش هایی که روزانه سه وعده توت و یا پودر آن را 
مصرف کردند، تشکیل چربی در بدنشان تا ۷۳ درصد 
کاهش پیدا کرده است.انواع توت ها را می توانید به ماست 
و ساالد اضافه کرده یا آن ها را خشک کرده و یا به صورت 
با این همه، اضافه کردن این میوه  به  پودر درآورید. 

وعده های غذایی  کار سختی نخواهد بود.

آب کرفس تاثیر زیادی
 بر کاهش وزن دارد

آب کرفس حاوی مواد مغذی ارزشمندی بوده و اثرات 
جالب توجهی بر بدن انسان دارد. ساقه کرفس سرشار از 
ویتامین بوده و برگ آن هم به عنوان یک سبزی لذیذ 

و معطر در ساالد استفاده می شود. این سبزی خوش 
عطر با طعم مالیم، دارای کالری کمی بوده و محتوای 
فیبر آن بسیار باال است. مخلوط کردن آب میوه کرفس 
با میوه های دیگر نیز می تواند تاثیر زیادی بر کاهش 
وزن داشته باشد. شما می توانید آب کرفس را با گوجه 

فرنگی، گالبی یا چغندر مخلوط کنید.

فصل بهار فصل تخم گذاری و ازدیاد حشرات است. به همین دلیل یکی از دالیل مراجعه افراد به درمانگاه های پوست ناشی 
از نیش حشرات است. مهم ترین مشخصه نیش حشرات، تورم، قرمزی و یک نقطه سیاه در مرکز تورم است که نشان دهنده 
نیش حشره است. از مهم ترین حشره  گزیدگی ها، می توان به گزش نیش زنبور، گزش ساس به خصوص در زندان ها و 
اردوگاه ها  اشاره کرد. سعی کنید در طبیعت باز و بیرون از خانه نخوابید. روی چمن ها دراز نکشید یا اینکه زمین را به طور 

کامل بپوشانید و از زیرانداز های مناسب استفاده کنید. برای خوابیدن در محیط های باز، بهتر است کیسه خواب داشته باشید.
 اگر در اثر تماس یا گزش حشره دچار کهیر شدید، سریع به پزشک مراجعه کنید و شاید الزم باشد از داروهای تزریقی استفاده 
کنید زیرا ممکن است بعضی از حشره گزیدگی ها فرد  را  وارد شوک کند. به خصوص گزش زنبورها را جدی بگیرید. در 
صورتی که دچار گزش های معمولی حشره ها شدید در محل گزش پماد بتامتازون یا یک پماد استروییدی ضدخارش بزنید.

یک متخصص گوش، حلق و بینی درباره مهمترین علل ایجاد کننده درد جلوی گردن اظهار کرد:  درد جلوی گردن به 
علل مختلفی ایجاد می شود؛ برخی از این علل شامل مشکل در عملکرد تیروئید، حنجره و غدد لنفاوی است، همچنین 
التهاب در عروق گردن هم می تواند یکی از عوامل ایجاد کننده درد جلوی گردن باشد که این درد ممکن است تا گوش 
هم تیر بکشد.وی افزود: درد جلوی گردن حتی ممکن است به دالیل مادرزادی به وجود بیاید؛ البته کیست هایی که 
مربوط به تیروئید است از جمله کیست تیروگلوس و کیست های درموئید و کیست برانکیال هم می تواند باعث ایجاد درد 
جلوی گردن شود. این متخصص گوش، حلق و بینی گفت: التهاب تیروئید که باعث درد جلوی گردن می شود هم امری 
شایع نیست، اما نسبت به عفونت های لوزه خیلی کمتر و حدود یک صدم آن است؛ بنابراین به عنوان شکایت اولیه کمتر 

مطرح می شود. ابتدا باید منشا آن شناخته شود و سپس به درمان بپردازند.

مهمترینعللدردجلویگردنرابشناسیدمشکالتپوستیناشیاززادوولدحشراتدرفصلبهار

یک استراتژ ی که بسیاری از افراد منظم از آن استفاده می کنند 
کار کردن با دفتر یادداشت است. این دفتر یادداشت گزیده ای از 
افکار و کارهایی است که می خواهید در طول روز انجام دهید.

مزیت دفتر یادداشت این است که تمام افکار، جزئیات مکالمات 
را  زمانی که چیزی  و  را یک جا جمع می کنید  ایده هایتان  و 
می نویسید، دیگر نیاز نیست برای به یادآوردن آن، انرژی ذهنی 
صرف کنید. برای این کار چند روش پیشنهاد می شود که باید 

در زندگی رعایت کنید.
حین نظم بخشیدن به زمان تان، دانستن این که کارایی شما در 
چه زمانی از روز بیشتر است، می تواند در زمان بندی کارهایتان 

اغلب  میز کار شما  را مرتب کنید:  میزتان  باشد. روی  مفید 
هزاربیشه ای است که روی آن کاغذهای قدیمی، پروژه های 
آینده، پرونده هایی که هم اکنون روی آنها کار می کنید و یک 
خروار کاغذ وجود دارد که هنوز دور نینداخته اید. با اینکه برخی از 
افراد ادعا می کنند با یک میز شلوغ و بهم ریخته بهتر کار می کنند، 
اما این وضعیت برای بسیاری از ما ناخوشایند و گیج کننده است.

یک »منطقه ی کار« روی میزتان مشخص کنید: این منطقه را به 
مواردی اختصاص دهید که برای تکمیل پروژه ها به آنها نیاز دارید. 
به محض تمام کردن یک کار، این منطقه را از این کار خالی کنید 

و کار دیگری را وارد آن منطقه کنید.

تجهیزات و پرونده هایی را که بیشتر از آنها استفاده می کنید، منظم 
کنید. هر قدر بیشتر از چیزی استفاده می کنید، آن چیز باید به شما 
نزدیک تر باشد. میزتان را بر اساس کاربری اشیا منظم کنید نه بر 

اساس ظاهری که به نظر می رسد.
از تقویم ها یا برنامه ریزهای دیجیتالی استفاده کنید: بسیاری از 
افراد در برنامه ریزی زمانی شان از این ابزار کمک می گیرند تا 
از کارهایشان عقب نمانند.بسیاری از تقویم های دیجیتالی به 
شما امکان کدگذاری رنگی کارها را می دهند. کدگذاری رنگی 
کمکی است به شناسایی فوری کارهایی که باید اول از همه 

به آنها رسیدگی کنید.

بهترین روش های منظم شدن

آیه روز

فرشتگان را با روح به فرمان خود بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل می  کند که بیم دهید که معبودی 
جز من نیست پس از من پروا کنید. )سوره نحل / آیه ۲(

سخن روز

واسطه  به  های ضعیف  انسان  چون  باش،  داشته  انتظار  قوی  های  انسان  از  را  فداکاری  و   گذشت 
ضعف شان پرخاشگرند!
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شبیه  کلفت  پارچه   -1 افقی: 
پالس - تعدیل و هموزن کردن 
بزرگ  هسته  با  شیرین  میوه   -
سنجیدن  هم  با  را  چیز  دو   -۲
- بدنام - بوستان ۳- زردچوبه - 
که  ای  نوشته   - کردن  سرزنش 
چیزی  تحویل  از  پس  کسی  به 
او-   -4 مفعولی  ضمیر  بدهند- 
وسیله   -5 پرآکنده   - زنانه  نامی 
که بوسیله آن محل چیز یا مکان 
کسی را پیدا کنند - منسوب به نور  
- خود خواهی، عصیان 6- گراز، 
خوک وحشی - دانشمند - یکی 
از ایاالت ایتالیا که کارخانه پارچه 
از   -۷ دارد  سازی  چرم  و  بافی 
شهرهای شمال غربی چین که از 
شهرت بین المللی برخورداراست- 
رنج  و  درد  هنگام  افسوس  کلمه 
اثر   -8 کتاب  صفحه  داخل   -
چربی - نوشنده-  درد و رنج - از 
ماههای فصل سرد 9- درختی با 
 - آخر  توان  خوشبو-  های  برگ 
سوغات خراسان جنوبی 10- گروه 
مردم که در درد و رنج و قحطی 
افتاده - قتل کننده - ظرف چرمی 
بزرگ 11- قومی ساکن در اروپای 
غربی - ادب آموخته - تلف کردن، 
نیست کردن 1۲- پدری - درختی 
ناشنوا   - برگ  و  پرشاخ  و  بزرگ 

شرح   - اینترنتی  جاسوسی   -1۳
کتاب یا مطلبی - جاده قطار - از 
حروف یونانی 14- بشقاب بزرگ و 
دوردار - پاسبان، شبگرد  از پادشاهان 
اساطیری ایران و از سلسله کیانیان 
است 15- سبک فیلم - دریا درهم 

ریخته- قله بزرگ دنیا 
جمهوری  هنوز   -1 عمودی: 
با  نهبندان  در  ای  قلعه   - نشده 
500 سال قدمت ۲- ریاضی دان و 
منجم معروف یونانی - اهل کوفه 
- پادشاه جوان ۳- جاده ناتمام -  
ذکر خیر - نوعی پارچه ابریشمی 
- سیخ نوک تیز 4- تکرار حرف 
- مرد کار نیک - تابیدن 5- ربوده 
ترین  طوالنی   - آشیانه   - شده 
عصب مغزی 6- خورشید - زیرا 

- امیر زاده ۷- جایی که آب راکد 
و متعفن باشد- پرنده ای شناگر و 
 - االغ  - سپاس 8- صدای  زیبا 
جدید - فرزند بدنیا آوردن - همه 
9- پیش غذا - پروردگار - آبرو و 
منزلت داشتن 10- سرطان خون - 
فروتر، پایین تر - کلمه تحسین به 
معنی ای نیکبخت! 11- زن بیوه - 
برگزیدن - جمع ولی 1۲- محبوب، 
دادن - کجا!  از دست  معشوق - 
1۳- عضوی در صورت - هر چه 
سبک، مختصر و کم وزن - رسیدن 
- دفعه 14- مانند، مثل - پی در 
پی - گیاهی از خانواده گیاهان آبدار 
15- غاری در قاین که ابزار بدست 
آمده در آن مربوط به پارینه سنگی 

است - فهم و ادراک
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تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

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

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
نقاشـی ساختمـان09153635015 - ناصری نژاد

اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 
کناف، اکرولیک، دکوراتیو

با استفاده از بهترین رنگ های موجود 
در بازار- نظافت پایان کار

  09152641848- جعفری نسب

برگ سبز خودروی سواری پژو 
پارس به شماره پالک ایران 

52- 881 ب 61 به نام مسعود 
علی آبادی مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-3244۷110

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 

نقد و اقساط
شغلی نوین، کم هزینه

 با درآمد عالی
تکثیر و پرورش زالوی طبی، 
فروش زالوی طبی، همراه با 
موسسه زالوپروران شرق 

 ثبت 443

۰9۰21632273
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

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز   ۰9156655۰54 - مهدی برگی

تاالر و رستوران برادران کـریم
ش

آماده  عقد قرارداد با ادارات دولتی و خصوصی

ارسال غذا 3 پرس و بیشتر هزینه پیک رایگان
لذیذترین چلوگوشت و ماهیچه گوسفندی را با ما تجربه کنید

تاالر و رستوران برادران کریم از خیابان ارتش 
به محالتی - حدفاصل چهار راه آخر توحید و سپیده انتقـال یـافت  

ارائه انواع غذاهای ایرانی با منوی متفاوت 

جهت مجالس ورودی و حق پذیرایی رایگان 

خط ویـژه  
3155۰

طاهری: 09153401186 قاسمی: 09151606836

                                   
فروشگاه بزرگ ارزان سرا

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

آدرس: روبروی انقالب 10

فروش  مغازه ساندویچی 
با بهترین موقعیت مکانی

به دلیل مهاجرت 09155612892

کـارگـر ســاده دامــداری 
با حقوق مکفی 

09156046934
به یک  همکار خانم مسلط به 

کامپیوتر جهت کار در دفتر بیمه 
)واقع در جمهوری 8( نیازمندیم.

3222۷03۷ - 09921۷91006
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آماده باش تمامی امکانات شرکت گاز  برای مقابله با سیل احتمالی

مدیرعامل شرکت گاز  با اشاره به پیش بینی ها در باره خطر سیل در استان از آماده باش کامل و بسیج تمامی امکانات شرکت گاز  برای 
مقابله با سیل احتمالی خبر داد. هاشمی بر ضرورت آمادگی تمامی واحدهای ستادی و شهرستان ها و آماده باش همه پرسنل برای مقابله با بروز 

احتمالی سیل، رصد و پایش مستمر از تأسیسات و شبکه های گازرسانی و رفع نقاط بحرانی به منظور استمرار جریان گاز طبیعی تأکید کرد.

خبر ویژه

مردم استان2 میلیارد ریال 
به سیل زدگان کمک کردند

خراسان  احمر  جمعیت هالل  مدیرعامل   - ایرنا   
جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون 2 میلیارد و 65 
میلیون ریال کمک مردمی در استان جمع آوری و 
به استان های سیل زده کشور ارسال شد. شهریاری 
افزود: این مبالغ در پایگاه های امدادی و از طریق 
دستگاه های کارتخوان جمع آوری شده در حالی  
مقدار  این  از  بیش  مردمی  های  کمک  مبلغ  که 
پایگاه جمع آوری کمک  بیان کرد: 35  است.وی 
است  مستقر  استان  پرتردد  نقاط  در  مردمی  های 
که تاکنون بیشترین کمک ها از شهرستان های 
مدیرعامل  است.   بوده  بشرویه  و  قاینات  بیرجند، 
کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان  احمر  هالل  جمعیت 
مناطق  به  ارسال محموله های کمک  درخواست 
سیل زده از مرکز داده می شود که بعد از جمع آوری 
کمک ها به پیشنهاد مرکز به مناطق مختلف ارسال 
می شود. وی یادآور شد: تاکنون پنج محموله کمک 
های امدادی هالل احمر خراسان جنوبی به مناطق  
سیل زده کشور شامل خوزستان، لرستان و گلستان 

ارسال شده است.

بیش از 8 کیلوگرم مواد مخدر صنعتی 
در نهبندان کشف شد

و  کیلو  انتظامی خراسان جنوبی گفت: 8  فرمانده 
یک  از  بازرسی  در  مخدر صنعتی  مواد  گرم   700
دستگاه سواری هیوندا در شهرستان نهبندان کشف 
فرماندهی  ماموران  کرد:  اظهار  شد. سردار شجاع 
انتظامی نهبندان در اجرای طرح و پایش محورهای 
خودروهای  بازرسی  و  کنترل  هنگام  مواصالتی، 
از  که  هیوندا  خودروی  دستگاه  یک  به  عبوری 
سیستان و بلوچستان عازم شهرهای مرکزی کشور 
بود مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر 
متوقف کردند. وی بیان کرد: مأموران در بازرسی از 
خودرو 5 کیلو و 900 گرم هروئین پودری، 2 کیلو 
و 750 گرم کراک و 50 گرم تریاک که به طرز 
ماهرانه ای در خودرو جاساز شده بود کشف کردند. 
وی افزود: در این رابطه 2 متهم دستگیر و متهمان 
با تشکیل پرونده به دادسرا اعزام و با دستور مقام 

قضایی روانه زندان شدند.

خانه های مددجویان کمیته امداد
 بیمه شد

ایرنا - معاون سالمت و حمایت از خانواده کمیته 
امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی گفت: امسال 
منازل مسکونی تمامی خانواده های زیر پوشش این 
نهاد در برابر حوادثی از جمله سیل و آبگرفتگی بیمه 
شد. نخعی اظهار کرد: 43 هزار و 303 خانواده کمیته 
امداد از اول فروردین امسال به مدت یک سال زیر 
پوشش بیمه قرار گرفته اند و در صورت بروز خسارت 
ناشی از سیل و آبگرفتگی منازل و اثاثیه یا مصدوم 
و فوت شدن فردی از خانواده حمایت های الزم 
در  افزود:  انجام می شود. وی  غرامت  پرداخت  با 
صورت بروز خسارت منزل، هر مددجوی روستایی 
تا سقف 20 میلیون تومان و هر مددجوی شهری تا 
سقف 35 میلیون تومان غرامت دریافت خواهد کرد. 

*بسیج سازندگی 8 هزار جوجه یک ماهه بومی را بین 
روستائیان درمیان توزیع کرد .

*معاون گردشگری ، سرمایه گذاری و تامین منابع 
دوره  هفت  برگزاری  از  فرهنگی  میراث  کل  اداره 
و  مدیران  محلی،  جوامع  توانمندسازی  آموزشی 

کارکنان تاسیسات گردشگری استان خبر داد.
*مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 
با بیان اینکه 33 گروه اجرایی و عملیاتی این شرکت 
در استان آماده باش هستند گفت: در حال حاضر 
شبکه برق در تمام شهرستان های استان پایدار است.

دوره ترسالی استان و تخریب 
پوشش گیاهی و زیستگاه حیوانات

سال    20 از  بعد  جنوبی  خراسان  امسال   - کاری 
خشکسالی،  دوره ترسالی را می گذراند، در دوره  ترسالی 
میزان بارش یک مرتبه افزایش چشمگیری می یابد. 
داشته  وجود  دیرباز  از  رود  شدن  جاری  و  بارندگی 
اما زمانی که انسان ها با کارهای غیراصولی دست 
به تخریب و بستن راه آب می زنند، سیل و اتفاقات 
ناهمگون و مشکل ساز به وجود می آید. مدیرکل 
محیط زیست استان در گفتگو با خبرنگار آوا با بیان این 
مطلب افزود:  همیشه دستکاری در طبیعت و زیستگاه 
حیوانات خطرات جبران ناپذیری به اکوسیستم و حتی 
با اشاره به  زندگی انسان ها  وارد می کند. اکبری 
اینکه خراسان جنوبی استانی خشک است و در زمان 
کم بارانی با گرد و غبار بسیار زیادی روبرو می شود، 
افزود: در این زمان به دلیل کمبود بارش پوشش گیاهی 
مختص پربارانی  کاهش می یابد  و بسیاری از گیاهان 
دارویی استان از دست می رود. وی تاکید کرد: افزایش 
کانون های بحرانی فرسایش بادی و چشمه های تولید 
ریزگرد به دلیل خشک شدن تاالب ها و دریاچه ها از 
دیگر تهدیدات استان در این دوره  است. مدیرکل محیط 
زیست استان خاطر نشان کرد: در دوره ترسالی هم چون 
مسیل رودخانه ها تخریب شده و پوشش گیاهی الزم 
برای حفاظت وجود ندارد در استان هایی چون خراسان 
جنوبی امکان تشدید سیل و خطرات ناشی از آن زیاد 
است. وی افزود: دستکاری در طبیعت تا حدی قابل 
جبران بوده و زیاده روی در آن موجب انتقام طبیعت 
 خواهد شد. وی از همشهریان و هم استانی ها درخواست 
کرد برای حفاظت از طبیعت بکر خراسان جنوبی نهایت 
همت خود را  به کارگمارند و از آسیب رساندن به زیستگاه 
گیاهان و حیوانات خودداری کنند تا شاهد قهر طبیعت 
نشویم.  وی  تاکید کرد:  همچنین با  جلوگیری از بین 
رفتن جنگل ها و مراتع و پوشش گیاهی و پیشگیری از 
فرسایش خاک و آلودگی منابع آب و خاک و همکاری 
و همیاری مردم با دولت و مسئوالن در حفظ محیط 
زیست سالم کوشا باشیم. )خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

حوادث

اخبار کوتاه

 مدیر کل ثبت احوال  استان:

اختصاص۳۵۰ میلیون تومان برای تجلیل از قهرمانان و مدال آوران

۸۶ درصد از شهروندان کارت ملی هوشمند گرفتند

بومگردی و شعرخوانی کانون هنرمندان در خوسف
خراسان  هنرمندان  کانون  مدیرعامل  کاری- 
بنا  کرد:   بیان  آوا  خبرنگار  با  گفتگو  در  جنوبی  
زدایی  تمرکز  اهمیت  و  فراگیر  رویکردی  به 
درحوزه فرهنگ و هنر استان، کانون هنرمندان 
تحقق  برای  را  سالیان گذشته تالش خود  طی 
و  برده  بکار  روستاها  و  شهرها  در  موضوع  این 
اتفاقات خوبی را رقم زده  است. حسین رفیعی با 
بیان اینکه در این راستا به مناسبت  اعیاد مبارک 
شعبانیه اولین برنامه شعر خوانی در سال جدید در 
شهرستان خوسف با عنوان بومگردی و عصر شعر 
)سرود ساحل( برگزار شد. خاطر نشان کرد: این 
برنامه که با همت کانون هنرمندان استان برگزار 
شد با مشارکت و مساعدت اداره کل فرهنگ و 
استقبال  با  خوسف  شهرداری  و  اسالمی  ارشاد 

خوبی مواجه شد. وی با بیان اینکه حضور بیش 
از50 نفر شاعر و هنرمند در یک حال و هوای 
بهاری و بارانی مسبب یک اتفاق متفاوت، جذاب 
و خاطره انگیز بود، ادامه داد: این شاعران با گشت 
و گذار و دیدار از مکان های  گردشگری خوسف 
و پس از آن برگزاری عصر شعر )سرود ساحل( و 
5 قطعه موسیقی در مکانی سنتی و باصفا برنامه 
خاطره انگیزی را به یادگار گذاشتند.رفیعی خاطر 
نشان کرد: در این رویداد عالوه بر قرائت شعر، 
برنامه موسیقی سنتی و مقامی توسط گروه های 
هنری برگزار شد. وی یادآور شد: در پایان برنامه 
هنرمندان بر مزار ابن حسام خوسفی حاضر و با 
قرائت فاتحه وتوضیحات مبسوطی درباره زندگی 
و اشعار این شاعر بزرگ و خوش نام توسط آقای 

محمدعلی رحیمی باخاطره ای شیرین خوسف را 
ترک کردند.گفتنی است در این محفل که عالوه 
بر هنرمندان چند تن از مسئوالن استانی، محلی 
و عالقه مندان حضور داشتند 20 نفر از شاعران  

سروده های خود را  قرائت کردند. 

وفاق ملی و میهنی اعضای کانون 
هنرمندان با سیل زدگان

افزود: کانون هنرمندان خراسان جنوبی ضمن  وی 
تسلیت به بازماندگان فاجعه سیل و همدردی با تمامی 
هموطنانی که خسارت جبران ناپذیر سیل را متحمل 
شده انده همپا با دیگر نهادها و تشکل های مردمی در 
یک حرکت خودجوش و خیرخواهانه و برای کمک به 
انسان هایی که گرفتار سیل شده اند از هیچ تالشی 

فروگذار نخواهد کرد. وی با بیان اینکه بر آن شدیم 
که کمک های نقدی و غیر نقدی شما را به دست 
هموطنان سیل زده برسانیم، ادامه داد: خیران می توانند 

کمک های غیر نقدی خود را به مقر کانون هنرمندان 
واقع در پارک توحید تحویل نمایند تا پس از جمع آوری 

به مناطق سیل زده ارسال گردد.

هزار   570 جمعیت  از  درصد   86 محمودآبادی- 
ملی  کارت  جنوبی  خراسان  شرایط  واجد  نفری 
هوشمند دریافت کردند. مدیر کل ثبت احوال روز 
گذشته در جمع خبرنگاران به رتبه اول استان در 

صدور کارت ملی هوشمند طی سال های 96 و 
97 اشاره کرد و گفت: کارت ملی هوشمند جلوی 
تخلفات  از  بسیاری  و  مالی،پولشویی  فسادهای 
برای  اداره  این  اقدامات  از  گیرد.فاطمی  می  را 
معلوالن، جانبازان و روستاییانی که رفت و آمد 
به شهرها برایشان مشکل بود برای صدور کارت 

ملی هوشمند خبر داد.
و اضافه کرد: این کارت با مبلغ 22هزار تومان در 
سال گذشته برای تمام جامعه هدف ما صادر شده 
نفر  هزار   80 حدود  وجود  به  اشاره  با  است.وی 
واجد شرایط کارت هوشمند در استان گفت:این 
افراد می توانند با مراجعه به اداره های ثبت احوال 

تومان  هزار   25 مبلغ  با  استان  های  شهرستان 
کارت هوشمند خود را دریافت کنند.

کاهش ازدواج در استان
در  ازدواج  میزان  همچنین  احوال  ثبت  کل  مدیر 
سال 97 را 6438 واقعه عنوان کرد. این در حالی 
است که آمار سال 96 تعداد 3 هزار و 869 واقعه 
کاهش 4.4  دهنده  نشان  که  است  کرده  ثبت  را 
افزود:  فاطمی  است.  استان  در  ازدواج  درصدی 
 مشکالت اقتصادی، افزایش سطح توقع خانواده ها،
مهریه های سنگین، چشم و هم چشمی ها و ... 

باعث کاهش ازدواج شده است.

آمار طالق ثابت ماند
وی فرمول جدیدی برای آمارگیری واقعه طالق 
ارائه داد و گفت: به ازای هر زن متاهل 5.8 خانم 
طالق گرفته اند. وی افزود: این آمار در سال 97 
این  به  اشاره  با  بوده است. وی  نیز همین عدد 
که از سال 92 تاکنون آمار طالق در استان رشد 
نداشته است، اعالم کرد: خراسان جنوبی رتبه 29 

طالق در کشور را داراست.

ابوالفضل در صدر نام ها
نام  فراوانی  احوال  ثبت  مدیرکل  فاطمی، 
دانست  ابوالفضل  نام  به  متعلق  را  استان  های 

نام  بین  در  نیز  زهرا  فاطمه  نام  گفت:  و 
است. داشته  را  فراوانی  بیشترین  دختر   های 

به گفته وی در سال 97 در هر ۱00 واقعه تولد 
دختر ۱05 تولد پسر در استان ثبت شده است.

 مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی آمار  فوت 
در سال 97 را 3 هزار و 727 واقعه عنوان کرد و 
گفت: این آمار نسبت به سال گذشته  یک درصد 
کاهش یافته است. وی گفت: به ازای هر ۱00 نفر 
فوت برای خانم ها، ۱۱8 نفر فوت برای مردها بوده 
است. بر اساس گزارش های ثبت احوال بیشترین 
علت فوت در استان به دلیل بیماری های قلبی و 

عروقی بوده است.

 مدیرکل ورزش و جوانان گفت: مراسم تجلیل از 
مدال آوران و قهرمانان ورزشی خراسان جنوبی با 
 اعتبار 350 میلیون تومان اردیبهشت  برگزار می شود.
به گزارش مهر، مهران سرپرست روز گذشته در 
است  این  بر  تالش  کرد:  اظهار  خبری  نشست 
تا پایان نیمه دوم سال 98 در هر شهرستان یک 
سازمان مردم نهاد جوان فعال راه اندازی شود چرا 
که این سازمان های مردم نهاد هسته فعال اجتماعی 
هستند.مدیرکل ورزش و جوانان بیان کرد: شرایط 
فعلی جامعه نیز نشان می دهد که سازمان های مردم 
نهاد در موارد اضطراری چون سیل و زلزله چگونه 
همراه و همدل با نهادهای دولتی در کاهش آالم 

مردم گام برمی دارند.
سرپرست، با اشاره به اینکه خراسان جنوبی میزبانی 
از همایش ها و سیمنارها را برعهده دارد،  بسیاری 
ادامه داد: نگاهمان به این میزبانی ها را باید به سمت  
نگاه مثبت تغییر دهیم چون هم زمینه ساز معرفی 

خراسان جنوبی و هم رونق اقتصاد استان است.

وی با درخواست از رسانه ها در زمینه ترویج فرهنگ 
مشارکت های مردمی افزود:  از برنامه ریزی ها برگزاری 
گلریزان بزرگ برای کمک به سیل زدگان است. 

مدیرکل ورزش و جوانان گفت: در 29 اردیبهشت  
طی مراسمی با حضور مسئوالن از ورزشکاران موفق، 
تجلیل  ورزشی  رشته های  مدال آوران  و  قهرمانان 
برای  گذشته  کرد: سال  اظهار  می شود. سرپرست 
برنامه تجلیل از قهرمانان و مدال آوران خراسان جنوبی 

بالغ بر 75 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفتیم که این 
اعتبار برای سال جاری 350 میلیون تومان است. وی با 
اشاره به ضرورت جدی تر شدن بحث ستاد ساماندهی 

امور جوانان در خراسان جنوبی اظهار کرد: البته در 
زمینه کمیته های تخصصی در شهرستان های استان 
رشد بسیار خوبی داشتیم.مدیرکل ورزش و جوانان با 
تبیین طرح شتاب دهی به شبکه سازی صنایع دستی 
و سوغات خراسان جنوبی بیان کرد: برای اجرای این 

طرح 400 میلیون تومان برآورده شده که تا کنون ۱50 
میلیون تومان به آن اختصاص یافته است.سرپرست 
یادآور شد: هدف این طرح شتاب دهی به تولید و 

فروش صنایع دستی خراسان جنوبی است.

۹ خانه جوان افتتاح می شود
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و 
جوانان نیز گفت: 9 خانه جوان به بهانه هفته جوان 
مهرور  مریم  می شود.  افتتاح  خراسان جنوبی  در 
برنامه  هفته جوان هفت  مناسبت  به  کرد:  اظهار 
برجسته استانی در خراسان جنوبی برگزار می شود 
که مهمترین آنان کنفرانس ملی- منطقه ای ایران 

پیشرو، جوان خالق است.
جوانان  و  ورزش  جوانان  امور  و  فرهنگی  معاون 
خراسان جنوبی بیان کرد: در این کنفرانس میزبان 
جوانان استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، 

سیستان و بلوچستان و یزد خواهیم بود.
مهرور با اشاره به اینکه برای این کنفرانس 350 

میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، ا براز 
امیدواری کرد: برگزاری این کنفرانس  گام مهمی 
در تحقق شعار سال مبنی بر رونق تولید باشد. وی 
با بیان اینکه در پایان کنفرانس ملی- منطقه ای 
برتر  پنج کارآفرین  از  پیشرو، جوان خالق  ایران 
تجلیل می شود، افزود: جشنواره استانی تجلیل از 
امید  نشاط،  فراغت، جشنواره  اوقات  برترین های 
آنالین  کارآفرینی  طرح  از  رونمایی  و  جوان  و 
نیز در هفته جوان برگزار می شود که برای طرح 
کارآفرینی آنالین 200 میلیون تومان در نظر گرفته 
هفته  مناسبت  به  اینکه  بیان  با  وی  است.  شده 
جوان تعداد 9 خانه جوان در خراسان جنوبی افتتاح 
می شود، گفت: برای تجهیز این خانه های جوان 
حدود 80 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده 
است.مهرور یادآور شد: سال 96 نیز برای تجهیز 
خانه جوان شهر بیرجند 40 میلیون تومان اعتبار در 
نظر گرفته شد و اکنون محل مناسبی برای جوانان 

بیرجندی است.

خبرنگاران وظیفه پاسداری
 از انقالب را با قلم خود رقم می زنند

تسنیم-رئیس بسیج رسانه خراسان جنوبی با بیان 
سپاه  فرمانده  با  خبرنگاران  دیدار  زودی  به  اینکه 
وظیفه  خبرنگاران  گفت:  می شود  محقق  استان 
پاسداری از انقالب را با قلم خود رقم می زنند. جمعی 
از خبرنگاران بیرجند در حمایت از سپاه پاسداران و 
محکومیت اقدام آمریکا مبنی بر تروریست خواندن 
دیدار  رسانه خراسان جنوبی  بسیج  رئیس  با  سپاه 
کردند.رضایی در این دیدار اظهار کرد: خبرنگاران 
خراسان جنوبی به صورت جهادی در موقعیت های 
مختلف فعالیت دارند و از زحمات این قشر از فعاالن 
جامعه در پوشش اخبار به ویژه اخبار کنگره ملی دو 
هزار شهید خراسان جنوبی تشکر می کنیم. وی با 
بیان اینکه برنامه هایی برای هم افزایی و صمیمیت 
خانه  افزود:  داریم  سال  در  خبرنگاران  بین  بیشتر 
اما مجموعه  داده  انجام  اقدامات خوبی  مطبوعات 
صنفی قوی و خوب برای خبرنگاران نیاز است تا 

مشکالت آنها برطرف شود.
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آگهی تثبیت حدود پالک ۵۴۴- اصلی بخش ۲ بیرجند

نظر به اینکه آقای محمد علی خزاعی وکیل رسمی ورثه آقای سید جالل سیاسی احدی از مالکین 
مشاعی مزرعه و قنات دختر تقی پالک ۵۴۴- اصلی بخش ۲ بیرجند تقاضای تعیین طول و متراژ پالک مذکور را نموده 
و نیز اظهار نموده که آدرسی از دیگر مالکین مشاعی در دسترس نمی باشد. لذا اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
بیرجند جهت طول و متراژ ششدانگ مزرعه و قنات مذکور تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ ساعت ۱۰ صبح را تعیین نموده و  بدین 
وسیله به کلیه مالکین مشاعی و مجاورین مزرعه مذکور و صاحبان حقوق ارتفاقی مذکور اخطار گردد که در تاریخ مذکور 

در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند. ضمنا عدم حضور نیز مانع از انجام اقدامات قانونی نخواهد بود. 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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و درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   09155614880

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قیمه و سیب زمینی دو شنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

بـه اطـالع همشهریـان عزیـز می رسانـد:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن صرف بیماران سرطانی 

صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
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الریجانی: هنوز مسئله
 داعش رفع نشده است

پتروچلی”  روساری  “ویتو  دیدار  در  علی الریجانی، 
رئیس کمیسیون سیاست خارجی و مهاجرت مجلس 
سنای ایتالیا، گفت: : هم اکنون بحران های مختلفی در 
منطقه وجود دارد، ضمن اینکه هنوز مسئله داعش نیز 
رفع نشده است، عالوه بر آن، بحران های جدیدی هم 
ایجاد شده که یک ضلع مهاجرت است، کما اینکه 
بحران الجزایر، سودان و لیبی در این رابطه از اهمیت 

بسزایی برخوردار است.

هشدار فوری عراقچی به پاریس

سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه در 
واشنگتن  در  فرانسه  سفیر  توئیت های  به  واکنش 
درباره اینکه بعد از برجام دلیلی برای غنی سازی از 
سوی ایران نیست، بر شفاف سازی فوری پاریس در 

این زمینه تأکید کرد.

باید دنبال یک اقدام عملی علیه 
آمریکا در منطقه و جهان باشیم

با  بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسالمی  اسدا... 
ایران  ادامه شرارت های آمریکا علیه ملت  اشاره به 
گفت: ما باید دنبال یک اقدام عملی علیه آمریکا در 
منطقه و جهان باشیم تا نقطه پایانی برای دسیسه ها 
و توطئه های آمریکا باشد. نمی شود هر روز شاهد یک 
اقدام خصومت آمیز و شرارت بار از سوی آمریکا باشیم.

اظهارات منسوب به احمدی نژاد 
درباره انقالب تکذیب شد

روز شنبه سایت »انصاف نیوز« خبری مبنی بر تایید 
عنوان  با  احمدی نژاد  محمود  به  منسوب  اظهارات 
»انقالب ۵۷ کار انگلیس بوده است« از سوی عباس 
امیری فر از روحانیون نزدیک به رئیس جمهوری سابق 
منتشر کرد. چند ساعت بعد ، این سایت خبری انتصاب 

این سخنان را به احمدی نژاد تکذیب کرد.

 ادعای مضحک سفیر فرانسه
 در آمریکا درباره ایران

حساب  در  شنبه  شامگاه  آمریکا  در  فرانسه  سفیر 
کاربری اش در توئیتر مدعی شد ایران بعد از انقضای 
بود.  نخواهد  اورانیوم  غنی سازی  به  مجاز   برجام، 
جرارد آرود، نوشت: »اینکه گفته شود ایران بعد از 
انقضای برجام مجاز به غنی سازی اورانیوم خواهد بود 
اشتباه است. ایران باید به موجب ‘پیمان منع اشاعه’ 
و پروتکل الحاقی و تحت نظارت های شدید ثابت 

کند که فعالیت های هسته ایش صلح آمیز هستند.«

عباس عبدی: حمایت
 از سپاه موقتی است

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی 
سپاه  علیه  آمریکا  رئیس جمهور  اقدام  به  اشاره  با 
از این نهاد  پاسداران و حمایت گروه های مختلف 
بودند،  منتقد  فعلی چون  حامیان  نظامی می گوید: 
االن فقط به دلیل فشاری که ترامپ وارد کرده است، 
به این نتیجه رسیده اند، یا به مصلحت دانسته اند که 
از آن در برابر ترامپ حمایت کنند. بنابراین چنین 
رفتاری یک امر موقتی است و دیر یا زود به همان 
جایگاه خود باز می گردند، مگر در یک صورت؛ آن 
آن  از  که  انتقاداتی  به  نسبت  نیز  سپاه  اینکه  هم 

می شود، در رفتار خود تجدیدنظر کند.

کدام خودرو های داخلی
 افزایش قیمت داشتند؟

باشگاه خبرنگاران - بر اساس مشاهدات میدانی در 
بازار خودرو های داخلی، روند افزایش قیمت ادامه یافته، 
به طوری که سمند lX با افزایش ۴ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان با مبلغ ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
قیمت گذاری شد و پژو پارس اتوماتیک با افزایش ۱۰ 
میلیون تومانی به ۱۲۷ میلیون تومان رسید.محصوالت 
سایپا نیز روند افزایش قیمت را تجربه کردند، به طوری 
که پراید ۱۳۲ با مبلغ ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و 
ساینا اتوماتیک نیز با افزایش ۴ میلیون تومانی با مبلغ 

۷۹ میلیون تومان معامله شد.

بسته حمایتی دولت باالخره 
به چه کسانی تعلق می گیرد؟

کلیه  ابتدایی  مصوبه  در  که  حالی  در  مشرق- 
اما  می شدند،  حمایتی  بسته  این  شامل  کارمندان 
در مصوبه جدید با کوچک شدن دایره مشموالن، 
کارکنان شرکتی و کارکنان فاقد قرارداد شناسه دار از 

دایره گیرندگان در سال ۹۸ حذف شدند.

وزیر صمت: سهام ایران خودرو
 و سایپا را واگذار می کنیم

 وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری سهام دو 
خودروساز بزرگ کشور طی سال ۹۸ توسط دولت خبر 
داد و گفت: یکی از برنامه هایی که سال جاری اجرا 
خواهد شد، فروش تدریجی سهام دو شرکت ایران 
خودرو و سایپا از سوی دولت است.گفتنی است رحمانی 
چند روز قبل هم بر فروش اموال مازاد و شرکت های 
بود. کرده  تاکید  خودرویی  غول  دو  این  به  وابسته 

نرخ خرید دالر در بانک ها

بعد از شتاب ریزش قیمت ها در بازار ارز و افزایش 
برای  ارز  فروش  و  خرید  مراکز  به  مردم  مراجعه 
بانک ها  از  مرکزی  بانک  خانگی،  ارزهای  فروش 
خواست نسبت به خرید ارزهای مردمی فعال شوند.
و  هزار   ۱۳ را  دالر  قیمت  عامل  بانک های  دیروز 
کرده اند. اعالم  مردم  از  خرید  برای  تومان   ۱۱۰
ها  بانک  در  ارز  انواع  خرید  قیمت  است  گفتنی 
است. یافته  کاهش  قبل  کاری  روز  به  نسبت 

آغاز دور جدید فروش فوری خودرو

بر اساس قیمت های اعالمی از سوی ایران خودرو 
در بیست و پنجمین روز فروردین و اولین دور جدید 
پیش فروش در سال ۱۳۹۸، کاهشی قابل مالحظه در 
قیاس با قیمت های اعالمی از سوی این خودروساز 
در اسفند ماه سال گذشته دارد. به عنوان مثال قیمت 
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ برابر با ۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
اعالم شده بود اما در دور جدید، قیمت این خودرو برای 
تحویل سی روزه برابر با ۷۹ میلیون و ۴۱۸ هزار تومان 
برآورد شده است. همچنین قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی با 
موتور ۱۶ سوپاپ ۷۴ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان بود 
که در این دور از فروش فوری ۶۷ میلیون و ۸۸۸ هزار 

و ۴۰۰ تومان قیمت خورده است.

امام حسین علیه السالم فرمودند : 
الِم  اَلبَخیُل َمن بَِخَل بِالسَّ

بخیل، کسی است که در سالم کردن بخل ورزد. 
)گزیده تحف العقول، ح108(  
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وحید شقاقي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو 
با اشاره به نزدیک شدن  با خبرنگار »انتخاب«، 
زمان پایان معافیت هاي دولت آمریکا به ۸ کشور 
واردکننده نفت ایران گفت: آمریکایي ها معافیت 
داشت.  خواهند  نگه  را  کشورها  این  از  تعدادي 
احتماال از آن هشت کشور، چهار یا پنج کشور را 
نگه دارند و سه یا چهار کشور را حذف کنند. او 
ادامه داد: احتماال کشورهاي چین، ژاپن و هند و 
یکي دو کشور دیگر همچنان بتوانند این معافیت 

ها را حفظ کنند.

ایران 700 تا 800 هزار بشکه
 نفت صادر خواهد کرد

این اقتصاددان افزود: احتماال ما در سال ۹۸ بتوانیم 
حدود ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار بشکه نفت صادر کنیم. در 
حال حاضر خود آمریکایي ها هم به تولید و صادرات 

نفت دست زده اند. حدودا ۳ یا ۴ میلیون بشکه در سال 
هاي اخیر به تولید نفت شان اضافه کرده اند و تالش 
مي کنند در صادرات نفت هم نقش مهمي ایفا کنند.

قیمت دالر؛ 13 تا 15 هزار تومان
وحید شقاقي درباره قیمت دالر در صورت تمدید 
معافیت کشورهاي واردکننده از تحریم نفتي ایران 
گفت: امکان کاهش قیمت دالر با توجه به مولفه 
هاي مختلف براي من قابل تصور نیست. برداشت 
من این است که امسال در یک محدوده اي بین 

۱۳ تا ۱۵ هزار تومان دالر در نوسان باشد.

برخالف ونزوئال، امکان فروپاشي 
اقتصاد ایران وجود ندارد

شقاقي در عین حال تاکید کرد: امکان گسست 
و فروپاشي اقتصاد ایران وجود ندارد، زیرا بدهي 

خارجي ما پایین است. اقتصاد ایران کمتر از ۱۳ 
میلیارد دالر بدهي خارجي دارد و سررسید بدهي 
هاي خارجي آن هم سالي یکي دو میلیارد دالر 
ونزوئال،  مانند  اقتصادي  در  داد:  ادامه  او  است. 
بیش از ۱۷۰ میلیارد دالر بدهي خارجي وجود دارد 
و ساالنه باید بخش عمده اي از اینها را بپردازد. 
این در حالي است که این کشور در صنعت نفت 
خودش هم سرمایه گذاري چنداني نکرده و تولید 
و صادراتش هم افت کرده لذا اقتصاد ونزوئال به 
دلیل حجم باالي بدهي هاي خارجي تقریبا به 

حالت گسست رسید.

به ذخایر بانک مرکزي دست نخورده
شقاقي افزود: بانک مرکزي هنوز به ذخایر خود 
دست نزده و حتي ذخایر بانک مرکزي در این دوره 

افزایش محدودي هم داشته است.

از 42 میلیارد دالر صادرات غیرنفتي، 
فقط 10 میلیارد دالر وارد کشور شده

ایران هم  مالي  تراز  بحث  به  اقتصاددان  این 
ارزي  تراز  اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
ما کسري باالیي دارد. زیرا از ۴۲ میلیارد دالر 
صادرات غیرنفتي کمتر از ۱۰ میلیارد دالر به 
اقتصاد ایران وارد شده و مابقي اش هنوز وارد 
نشده است. به عبارتي، صادرکنندگان غیرنفتي 
از صادرات شان را به  هنوز دالرهاي حاصل 
دلیل  همین  به  اند.  نکرده  وارد  ایران  اقتصاد 
شقاقي  دارد.  باالیي  کسري  ایران  ارزي  تراز 
گفت: تمام این مولفه هایي که اشاره کردم از 
مرکزي،  بانک  ارزي  ذخایر  ارزي،  منفي  تراز 
هاي  سیاست  و  ایران  خارجي  اندک  بدهي 
آقاي  دوران  در  مرکزي  بانک  که  مناسبي 

که  است  این  من  برآورد  کرده،  اتخاذ  همتي 
در  تومان  هزار   ۱۵ تا   ۱۳ بین  امسال  دالر 
امکان گسست  طرفي،  از  بود.  خواهد  نوسان 
به  اما در عین حال،  ندارد،  و فروپاشي وجود 
ها قیمت  کاهش  امکان  منفي،  تراز   دلیل 

فعال وجود ندارد.

آیا اقتصاد ایران در سال ۹8 »ونزوئالیی« می شود؟

خصوصی  جمع  یک  در  آمریکا  رئیس جمهور 
که  کرده  ادعا  و  خواند  »کودن«  را  سعودی ها 
به پادشاه سعودی گفته اگر حمایت های نظامی 
آمریکا نباشد، ایران دو هفته ای عربستان سعودی 
این  از  پیش  که  ترامپ  دونالد  می کند.  فتح  را 

هم اظهارات توهین آمیزی خطاب به سعودی ها 
مطرح کرده بود، در یک جمع خصوصی اظهارات 
مشابهی را تکرار کرده و مدعی شده است که 
در نبود حمایت های نظامی آمریکا از سعودی ها، 

ایران می تواند به سرعت عربستان را فتح کند.

بر اساس کتاب تازه  منتشر شده »قله ای )کنگره( 
آینده  و  نبرد کنگره  به جان دادن می ارزد؛  که 
جیک  و  پالمر  آنا  نوشته  ترامپ«  آمریکای 
شرمن از روزنامه نگاران نشریه پالیتیکو، ترامپ 
جریان  در  میالدی  گذشته  سال  سپتامبر  در 
حزب  ملی  حامیان  با  خصوصی  جلسه  یک 
که  پرداخته  یادآوری سفری  به  جمهوری خواه، 
در سال ۲۰۱۷ به عربستان سعودی داشته است.

پادشاه  عبدالعزیز«  بن  »سلمان  با  دیدارش  او 
سعودی را »خوب« توصیف نموده و ادعا کرده 
که در این دیدار به پادشاه سعودی گفته است: 
»پادشاه، اگر ما برویم، اگر ارتش ما برود، ایران 
دو هفته ای ]کشور[ شما را می گیرد. شما فقط 
۲ تریلیون دالر اینجا ]سرمایه گذاری[ کرده اید. 
اما همه شما ]هواپیمای شخصی بوئینگ[ ۷۴۷ 

دارید.«

ترامپ سپس دوباره به شرح مکالماتش با پادشاه 
پادشاه،  گفتم  است:  گفته  و  بازگشته  سعودی 
شما ۲ تریلیون دالر در بانک دارید، اما ما برای 
محافظت از شما ۴ میلیارد دالر می خواهیم وگرنه 
]از عربستان[ خارج می شویم. پادشاه گفت “قبال 
و من  نمی فهمم.”  نیافتاده،  اتفاق  چنین چیزی 
گفتم “بله، می دانم، متأسفم، اما ما ۴ میلیارد دالر 

می خواهیم.”
وی سپس ظاهرا در اشاره به سعودی ها، آن ها 
را »کودن« توصیف کرده است. وی در توصیف 
وضعیت استقبال سعودی ها از او در سفرش به 
به من  آمدیم،  عربستان گفته است: »فرود که 
گفتم  است.  منتظر  باند  روی  پادشاه  که  گفتند 
]رئیس جمهور  اوباما  ]باراک[  برای  است،  خوب 
سابق آمریکا[ او در کاخ زیر کولر منتظر بود، اما 
برای من روی باند، آن هم در هوای ۱۱۵ درجه 

)۴۶ درجه سانتیگراد(! البته در عربستان سعودی 
این روز خنکی به حساب می آید و او روی باند 

آسفالت منتظر من بود.«
ترامپ در ادامه گفته است: »از هواپیما پیاده شدم 
و با او دست دادم، اما سر خم نکردم و مالنیا هم 
دستش را ]به سوی پادشاه[ دراز کرد. یادتان باشد، 
به ما گفته شده بود که “او دست نمی دهد.” اما او 
دست )مالنیا( را گرفت و بوسید. ماچ، ماچ، ماچ. 
و من پیش رفتم و گفتم، هی، پادشاه، کافیست، 
بس است. سه بوسه!« بر اساس کتاب، بعد از این 
صحبت ترامپ، در اتاق غوغایی به پا شده، اما 
تصاویر ویدئویی از لحظه ورود ترامپ به عربستان 
پادشاه  بوسه  ادعای  می دهد  نشان  سعودی 
آمریکا،  رئیس جمهور  همسر  دست  بر  سعودی 
دست کم در فرودگاه، درست نیست و او صرفا 

با وی دست داده است. 

ترامپ: به سلمان گفتم اگر ما نباشیم، ایران دو هفته ای عربستان را می گیرد

ملی  کارت  اعتبار  پایان  از  کشور  احوال  ثبت  سخنگوی 
برای  وکاری  ساز  است  قرار  گفت:  و  داد  خبر  قدیمی 
هویتی  اوراق  و  اندیشیده  قدیمی  ملی  کارت  دارندگان 
مورد  در  ابوترابی،  سیف ا...  شود.  صادر  برایشان  موقتی 
اساس مصوبه  بر  افزود:  قدیمی،  ملی  کارت  مهلت  اتمام 
ساقط  اعتبار  از   ۹۷ سال  ماقبل  کارت های  دولت  هیئت 

نظر  از  آینده  روز  سه  دو،  طی  دلیل  همین  به  هستند 
افرادی  برای  تا  کرد  خواهیم  بررسی  را  وضعیت  حقوقی 
بتوانیم  تا  شود  فراهم  وکاری  ساز  نکردند  مراجعه  که 
در  آنها  ثبت نام  حین  در  تا  کنیم  صادر  اوراقی  برایشان 
زمان  احوال  ثبت  سازمان  رئیس  گیرد.  قرار  اختیارشان 
صدور کارت هوشمند ملی را فعاًل نامشخص عنوان کرد 
و  می شود  انجام  تأخیر  با  هوشمند  کارت  گفت: صدور  و 
آن هم به دلیل مشکالتی است که در تأمین بدنه کارت 
همچنان وجود دارد. ابوترابی در رابطه با آخرین وضعیت 
پیشنهاد  با  افزود:  سیل زدگان،  برای  هویتی  اوراق  صدور 
رئیس سازمان ثبت احوال و موافقت وزیر کشور قرار شده 
مردمی که در جریان سیل اوراق هویتی خود را از دست 

داده اند به صورت رایگان برایشان شناسنامه صادر شود.

پایان اعتبارکارت های ملی قدیمی

سید محمود واعظی درباره اینکه پس وقوع سیالب ها عده ای 
به کم کاری کردند و حتی جریانی خواهان  را متهم  دولت 
جدید  رفتارهایی  چنین  گفت:  شد،  رئیس جمهور  استعفای 
نیست،  از پنج سال و نیم پیش که آقای روحانی رئیس جمهور 
تفکر  با  افراد خاص  از  قلیلی  بودیم یک عده  شدند شاهد 
رئیس جمهور  دفتر  رئیس  بودند.  مسائل  این  دنبال  به  تند 

بیان کرد: این افراد به جای این که مسائل کشور را علمی 
مسائل  و  حاشیه  دنبال  به  کنند،  حل  و  مطرح  حرفه ای  و 
شخصی بودند. وی تاکید کرد: این گروه هر زمانی که دولت 
را  یا چند حاشیه  بالفاصله یک  به دست می آورد،  توفیقی 
مطرح کرده اند، ما در دولت قصد نداریم گرفتار میدان بازی 

که این ها می خواهند برای دولت ایجاد کنند، شویم.
واعظی تاکید کرد: اوال امروز وقت کار است و همه باید کار 
کنیم. دوما با این همه دشمن،  گرفتاری و مشکالت داخلی 
مسائل حاشیه ای را کنار بگذاریم و از دیگران هم بخواهیم 
وارد نشوند. وی خاطرنشان کرد: آقای رئیس جمهور از تمامی 
مشاوران و وزرای خود خواستند که به زیر مجموعه هایشان 
وحدت،   دنبال  به  باید  که  است  زمانی  امروز  کنند  اعالم 

همدلی و انسجام باشیم.

واکنش واعظی به حاشیه سازی ها علیه دولت
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