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آب تشنه است!

* سیدمحمدامین حسینی

مساله ی بحران آب به توسعه ی پایدار استان گره 
خورده و چنانچه بحران آب حل نشود نمی توان هیچ 
امیدی به توسعه ی پایدار در استان داشت. امنیت ، 
اشتغال ، آب و هوا ، دامداری و کشاورزی همه و 
همه به آب گره خورده است. »جعلنا من الماء کل 
شی حی« قرآن در مورد آب این چنین بیان می کند 
که همه چیز از آب زنده است و چه نکو تعبیری!
در هفته ی گذشته مساله ی آب در روزنامه ی آوا 
مورد بررسی قرار گرفت از رویای انتقال آب تا انتقاد به 
مسئولین بخاطر هدر دادن آب. انتقال آب وعده بود اما 
وعده باقی نماند و غیر ممکن شد. وزیر محترم بیان 
کردند که انتقال آب ، حیات سواحل را با مشکل روبرو 
می کند.گویا شهرهای کویری حیات نمیخواهند. اما 
سوال این است که اگر استفاده از آب دریا سواحل 
را با مشکل مواجه می کند چرا امارات و کویت که از 
 آب دریا استفاده میکنند  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

 تکمیل مرحله نخست آیینه کاری آستان بی بی زینب خاتون)س( سربیشه صفحه 7

گی
:گر

س 
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آب
 در افق 1425

دادرس مقدم-سرپرست معاونت  عمرانی استانداری خراسان جنوبي با اشاره به اقدامات مناسب دولت تدبیر و امیدبرای تأمین آب 
مورد نیاز استان در بخش هاي مختلف شرب، صنعت و خدمات گفت: ۲۷۶ میلیون متر مکعب آب در بخش هاي مذکور براي 
 افق۱۴۲۵  پیش بیني شده است. محمد فرهادي،با اشاره به اوضاع خاص اقلیمي و جغرافیایي استان افزود:  ...   )مشروح  در صفحه ۷( 

سناریو های دولت برای تامین نیاز خراسان جنوبی

دختر عزیزمان نجمه مشایخی جم
موفقیتت را در  

آزمون مدارس نمونه دولتی 
 صمیمانه تبریک می گوییم.

پدر و مادرت

نفرات برترشهرستانی و راه یافتگان
 چهلمین دوره مسابقات استانی

 قرآن کریم اوقاف
شرح در صفحه 4

همکار خانم با روابط عمومی باال، 
مسلط به سیستم های فروش و 
آشنا به کامپیوتر با حقوق ثابت، 

پاداش و پورسانت نیازمندیم.
3۲341۲19 -۰9۰۲4۵436۵۵

به تعدادی بازاریاب
 با حقوق ثابت و پورسانت 

عالی نیازمندیم.
32336006 - 09157156058

توجــه                         توجــه

فروشگاه نساجی مازندران 
به خیابان معلم بین معلم 37 
و تقاطع 15 خرداد روبروی 

فروشگاه نی نی سالن
 انتقال یافت.

عرضه کننده انواع پارچه 
سرویس خواب ، حوله ، پتو

 بالش و ...

آگهی  مناقصه محدود شماره 70 شرکت کویرتایر   
)نوبت دوم(

شرکت کویرتایر در نظر دارد: تهیه و دوخت  250 دست کاپشن شلوار طوسی ، 900 دست کاپشن شلوار 
سرمه ای و 20 دست لباس کار یکسره سرمه ای را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

از متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت می شود پس از بازدید و دریافت اسناد مناقصه، پیشنهاد کتبی خود 
به همراه مستندات هویتی و نمونه های لباس دوخته شده را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 

96/05/08 در پاکت دربسته به واحد تدارکات شرکت واقع در بیرجند، کیلومتر 11جاده کرمان 
کارخانه کویرتایر تحویل و رسید دریافت نمایند. تلفن تماس: 32255366 -056

شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
 روابط عمومی شرکت کویر تایر

)بقا مختص ذات اوست(

به مناسبت اولین سالگرد فوت

 مرحوم حاجی علم علمی
 جلسه یادبودی چهارشنبه 96/4/۲8 از ساعت ۵ الی 6 بعدازظهر

 در محل مسجد باقرالعلوم)ع( )مدرس 4۲( منعقد می باشد
 تشریف فرمایی دوستان و آشنایان موجب شادی روح آن مرحوم خواهد بود. 

خانواده های: علمی ، دره کی و سایر بستگان

حضور آرامت در کنار ما نیست
 ولی رویای مهربانی هایت مهمان همیشگی قلب ماست
 دومین سالگرد غروب غم انگیز خورشید زندگی مان 

سید محمد محبیان
 را با همه دلتنگی ها، حسرت ها و خاطراتش گرامی می داریم. 

همسر و فرزندان

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت شادروان

 محمدرضا  ابراهیمی مقدم 
را به اطالع کلیه اقوام، دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع 
 آن عزیز سفرکرده امروز سه شنبه 96/4/۲7 ساعت 14 الی 1۵ 
از محل غسالخانه برگزار می گردد. ضمنا جلسه سومین روز درگذشت 
آن مرحوم پنجشنبه 96/4/۲9   مصادف با شهادت امام صادق )ع( 
 از ساعت 1۵/3۰  الی 16/3۰ در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع( 

واقع در خیابان معلم  برگزار می شود، حضور شما سروران گرامی
 در این جلسه موجب امتنان و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

جناب آقای دکتر مهدی شریعتی فر
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر بزرگوارتان  مرحومه سیده زهرا صباغی

 را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن روانشاد مغفرت
 و برای جناب عالی و خانواده محترم شان صبر جزیل خواهانیم.

شرکت بیمه دی سرپرستی استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر مهدی شریعتی فر 
با نهایت تاسف و تاثر مصیبت درگذشت والده مکرمه تان

 مرحومه سیده زهرا صباغی
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده از خداوند منان

 علو درجات و برای بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.

جامعه ورزشکاران جانباز و معلول استان خراسان جنوبی

آگهی ابالغ تملک اراضی 

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

با عنایت به اینکه اراضی با مختصات ذیل و همچنین یک قطعه زمین 
ممهور شده پیوست گزارش ثبت اسناد از اراضی مرتعی دشت لرد و 
متداخله ها پالک 2004 اصلی بخش 2 بیرجند در بستر حریم باند 

دوم بیرجند - سربیشه قرار گرفته و فاقد سابقه ثبتی و قبولی ثبت می باشد؛ لذا به موجب این 
ابالغیه به مالک یا مالکین اراضی و مستحدثات ابالغ می گردد که ظرف مدت یک ماه از انتشار 
این آگهی مدارک مثبته )مدارک هویتی شناسنامه و کارت ملی - تمامی صفحات( و مستندات 
مالکیت ) اسناد رسمي ، بنچاق و ... ( نقشه ثبتی اراضی و غیره را به انضمام درخواست خویش 
به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی تحویل نمایند. پس از اتمام مهلت مقرر و عدم ارائه مدارک 

و مستندات، وفق الیحه نحوه خرید تملک اراضی اقدام خواهد شد.

اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

خانواده های: ابراهیمی مقدم ، ابراهیمی ، داوری ، قاسمی و سایر فامیل وابسته
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بدهکاران بانکی تا ۴۰ میلیون از سود معاف شدند

ایسنا- طرح بخشودگی سود تسهیالت بدهکاران بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از اواخر بهمن ماه سال گذشته و بر اساس تبصره )۳۵( قانون بودجه ۱۳۹۵ به اجرا درآمد.  
بر اساس اولویت بندی انجام شده این بار بخشودگی سود و جرایم بدهکاران بانکی تا سقف ۴۰ میلیون تومان در دستور کار قرار گرفته است. این دستورالعمل به شبکه بانکی 

ابالغ شده و بدهکاران تا این سقف می توانند با مراجعه به چند بانک خاص در این رابطه اقدام کنند.

سرمقاله

قیمت انواع سکه باز هم کاهش یافت؛
نرخ دالر به ۳۷۷۷ تومان رسید

مهر- در جریان معامالت روز دوشنبه بازار آزاد تهران، 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 
۲۵۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۲۰۶ هزار و ۹۵۰ 
تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم با کاهش هزار تومانی یک 
میلیون و ۱۷۴ هزار تومان، نیم سکه با کاهش ۱۵۰۰ 
تومانی ۶۲۸ هزار تومان، ربع سکه با کاهش دو هزار 
تومانی ۳۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه یک گرمی با 
کاهش هزار تومانی ۲۴۸ هزار تومان است.هر دالر  

آمریکا ۳۷۷۷ نیز تومان است.

شنبه آخرین مهلت اظهارنامه مالیاتی؛ 
تمدید در کار نیست 

ای،  قبله  غالمرضا  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی 
اظهار داشت: براساس قانون مالیات های مستقیم، 
مالیاتی  اظهارنامه  ارایه  مهلت  آخرین  تیرماه،   ۳۱
برای  اجاری  امالک  صاحبان  و  حقوقی  اشخاص 
عملکرد سال ۱۳۹۵ است و این مهلت قابل تمدید 
نخواهد بود. وی با بیان اینکه، شرط برخورداری از 
هرگونه معافیت برای اشخاص حقوقی و صاحبان 
امالک اجاری، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر 
تسلیم  عدم  افزود:  است،  تیرماه(  پایان  )تا  قانونی 
اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، موجب تعلق جریمه 
ای غیرقابل بخشش نسبت به مالیات متعلق است.

کارفرمایان نگران نباشند؛
 بازرسان بیمه فعاًل نمی آیند

تسنیم- تقی نوربخش مدیرعامل تامین اجتماعی 
در حاشیه نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
تامین  قانون   ۴۷ ماده  نشست  این  در  گفت: 
اجتماعی مربوط به بازرسی از دفاتر کار مطرح شد 
رسید.نوربخش  تصویب  به  سازمان  پیشنهادات  و 
تصریح کرد: به منظور تقویت بخش کسب وکار و 
نیز کمک به اشتغال، بجز برخی از استثناها، بازرسی 
ها به آخر سال مالی موکول شد.پیش از این طبق 
قانون بازرسان تامین اجتماعی برای بررسی وضعیت 
بیمه کارگران و کارکنان کارگاه ها و دفاتر کار در زمان 

های مختلف اقدام به بازرسی می کردند.

سخنگوی وزیر بهداشت: نسخه جدید 
برنامه پزشک خانواده ابالغ می شود

بهداشت،  وزارت  سخنگوی  حریرچی  ایرج  ایرنا- 
درمان و آموزش پزشکی گفت: نسخه ۰۴ پزشک 
خانواده شامل نظام ارجاع سطح یک در روستاها 
ارجاع  نظام  نیز  و  نفر  هزار   ۲۰ زیر  شهرهای  و 
داد:  ادامه  شهرهاست.وی  در  خانواده  پزشک  و 
خانواده  پزشک  برنامه  جدید  نسخه  با  همزمان 
پرونده  ملی  طرح  سالمت  مراقبان  محوریت  با 
الکترونیک سالمت نیز تا پایان امسال برای همه 
ایرانیان تکمیل می شود اما اجرای کامل برنامه 

پزشک خانواده در کشور زمان بر است.

آب تشنه است!

*سیدمحمدامین حسینی

سواحل  در  مشکلی  با   )  ۱ صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

نیز  آب  انتقال  نیستند؟طبیعتا  مواجه 
طبیعت  در  بشر  های  دخالت  سایر  مانند 
شود. بررسی  باید  که  داشت  خواهد  آثاری 
گویا انتقال آب رفته و حاال وعده ها با نام آب های 
ژرف و تحقیقات بر روی آن شروع شده است.آب 
از  از عمق بیشتر  های ژرف یعنی استخراج آب 
پانصد متری زمین که هم هزینه ی زیادی دارد 
هست.  روبرو  زیادی  های  اگر  و  اما  با  هم  و 
آب  منابع  مدیریت  دکترای  عباسی)دارای  دکتر 
علمی  هیات  عضو  و  هلند  دلفت  دانشگاه  از 
سوال  به  جواب  مشهد(در  فردوسی  دانشگاه 
 بنده در خصوص آب های ژرف گفتند:نمی توان
اظهار  بطور صریح  ژرف  های  آب  در خصوص 
نظر کرد. به دو دلیل؛ نخست هزینه ی سنگین 
بهره برداری بخاطر تکنولوژی خاص مورد نیاز 
و عملیات بهره برداری. دوم اهمیت استراتژیک 
مسائل  این  ی  منابع.همه  این  بودن  حیاتی  و 
اگر  و  اما  و  ابهام  از  پر  ژرف  های  آب  یعنی 
بحران  بتواند  ژرف  های  آب  اینکه  در  و  است 
دارد. وجود  بسیاری  تردید  کند  حل  را  آب 
منابع  مدیریت  روی  بر  اگر  رسد  می  بنظر 
به  اینکه  تا  است  بهتر  شود  کار  آبی  موجود 
و  هزینه  پر  که  شویم  امیدوار  ژرف  های  آب 
های  آب  رفت  هدر  ی  است.مساله  ابهام  پر 
ی فرسوده  های  لوله  در  آشامیدنی  و   سالم 
دل  نیز  کشی  لوله  دارای  شهر   اولین 
با  که  سوزاند.آبی  می  را  استان  مندان  دغدغه 
شرب  قابل  آب  به  زیاد  تالش  و  هزینه  صرف 
تبدیل شده ولی به خانه های مشترکین نمی رسد.
مساله ی آبیاری قطره ای هم که می تواند ما را 
از هدر رفت زیاد آب در بخش کشاورزی و روش 
غرقابی نجات دهد اکنون با سرعت الک پشتی 
قطره  است.آبیاری  حرکت  حال  در  کندی  و 
در  را  آب  درخت  هر  نیاز  ی  اندازه  به  اوال  ای 
باغات و مزارع توزیع میکند و ثانیا از تبخیر آب 
 جلوگیری می کند چرا که عبور آب از جوی ها
تبخیر  موجب  استان  خشک  و  گرم  هوای  در 
 بخشی از آب می شود.آبیاری قطره ای دواست،
 ولی سرعت گسترش آنقدر کند است که می ترسیم
شود. سهراب  مرگ  از  پس  دارو  نوش 
مشترکین  تنها  ها  تدبیری  بی  این  میان  در 
آب  داغ  بر  مرهمی  که  هستند  استان  مردم  و 
آنها  درصد   ۸۲ که  مردمی  و  هستند.مشترکین 
کنند. می  مصرف  آب  مصرف،  الگوی  زیر 
مصرف  الگوی  دوبرابر  نیز  درصدی   ۱۶ البته 
بخشی  احتماال  که  کنند  می  مصرف  آب 
که  باشند  هایی  اپارتمان  درصد   ۱۶ این  از 
میکنند.در  استفاده  کنتور  یک  از  طبقه  چند 
بیشتر  و  نیست  چندانی  ی  گله  مردم  از  کل 
است. استان  آب  مسئولین  با  صحبت  روی 
آب تشنه است.آب تشنه ی توجه ی مسئولین، 
جهادی،  اقدام  ی  تشنه   ، تسهیالت  ی  تشنه 

تشنه ی تدبیر مسئولین است.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
فرمایید(          ارسال   @smaho ایدی  با  را  روزنامه 

نتایج قرعه کشی اعزام  هفدهمین دوره عتبات دانشجویان  اعالم شد

به گزارش میزان، از دیروز نتایج قرعه کشی عزام  هفدهمین دوره عتبات دانشجویان بر روی سایت 
لبیک قرار گرفت. دانشجویانی که ثبت نام کرده اند، می توانند با مراجعه به این سایت از نتایج و زمان 
اعزام مطلع شوند. دانشجویانی که در قرعه کشی به صورت نفرات اصلی و ذخیره معرفی می شوند، باید 

سمیرا قاسمی- مسئول بسیج سازندگی استان با 
بیان اینکه قرارگاه پیشرفت و آبادانی مناطق محروم 
بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  مطالبه  و  خواست  به 
کرد:  اظهار  گردید،  اندازی  راه  آباد  نقطه  هزار  ایجاد 
فاز اول این پروژه پیشرفت ۴۰ درصدی داشته است. 
»زهرایی« در گفت و گو با خبرنگار آوا افزود: فاز اول 
می  اجرا  کشور  دهستان   ۱۲۰ در  مجموعا  طرح  این 
شود که ازین تعداد ۶ دهستان درح، شوسف، میغان، 
در  نیز  جنوبی  خراسان  منتظریه  و  قهستان  پترگان، 
این  که  کرد  تصریح  وی  اند.  گرفته  قرار  طرح  این 
سالمت،  عمران،  و  ساخت  زیر  حوزه  پنج  در  قرارگاه 
تربیت  و  تعلیم  و  اشتغال  و  توانمند سازی  فرهنگی، 
در دهستان ها فعالیت می کند. به گفتۀ وی در حوزه 
زیر ساخت و عمران در فاز اول ۸۱ پروژه تعریف شده 
است که شامل ۵ خانه عالم، ۵۹ قنات، ۱۲ استخر، ۲ 
مسجد و ۱ حسینیه و ۲ حمام و سرویس بهداشتی 
تا  کرد:  عنوان  سازندگی  بسیج  مسئول  باشد.  می 
بخش  اعتبار  که  اند  شده  تکمیل  پروژه   ۱۷ کنون 
 ۴ میانگین  طور  به  دهستان  هر  برای  ساخت  زیر 
میلیارد تومان می باشد و ازین مبلغ ۲ میلیارد تومان 
سهم قرارگاه پیشرفت و آبادانی و۲ میلیارد تومان هم 
اظهار  »زهرایی«  شود.  تأمین  استانی  منابع  از  باید 
کرد که در حوزه سالمت و سبک زندگی تالش می 
شود مردم بیش از پیش به پتانسیل گیاهان دارویی 
موجود در استان توجه کنند و از آن بهره ببرند. وی 
برای  نیز  اشتغال  و  توانمندسازی  بیان کرد: در حوزه 
هر دهستان تسهیالت، با نرخ سود ۴ درصد در نظر 
گرفته شده است که در جهت حمایت از حلقه های 
های  صندوق  قالب  در  دهستان  هر  ارزش  زنجیره 
شد. خواهد  پرداخت  واسط  نهادهای  و  روستایی 

اختصاص و  ادامه پروژه ها
 بر اساس نیاز و دغدغه مردم

بسیج  در  اینکه  به  اشاره  با  سازندگی  بسیج  مسئول 
آبادانی نقطه مشترک  سازندگی و قرارگاه پیشرفت و 
محوری  نیاز  مشترک  نقطه  این  کرد:  اظهار  داریم، 
مردم  نیاز  اساس  بر  ها  پروژه  اجرای  یعنی  است، 

پیچیدن  دنبال  به  تعبیری  به  یا  شود  می  انجام 
کرد:  تصریح  »زهرایی«  نیستیم.  مردم  برای  نسخه 
کار در بسیج سازندگی با مردم، از مردم و برای مردم 
آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه  در  اما  است،  تعریف شده 
اجرا  شرط  یعنی  شود،  می  انجام  مردم  توسط  کار 
اضافه  وی  است.  مردم  آمدن  کار  پای  کار،  ادامه  و 
توانمند  قرارگاه،  در  ما  دوم  هدف  وی  گفتۀ  به  کرد: 
نهادها  نیازمند  دیگر  مردم  که  باشد  مردم می  سازی 
به  است.  سختی  کار  البته  و  نباشند  ها  سازمان  و 
به  که  است  این  ما  دیگر  اهداف  از  یکی  وی  گفتۀ 
ازای روحیه و مدیریت جهادی در عرصه های مختلف 
که  ای  گونه  به  شود،  ایجاد  باید  تولید  روستاها  در 
نیروی فعال دغدغه مند جهادی تربیت کنیم و پس 
از پایان طرح هم آن فرد همچنان در آن روستا فعال 
است. انسانی  سرمایه  همان  یعنی  این  که  باشد 

دغدغه و سالمت کاری نیاز دو چندان استان 

نیاز  امروزه  اینکه  بیان  با  سازندگی  بسیج  مسئول   
داشتن  را  مردم  دغدغه  و  کاری  سالمت  تفکر  به 
به ویژه در  امر  این  دوچندان شده است، عنوان کرد: 
استان ما باید مورد توجه قرار گیرد. »محمد زهرایی« 
افزود: نیاز داریم که از بدنه کارشناسی همه مدیران، 
اهتمام ویژه به سالمت کاری داشته باشند و بخشی 
نیز مربوط به مسائل مالی، ساعت  از سالمت کاری 
باند  و  خواری  رانت  از  جلوگیری  ادارات،  مفید  کاری 
بهینه  مدیریت  اگر  کرد:  تأکید  وی  باشد.  می  بازی 
بخش  از  توان  می  شود،  انجام  موارد  این  تمام  در 
هرز  حتی  و  اعتبارات  وقت،  انرژی،  اتالف  عظیم 
گفتۀ  به  کرد.  جلوگیری  انسانی  های  سرمایه  رفتن 
نیازهای  از منابع محدود،  اقتصاد می گوید  وی علم 
نامحدود را با اولویت بندی صحیح اجرایی کنید، اما 
مدیریت یعنی هنر به کارگیری همه منابع که شامل 
می  مالی  و  مستقالت  تجهیزاتی،  انسانی،  منابع 
گفت:  تأسف  اظهار  با  سازندگی  بسیج  مسئول  شود. 
می  انسانی  های  سرمایه  به  کمتری  توجه  امروزه 
مبنای  بر  یافته  توسعه  های  کشور  حالیکه  در  شود 
کنند. می  ایجاد  رقابتی  مزیت  خود  انسانی  نیروی 

پیشتازی جهادکشاورزی در
 همکاری تأمین اعتبار پروژه ها

مسئول بسیج سازندگی عنوان کرد: با توجه به این 
پیشرفت  قرارگاه  های  پروژه  اعتبار  درصد   ۵۰ که 
این  شود،  تأمین  استانی  منابع  از  باید  آبادانی  و 
را  ای  نامه  تفاهم  استان  کشاورزی  جهاد  با  سازمان 
از تعداد  منعقد نموده است.  »زهرایی« اضافه کرد: 
۶۸ پروژه مشترک ۳۰ پروژه اجرای آن آغاز شده و تا 
کنون ۱۵ مورد هم تکمیل شده است که این پروژه 
قنوات  مرمت  و  احیاء  به  و  بوده  آب  حوزه  در  ها 
تفاهم  از  وی  دارد.  اختصاص  آب  ذخیره  استخر  و 

و  قدس  آستان  با  سازندگی  بسیج  جانبه  سه  نامه 
این  طبق  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  کشاورزی  جهاد 
قنوان  مرمت  و  احیاء  قبیل  از  هایی  پروژه  تفاهم 
سربیشه،  النو  دهستان   ۳ در  آب  ذخیره  استخر  و 
می  اجرا  و  تعریف  نهبندان  بندان  و  درمیان  گزیک 
تعریف  های  پروژه  مجموع  وی  گفتۀ  به  شوند. 
پروژه   ۱۴ تعداد  ازین  که  باشد  می  عدد   ۳۷ شده 
در دهستان النو ، ۱۴ پروژه بندان و ۹ پروژه هم در 
میلیارد   ۴ طرح  اعتبار  و  باشد  می  گزیک  دهستان 
تومان است که ازین مبلغ ۵۰% سهم آستان قدس 
و ۵۰% نیز در داخل استان توسط جهاد کشاورزی با 
سازندگی  بسیج  و  شد  خواهد  تأمین  مردم  مشارکت 
هم در قالب مجری به اجرای طرح خواهد پرداخت.

6 جانبه انعقاد تفاهم 

کارگاه  ایجاد  با  کرد:  اظهار  سازندگی  بسیج  مسئول 
تولید  سرانه  افزایش  برای  اشتغال  کمک  های 
افزایی  هم  آنان،  مهاجرت  از  جلوگیری  و  روستاییان 
اقتصاد  کردن  عملی  در  اجرایی  های  دستگاه  بین 
 ۶ نامه  توافق  با  محروم  دهستان   ۶ در  مقاومتی 
داد:  ادامه  »زهرایی«  شود.  می  انجام  ای  جانبه 
فرهنگي،  میراث  کل  اداره  مابین  نامه  تفاهم  این 
امداد  کمیته  کل  اداره  گردشگري،  و  دستي  صنایع 
ورفاه  کار  تعاون،  کل  اداره  )ره(،  خمیني  امام 
اي و حرفه  فني  آموزش  اداره کل  استان،   اجتماعی 

سازندگي  بسیج  سازمان  و  روستایی  تعاون  سازمان 
وی  است.  گشته  مبادله  و  تنظیم  جنوبي  خراسان 
اصلي  هاي  اولویت  به  توجه  با  کرد:  نشان  خاطر 
و  روستاها  زدایي  محرومیت  بحث  در  سازمان  این 
عظیم  خیل  ظرفیت  و  توان  از  استفاده  منظور  به 
سازندگي،  بسیج  پتانسیل  و  بسیجي  متعهد  جوانان 
بر مبناي اهداف و وظایف قانوني، مذاکراتي با بانک 
انصار جهت اجراي پروژه هاي عمراني و محرومیت 
دو  انعقاد  به  منجر  نهایت  در  که  انجام  آنها  زدایي 
یک  وی  گفتۀ  به  است.  شده  جانبه  سه  تفاهمنامه 
بانک  مجري،  عنوان  به  سازمان  مابین  تفاهمنامه 
انصار به عنوان کارفرما و دانشگاه علوم پزشکي به 
مورد  در  پروژه  بردار  بهره  و  نظارت  دستگاه  عنوان 
شد.  انجام  روستایي  بهداشت  خانه  باب   ۳ اجراي  
دیگري  جانبه  سه  تفاهمنامه  افزود:  وی  همچنین 
بین سازمان به عنوان مجري، بانک انصار به عنوان 
کارفرما و اداره کل نوسازي توسعه و تجهیز مدارس 
پروژه  بردار  بهره  و  نظارت  دستگاه  عنوان  به  استان 
جهت اجراي ۴ باب مدرسه یک کالسه روستایي مي 
اساس  بر  داد:  ادامه  سازندگی  بسیج  مسئول  باشد. 
میلیون   ۶۰ مبلغ  پروژه  هر  براي  ها  تفاهمنامه  این 
تومان از محل اعتبارات بانک انصار تخصیص یافته 
دستگاه  توسط  ها  پروژه  نیاز  مورد  اعتبار  مابقي  و 
پروژه ها  این  اجراي  و  تأمین خواهد شد  بردار  بهره 
شود. می  انجام  سازندگي  بسیج  سازمان  وسیلۀ  به 

اجرای  شوند/  می  دیده  چوپانان  وقتی 
پروژه های محله ای طرح کرامت به منظور 

کاهش آسیب های اجتماعی

با  دارد  نظر  در  سازمان  این  کرد:  اظهار  »زهرایی« 
قرارگاه  و  استان  عشایری  جامعه  بسیج  همکاری 
مولد  و  پرتالش  قشر  از  حمایت  برای  کوثر  قرب 
داشت  چشم  هیچ  بدون  همواره  که  چوپانان 
اند  بوده  جامعه  در  تولید  اول  رده  در  ادعایی  و 
اقدام به برگزاری همایشی ویژه چوپانان نماید. وی 
۳۰۰ چوپان در استان  از  تصریح کرد: تاکنون بیش 
بزرگواران  این  از  لیست  تکمیل  با  که  شناسایی 
جهت  همایشی  و  آمد  خواهد  عمل  به  دعوت 
همکاری  با  و  برگزار  آنها  های  تالش  از  تقدیر 
کوثر  قرب  زدایی  محرومیت  قرارگاه  حمایت  و 
وی  گردید.  خواهد  تقدیم  عزیزان  این   به  هدایایی 
از گسترش  جلوگیری  راستای  در  اینکه  به  اشاره  با 
قرارگاه  اعتیاد  جمله  از  اجتماعی  های  آسیب 
قرارگاه  این  کرد:  بیان  شد،  تشکیل  االئمه  جواد 
های  فعالیت  مذکور  محالت  در  دارد  نظر  در 
گفتۀ  به  دهد.  انجام   ... و  اشتغالزایی  فرهنگی، 
وی بر این اساس در ۱۰ محلۀ هدف در شهرستان 
سرایان،  زیرکوه،  قاین،  درمیان،  بیرجند،  های 
 ۳۱ تعداد  بشرویه  و  نهبندان  سربیشه،  فردوس، 
پیش  و  گرفته  قرار  کار  دستور  در  عمرانی  پروژه 
مسئول  است.  شده  تنظیم  نیز  آن  قرارداد  نویس 
تفاهم  این  اساس  بر  داد:  ادامه  سازندگی  بسیج 
نیاز هر پروژه توسط  اعتبارات مورد  ۵۰ درصد  نامه 
 ۵۰ و  تأمین  کوثر  قرب  زدایی  محرومیت  قرارگاه 
اجرایی  های  دستگاه  و  ادارات  از  هم  دیگر  درصد 
تأمین خواهد شد. و خیرین  اهالی  مرتبط و کمک 

می شتابند! محرومین  یاری  به  3000 جهادگر 

در  جهادی  گروه   ۱۶۷ اعزام  از  »زهرایی« 
کرد:  عنوان  و  داد  خبر  جاری  سال  تابستان 
مناطق  به  نفر   ۴۹۳ و  هزار   ۲ ها  گروه  این  در 
قرارگاه  های  دهستان  اولویت  با  استان  محروم 
شد. خواهند  اعزام  مناطق  آبادانی  و  پیشرفت 
به  میهمان  جهادی  گروه   ۱۰ همچنین  افزود:  وی 
حضور  استان  محروم  مناطق  در  نفر   ۵۲۷ تعداد 
فرهنگی،  عمرانی،  های  فعالیت  انجام  به  و  یافته 
وی  گفتۀ  به  پرداخت.  خواهند   ... و  پزشکی 
خصوصا  و  استان  در  اجرایی  های  دستگاه  تعامل 
آبادانی  و  پیشرفت  دهستان  دارای  های  شهرستان 
جهادی  های  گروه  فعالیت  تسهیل  جهت  در 
فعالیت  بودن  بخش  اثر  و  مناسب  توزیع  الزمه 
اردوهای  پشتیبانی  ستاد  برگزاری  و  است  آنها 
است  مواردی  از  یکی  ها  شهرستان  در  جهادی 
کرد. خواهد  شایانی  کمک  تعامل  این  روند  به  که 
)Ava.news16@gmail.com(

پیشرفت 40 درصدی فاز اول قرارگاه پیشرفت و آبادانی

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود. در اسرع وقت
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی نوبت سوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
خواربار فروشان شهرستان بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 
10 روز از تاریخ 96/4/31  جهت ثبت نام  در سامانه اصناف ایرانیان مراجعه و اصل مدارک را به  دبیرخانه 
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور 

اصناف و تشکل ها( مراجعه نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران - نداشتن سوءپیشینه 
کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس -  عدم اشتغال در ارگان ها 
و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف 
عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 
عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر 

دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- دو برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه - عکس 4×3 رنگی )6 
قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 

گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960499 محکوم علیه شرکت صنایع سفال نیلوی شرق محکوم است به پرداخت مبلغ 

183/482/767 ریال در حق محکوم له همایون قادری و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه 
اموال شامل جدول ذیل که به مبلغ 188/500/000 ریال کارشناسی شده است

ارزش به ریالشرح و مشخصاتنام ردیف
واگن خط تولید آجر جهت حمل آجر تولید شده واگن1

به خارج از محل تولید برای بارگیری، فاقد پالک و 
مشخصات به تعداد تقریبی 35 عدد هر عدد حدودا 

مبلغ 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال

175/۰۰۰/۰۰۰

آجر شکسته و خرد شده جهت استفاده در ساختمان پوکه آجر2
سازی، ریخته شده در محوطه شرکت حدودا 5۰ تن

 و هر تن مبلغ 27۰/۰۰۰ ریال

13/5۰۰/۰۰۰

188/5۰۰/۰۰۰جمع: صد و هشتاد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال

 که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 1396/5/11 از ساعت 9 الی 10 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. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 

به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی
الستیـک پیشــرو

عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 
خیابان مدرس - جنب استانداری 

 32438137
  09151635860

کرباسچی 

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
اکسیـدان           نهنگ عنبر 2

18:1520:1516:1521:45شروع سانس

اولین ، بزرگ ترین و کامل ترین مرکز تخصصی
 چسب و مواد شیمیایی و محصوالت خودرویی

 در استان خراسان جنوبی
جشنواره فروش فوق العاده تابستان آغاز شد

کلینیک تخصصی چسب سهیل

   خیابان پاسداران - میدان قدس
Soohel@ 05632234838- 09153612181   کانال تلگرام  

صنایع چوب و فلز
کار 20

فروش کلیه اجناس فروشگاه
 به علت تغییر شغل

زیر قیمت خرید به مدت محدود 
بیرجند - خیابان طالقانی  

طالقانی 2 - پالک 38
تلفن: 32233643  32222821

فاکس : 32233644
همراه: 09155615589



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه*27  تیر 1396* شماره 3835

ارسال فرشهای صادراتی مددجویان کمیته امداد
صدا وسیما- اولین محموله فرش دستباف هنرمندان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی)ره(خراسان جنوبی در سال 96، برای صادرات به خارج از کشور 
ارسال شد. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان گفت: این فرش ها 174 تخته فرش به متراژ 817 مترمربع است.سلم آبادی ارزش فرش های 

تولید شده را 460 میلیون تومان اعالم کرد و افزود: مقصد فرشهای دستباف بانوان خراسان جنوبی، کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس است.

نت
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س: ای
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پاسخ مسئوالن به پیام شما

باسالم وعرض خداقوت شرکت گاز ،گاز رسانی به 
روستای نوغابچیک وروستاهای اطراف به کجا رسید
915...835
ضمن  کش  زحمت  و  عزیز  آوای  خدمت  سالم 
تشکربابت چاپ مطالب روزانه شما به عنوان یک 
شهروند که هرروز روزنامه شما رومی خونم صفحه 
نیش ونوش خیلی جالبه کاش درهفته دوسه روز 

چاپ بشه خسته نباشید 
935...520

سالم حاالکه مسئوالن جواب  نمی دهند خود »مردم« 
جواب  هم را بدهند دوستی  پیام  داده با آمدن دو قطره  
باران   دیجیتال   قطع  می شود  خدمت ایشان عرض می 
کنم  تشریف  بیارید روستای  »علی آبادفنود« بدون 

قطره ای  باران   قطره  قطره تلوزیون  تماشاکن
915...828

باسالم این حرف دل همه ما جوان هایی است که 
تو این جامعه دنبال شغلیم و از نبود بازار کار رنج می 
بریم اگر در فردای قیامت به ما حقی داده بشه از 
آقایانی که بازنشسته شده اند ولی هنوز پست ومقام 

را رها نمی کنند نخواهیم گذشت.
935...674 
 سالم در نقشه طرح شمال شهر اراضی بین نرجس 
3 و 4 به عنوان کاربری فضای سبز مد نظر بوده 
است ولی االن سالن تیراندازی شده است چگونه 
ممکن است  شهر داری در زمینه فضای سبز این 

منطقه بی تفاوت از کنار این قضیه بگذرد 
915...151
بروز  عوامل  از  یکی  فرهنگی  ضعف  باسالم  
ناهنجاری در جامعه ماست  عمدتا و تضاد طبقاتی از 
حد اعتدال خارج شده پولدار از پول زیادی نمی داند 
چه کند وبی پول وندار از درد جیب خالی .اقتصاد و 
فرهنگ. زمانی حل خواهد شد  که مردم مدیران 
همه برگردیم به عمل  نسخ ناصح شریعت واسالم 

ناب محمدی  به لطف خداوند. 
 915...948
برای  روستایی  فاضالب  و  آب  اداره  آوا  سالم 
مبلغ  روستا  مردم  از  انشعاب  نصب  چاله  کندن 
160هزارتومان دریافت می کند درصورتی که این 
کار رو خود مردم نهایت با سه چهار ساعت انجام 

میدن
933...241

میخواد  کی  فاضالب  و  آب  سازمان  پس  سالم. 
برداره. االن که  برای مشترکین پرمصرف  فکری 
هیچ اقدامی نمی کنند چند وقت دیگه که آب نباشه 
آب همه مردم رو قطع می کنند. تا کی ما باید تاوان 
خودخواهی یکسری آدمهای بی فکر رو بدیم که با 
اینکه می دونن بحران آب هست اما همچنان به 
مصرف بی رویه شون ادامه میدن. توروخدا پیام من 

رو چاپ کنین شاید مسئولین یه کم به فکر بیفتن
915...698
با سالم یازده ساله که تیرآهن های تعاونی... دارد 
خاک می خورد و از حدود سه سال پیش هم اداره 
مسکن و شهرسازی می خواد زمینی که قرار بود 
یه روزی سرپناه یه عده بدون خانه بشه رو پس 
بگیره که مهلت ساختش تمام شده و همین طور 
سرمایه یه عده بی بضاعت این وسط بلوکه شده 
چون دیگه نه به پولشون رسیدن نه خانه.دریغ از 

احساس مسولیت حتی یکی از مسولین شهرمون
938...315

فکر  به  عزیز  استانی  هم  و  خوبم  همشهریان 
دارد  بسیار  آب  وضع  باشیم  هامون  بچه  آینده 
بحرانی می شود االن باالی 10 سال است که 
خبر  هم  همه  است  استان  در  شدید  خشکسالی 
شیوه  به  هنوز  ما  کشاورز  چرا  میدانیم  و  داریم 
آبیاری غیر استاندارد و قدیمی دارد محصول خود 
توجه  استان  صنعت  چرا  ؟؟  کند  می  کاشت  را 
من  مثل  ندارد؟فقط  اب  در  به صرفه جویی  ای 
اظهار نگرانی کردن و دانستن یک عمل اشتباه 
کافی نیست باید عمل کنیم عمل با منتقل کردن 
جلوی  باید  اب  مصرف صحیح  و  آب  دغدغه  و 

نابودی زندگی بچه های خودمان را بگیریم
935...395

های  دشت  در  آبی  های  سفره  افت  به  توجه  با 
در  خشکسالی  و  فردوس  در  آب  سرایان،کمبود 
آب  نبود  با  مناطق  این  مردم  درگیری  و  بشرویه 
طرح انتقال آب از این سه منطقه به طبس منطقی و 

عقالنی بنظر می رسد؟
ارسالی به تلگرام آوا

کارشناسان می گویند بیش از 90 درصد منابع 
 آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود،
بهینه و هوشمند مصرف آب در  لذا مدیریت   
در  تحول  ایجاد  همچنین  و  روستایی  مزارع 
اقتصاد روستایی از کشاورزی به سایر بخش ها 
در حفاظت از این منبع حیاتی و ارزشمند بسیار 

راهگشا و معنادار خواهد بود.
انرژی  و  آب  باالی  مصرف  ایرنا،  گزارش  به 
بوده  کشور  جدی  معضالت  از  یکی  همواره 
است، مشکلی که گاه در فصول مختلف سال 
نمود بیشتری پیدا می کند و ذهن بسیاری را 
برای یافتن راهکارهای مناسب به خود مشغول 
می سازد؛این مشکل البته در فصل تابستان و 
به شکلی دیگر با افزایش مصرف آب نمود پیدا 
اقسام  و  انواع  مشکل  این  رفع  برای  کند  می 
راهکارها و نظرات کارشناسانه نیز از سوی مردم 
و مسئوالن ارائه و پیشنهاد می شود؛ مانند بحث 
اخیری که در این روزها و برای چندمین بار در 
مدیریت  با ضرورت  ارتباط  در  اخیر  سال  چند 
آبی  ذخائر  کمبود  به  باتوجه  کشور  آبی  منابع 
رویم،  می  که  مردم  است.میان  گرفته  شکل 
انرژی  و  آب  صحیح  مصرف  برای  هرکدام 
کاهش  یکی  دهند؛  می  پیشنهاد  راهکاری 
مصرف را تنها در قالب آموزش مردمی از طریق 
رسانه ها متصور می داند، دیگری معتقد است 
که صرفه جویی در حوزه های مختلف بایستی 
شود،  منتقل  مردم  به  تا  شود  شروع  دولت  از 
دیگری راهکار را در فرهنگ می جوید و برخی 
نیز که کال دل پری از مشکالت دارند، اصوال 
ندارند و حتی برخی  اعتقادی به صرفه جویی 

معتقدند که قشر پایین جامعه خود به خود صرفه 
جویی را در زندگی روزمره خود رعایت می کنند 
مورد  بایستی  باال  قشرهای  در  موضوع  این  و 
توجه قرار گیرد.اما نکته قابل توجه در گزارش 
های مردمی، آن است که اکثر قریب به اتفاق 
مصاحبه شوندگان صرفه جویی را به حوزه آب 
و برق و گاز محدود نمی دانند و از همه مهمتر 
اینکه معتقدند صرفه جویی کم مصرف کردن 

نیست بلکه درست مصرف کردن است.
به هرحال تامین آب در شرایط فعلی جغرافیایی 
برای  است،  همراه  ها  بارندگی  کاهش  با  که 
بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص مناطق 
خشک و نیمه خشک به معضل جدی تبدیل 
درصدد  کشورها  برخی  حتی  و  است  شده 
استفاده سیاسی از این نعمت خدادادی برآمده 
اجرای  با  اخیر  سال  چند  در  ترکیه  اند.کشور 
طرحی تحت عنوان گاپ در جنوب شرقی این 
کشور درصدد احداث تعداد زیادی سد از جمله 
سر  بر  ‘ایلیسیو’  مترمکعبی  میلیارد   10 سد 
شاخه های رودخانه دجله برآمده که در مرحله 
نهایی است و به گفته کارشناسان این سد که 
شورای  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  حتی 
به  اقدام  آن  به  رسیدگی  راستای  در  اسالمی 
طور  به  است،  کرده  امنیتی  کمیته  تشکیل 
برای  فراوانی  محیطی  زیست  مشکالت  حتم 
کشورمان  از  هایی  بخش  همچنین  و  عراق 
تشدید  و  هورالعظیم  شدن  خشک  جمله  از 
داشت.قصه  بدنیال خواهد  را  ریزگردها  مسئله 
تلخ و  تا جایی  آب و کمبود آن در کشورمان 
را  یازدهم  دولت  در  نیرو  وزارت  که  حاد شده 
جدید  طرحی  در  حتی  که  است  داشته  برآن 
موضوع اکتشاف آب در ذخایر ژرف زمین را با 
همکاری روسیه در دستور کار قرار دهد، پروژه 
ای که نخستین بار در پی کشف تصادفی آب 
حفاری  حین  در  متر،   500 از  بیش  عمق  در 
که  شد  مطرح  ایران  فوالد  ملی  شرکت  های 
آثار  نیز  طرح  این  که  معتقدند  برخی  البته 

را خواهد داشت. مخرب زیست محیطی خود 

وزارت نیرو: ارزانی آب، مصرف بیشتر 
نیرو  وزیر  معاون  که  بود  جاری  تیرماه  بیستم 
کرد  اعالم  نیرو  وزارت  آبفای  و  آب  امور  در 
دادن  سامان  و  سر  منظور  به  نیرو  وزارت  که 
به وضعیت آب در حال حاضر خواستار پلکانی 
به  قیمت  طوریکه  به  است،  آن  قیمت  شدن 
برای  مکعب  متر  پنج  هر  در  پلکانی  صورت 

تشویق و تنبیه در مصرف افزایش یابد. 
رحیم میدانی با بیان این که وضعیت فعلی نیز 
بازدهی الزم را ندارد، و  اما  البته پلکانی است 
نیز سه اهرم برای صرفه جویی آب وجود دارد، 
مسائل فرهنگی، تعرفه و تجهیزات را از جمله 
این راهکارها نام برد و ضمن تاکید بر استفاده 
از تجهیزات کاهنده از سوی مردم برای صرفه 
جویی بیشتر آب در عین حال، قیمت پایین آب 
را مانع ایجاد انگیزه الزم برای استفاده مردمی 

از این نوع تجهیزات دانست.
ضرورت واقعی شدن قیمت آب موضوعی است 
که البته حمید چیت چیان نیز شنبه شب در یک 
برنامه تلویزیونی بار دیگر بر آن صحه گذاشت 
بصورت  کاالیی  که  هنگامی  تا  کرد:  تاکید  و 
ارزان در اختیار مردم قرار داده شود طبیعی است 
که در مصرف آن توجه الزم برای صرفه جویی 
نخواهند داشت.وی با بیان اینکه، شرکت های 
از  بسیار مناسبی  فناوری های  ما  بنیان  دانش 
جمله شیرآالت و سردوش های کاهنده مصرف 
برای استفاده بهینه از آب را طراحی کرده اند 
که عرضه کنندگان این تجهیزات معتقدند که 

از  تر  گران  تقریبا  تجهیزات  این  فروش  عدم 
شیراالت معمولی به دلیل آن است که قیمت 
آب به قدری پایین است که مردم ترجیح می 
مدارا  قیمت  ارزان  آالت  شیر  همان  با  دهند 
کنند.وی در عین حال با تاکید بر این که هدف 
کاالیی  هر  بلکه  نیست  آب  کردن  گران  ما 
شود،  عرضه  مردم  به  خود  قیمت  به  بایستی 
یا  آبرسانی  از شبکه های  گفت: بخش زیادی 
مناطق مختلف کشور  در  کنتور آب  تجهیزات 
که  است  شده  فرسوده  دهه  سه  حدود  از  بعد 
برای  منابع  تامین  اصلی  راهکارهای  از  یکی 
است.اما  آب  قیمت  کردن  واقعی  آن  بازسازی 
چیت چیان همچنین در خصوص این که چرا 
به جای این کارها از هدررفت آب که گفته می 
شود حدود 24 درصد منابع آبی است جلوگیری 
نمی شود، گفت: تمام 24 درصد آب به حساب 
نیامده هدررفت به شمار نمی رود بلکه هدررفت 
اب به لحاظ فنی تنها 13 درصد است که بخش 
زیادی از آن غیرقابل اجتناب است، اما باقی آن 
مربوط به قدیمی بودن کنتورهای آب که باعث 
درست محاسبه نکردن مصرف آب می شود و 
از  انشعاب  بدون  و  استفاده غیرمجاز  همچنین 
آب، است.وی در عین حال افزایش بهره وری 
چاه  بستن  و  ها  باغ  کشاورزی،  مزارع  در  آب 
انجام  اقداماتی  دیگراز  یکی  را  غیرمجاز  های 
شده در حوزه حفظ منابع آبی کشور دانست و 
وزارت  اخیر  چهارسال  طول  در  اینکه  بیان  با 
به  موفق  قضائیه  قوه  موثر  همکاری  با  نیرو 
مسدود کردن بیش از 30 هزار چاه غیرمجاز در 
سطح کشور شده است، افزود: البته این مسائل 
از سوی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی 
در حال پیگیری است که به طور حتم نیازمند 

اقدامات عملیاتی بیشتری است.

ضعف اساسی در بخش 
مدیریت آب کجاست؟

آبفا  و  آب  ریزی کالن  برنامه  دفتر  معاون  اما 

جهانی  ادبیات  در  که  این  بیان  با  نیرو  وزارت 
در  تقاضا  مدیریت  و  مصرف  کنترل  برای 
تعریف  مکانیزم  چندین  آب  و  انرژی  بخش 
علمی  و  فنی  اول  مکانیزم  افزود:  است،  شده 
است مانند استفاده از شیر آالت کم مصرف یا 
آبیاری تحت فشار، مکانیزم دوم اقتصادی است 
و  تنبیهی  و  تشویقی  ابزار های  از  استفاده  که 
قیمت گذاری و بازار آب در این بخش تعریف 
شده است.هدایت فهمی در گفت و گو با ایرنا 
تمهیدات  نیز  مکانیزم  که سومین  این  بیان  با 
قانونی و ضوابط و مقررات متناسب برای تعرفه 
گذاری آب و مدیریت مصرف و تقاضا می باشد، 
افزود: چهارمین مکانیزم نیز ارتقای اگاهی های 
عمومی و تبلیغی در ترویج مصرف بهینه منابع 
آبی است.وی با اشاره به ذخائر آبی حدود 100 
میلیارد متر مکعبی کشورمان و این که مصارف 
و  سه  ترتیب  به  و شرب  بخش صنعت  در  ما 
است  آن  بیانگر  این  است، گفت:  شش درصد 
از آب  ناخالص  از 90 درصد مصرف  که بیش 
می  مصرف  کشاورزی  بخش  در  پذیر  تجدید 
است.این  جا  همین  دقیقا  ما  مشکل  و  شود 
مصرف  ترتیب  این  به  افزود:  مسئول،  مقام 
 90 حدود  کشاورزی  تجدیدپذیر  آب  ناخالص 
میلیارد متر مکعب و مصرف خالص نیز رقمی 
حدود 75میلیارد متر مکعب است و لذا مدیریت 
مصرف آب در این بخش بسیار معنادار خواهد 
بود.وی با تاکید براین که برای حفظ منابع آبی 
برخالف  کشاورزی  بخش  در  بایستی  کشور 
وضعیت موجود آب کمتری مصرف شود، ادامه 
داد: به خصوص اینکه در برنامه ششم توسعه 

 11 جویی  صرفه  ویژه  به  مناسبی  احکام  نیز 
میلیارد متر مکعبی آب در بخش زیرزمینی به 
منطور تعادل بخشی منابع آب پیش بینی شده 
که مستلزم این است که همه بخش ها به ویژه 
بخش کشاورزی همکاری الزم را داشته باشد.

توسعه افقی کشاورزی ممنوع شود
معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفا وزارت 
آب  از  نبایستی  که  این  بیان  با  ادامه  در  نیرو 
ذخیره شده حاصل از صرفه جویی در کشاورزی 
مجددا به توسعه افقی یا همان افزایش سطح 
افزایش  کار  این  گفت:  آوریم،  رو  کشت  زیر 
قبل  شرایط  از  بیشتر  حتی  آبی  منابع  مصرف 
را به دنبال خواهد داشت.فهمی ضمن تاکید بر 
ارتقای  توجه ویژه به توسعه عمودی یا همان 
بهره وری در بخش کشاورزی به منطور حفظ 
برنامه  طبق  کشور  آبی  منابع  بیشتر  چه  هر 
بهینه  مصرف  با  بایستی  گفت:  توسعه،  ششم 
و  باشیم  داشته  بیشتر  وری  بهره  و  تولید  آب 
کشت محصوالت آب بر را متوقف و به جای 
آن محصوالت کم آب بر را که نسبت به شوری 
مقاوم تر هستند، در دستور کار قرار دهیم و در 
باال  اقتصادی  ارزش  با  عین حال محصوالتی 
کشت کنیم.این مقام مسئول اظهارکرد: اندازه 
از  برخی  کشت  در  مصرفی  آب  میزان  گیری 
که  است  بیانگرآن  کشاورزی  محصوالت 
به  و  است  رفته  هدر  آبی  منابع  تنها  متاسفانه 
هیچ وجه کشت آنها به صرفه نیست، به عبارتی 
حتی گاهی اگر محصولی را وارد کنیم بهتر از 
کشت آن با آب فراوان است.به گفته این مقام 
در  کشاورزی  بخش  شده  تامین  آب  مسئول، 
حال حاضر برای دولت هر متر مکعب بیش از 
100 تومان هزینه دارد و هنگامی که به شبکه 
های آبیاری و زه کشی می رسد این هزینه به 
هرمترمکعب 150 تومان افزایش می یابد.وی 
با اشاره به نشست هایی که همواره مسئوالن 
وزارت نیرو و جهادکشاورزی برای کنترل هرچه 

بشتر آب مصرفی در بخش کشاورزی داشته اند 
و این جلسات نتایج مناسبی را به دنبال داشته 
است، گفت:بخش کشاورزی برای بهینه کردن 
یکسری  بایستی  بخش  این  در  آب  مصرف 
از روش  از جمله ترویج استفاده  اقدامات موثر 

های آبیاری تحت فشار را انجام دهد.

حفظ منابع آبی نیازمند 
تحول بنیادین در اقتصاد روستایی 

اما معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای 
وزارت نیرو با بیان این که با انجام برخی طرح 
های موضعی از جمله افزایش پلکانی آب برای 
حفاظت بیشتر از منابع آبی کشور موافق است 
یک  عنوان  به  توان  نمی  را  راهکار  این  اما 
کشور  آبی  منابع  حفط  برای  اساسی  راهکار 
روستایی  اقتصاد  تغییر  حال  عین  در  دانست، 
از کشاورزی به سایر بخش ها از جمله صنایع 
تبدیلی  صنایع  خدمات  و  گردشگری  کوچک، 
کشور  آبی  منابع  حفظ  برای  راه  موثرترین  را 
عنوان کرد.وی با تاکید براین که کشور بایستی 
توسعه  زمینه  در  روشن  برنامه  و  دکترین  یک 
روستاها داشته باشد، گفت: در کشورما در حال 
روستاها  در  آبی  منابع  درصد   92 حاضرحدود 
مصرف می شود، نزدیک به 22 میلیون جمعیت 
روستاها است و 96 درصد اشتغال روستاها نیز 
است.فهمی  وابسته  کشاورزی  بخش  به  تنها 
پیدا  توسعه  روستاها  که  مادامی  اظهارکرد: 
نکند و اقتصاد روستایی تنها متکی به اقتصاد 
و  انرژی  هدررفت  مشکل  باشد  کشاورزی 
به  اشاره  با  یافت.وی  ادامه خواهد  مهمتر، آب 
این که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای 
روستایی  اقتصاد  بخش  پیشرفته  جمله  از  دنیا 
در بسیاری از زمینه ها از جمله صنایع دستی، 
به  تنها  و  یافته  توسعه  گردشگری  و  تبدیلی 
گفت:  است،  نشده  خالصه  کشاورزی  بخش 

به صورتی که حدود 50 درصد اقتصاد روستاها 
از طریق صنایع  دیگر  درصد  و 50  کشاورزی 
صنایع  خدمات  و  گردشگری  دستی،  کوچک، 

تبدیلی تامین می شود.
معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفا وزارت 
نیرو در ادامه با تاکید بر این که الزمه تحول 
بنیادی در حفظ منابع آبی کشور ایجاد تحول 
در  روستاهاست،  اقتصادی  توسعه  در  بنیادین 
عین حال یکی از مشکالت نیل به این هدف را 
عدم وجود سازمان و دستگاه مشخص به عنوان 
متولی انجام آن دانست.وی تاکید کرد: اقدامات 
پراکنده وزارت جهاد کشاورزی و برخی سازمان 
ها و معاونت ها از جمله معاونت توسعه روستایی 

منابع  حفظ  زمینه  در  کشور  محروم  مناطق  و 
آبی کشور و همچنین توسعه اقتصاد روستایی 
چندانی  تاثیر  ها  بخش  سایر  به  کشاورزی  از 
نداشته و به صورت عملی خیلی جدی در این 
زمینه کار نشده است و این مهم احتیاج به یک 

کار منسجم و جدی دارد.
این پرسش که  به  پاسخ  این مقام مسئول در 
بدنبال  را  جویی  صرفه  آب  قیمت  افزایش  آیا 
خواهد داشت گفت: قطعا همینطور خواهد بود 
حتی بایستی قیمت آب کشاورزی نیز به صورت 
دقیق محاسبه و از کشاروز اخذ شود، هرچند به 
قیمت  شدن  واقعی  است  ممکن  برخی  اعتقاد 
آب به کشاورز فشار وارد کند اما این فشار را می 
توان همانند بسیاری از کشورهای دنیا به طرق 
کشاورزان  به  یارانه  پرداخت  جمله  از  مختلف 
جبران کرد، مهم تعریف یک مکانیزم مناسب 
و قوی برای حفظ منابع آبی است.وی اشاره به 
این که میزان منابع ابی کشورمان ساالنه حدود 
100 میلیارد متر مکعب است و با تاکید بر این 
که تنها از محل صرفه جویی واقعی و مصرف 
بهینه، نه کم مصرف کردن، می توان این منابع 
را حفظ کرد، ادامه داد: اگر تنها 10 درصد صرفه 
به  نزدیک  باشیم  جویی در مصرف آب داشته 
10 میلیارد مترمکعب و به عبارتی به اندازه 50 

سد کرج آب ذخیره خواهیم داشت.

قیمت آب واقعی شود
شهری  ریزی  برنامه  ارشد  کارشناس  یک  اما 
آبی  منابع  حفط  در  موثر  راهکارهای  از  یکی 
کشور را مدیریت بهینه آبیاری مزارع کشاورزی 
و باغات دانست و در عین حال افزایش پلکانی 
و  از جمله کشاورزی  ها  تمامی بخش  در  آب 
صنعت را در حفظ و افزایش منابع آبی کشور 
با  گو  و  گفت  در  بیات  خواند.ابراهیم  ضروری 
کشور  اظهارکرد:  ایرنا،  علمی  گروه  خبرنگار 

برای این که در بخش مدیریت آب بتواند خود 
را مدیریت کند چاره ای جز واقعی کردن قیمت 
آب ندارد چراکه در حال حاضر حتی امکان اداره 
شکل  بدین  آب  عمرانی  های  هزینه  کردن 
امکان پذیر نیست..وی در خصوص این موضوع 
نیز که گفته می شود مشکل اصلی ما هدررفت 
است  کشاورزی  بخش  در  ارزشمند  منبع  این 
نه شرب، لذا بایستی مکانیزم های قوی برای 
جلوگیری از هدررفت آب در بخش کشاورزی 
آب  قیمت  دنیا  تمام  در  گفت:  شود،  تعریف 
برای  و  شود  می  محاسبه  پلکانی  صورت  به 
جلوگیری از هدررفت آن هرکس در هربخشی 
بیشتری  پول  بایستی  کند،  می  بیشتر مصرف 

پرداخت کند و این در راستای حفظ منابع آبی 
کشورها است.وی اظهارکرد: قیمت تمام شده 
برای  نیرو  وزارت  که  تصفیه شده شهری  آب 
هر مترمکعب متحمل می شود، باالی یکهزار 
حدود  تنها  آب  این  که  درحالی  است  تومان 

هرمتر مکعب 450 تومان به مردم عرضه می 
ریزی شهری  برنامه  ارشد  کارشناس  شود.این 
ادامه داد: بنابراین با واقعی شدن قیمت آب هم 
هزینه فاضالب تامین خواهد شد و هم با صرفه 
جویی مردم آب بیشتری در سدها ذخیره خواهد 
شد. وی با تاکید براین که در حال حاضر آب 
و  ندارد  چندانی  ارزش  کنندگان  مصرف  برای 
انگیزه ای برای صرفه جویی در مصرف  هیچ 
آن احساس نمی شود، گفت: این تنها به دلیل 
قیمت پایین آن است چراکه گاه مشاهده می 
شستن  برای  حتی  شهروندان  از  برخی  شود 
شده  تصفیه  آب  از  استخر  و  خودرو  کوجه، 

شهری استفاده می کنند.

ضرورت بازچرخانی آب
 برای حفظ منابع آبی کشور 

شهری  ریزی  برنامه  ارشد  کارشناس  این 
حال  در  که  این  به  اشاره  ادامه  در  همچنین 
مصارف  مختلف  های  بخش  در  کشور  حاضر 
کمبود  دلیل  به  شرب  و  صنعت  جمله  از  آب 
است،  آب  بازچرخانی  نیازمند  آبی  منابع  شدید 
گفت: تجربه دنیا نشان داده است که استفاده 
از سیستم های خنک کننده حداقل 90 درصد 
در  لذا  و  است  داده  افزایش  را  آب  وری  بهره 
بازچرخانی  بار  دهها  آب  کشورها  از  بسیاری 
ارزش  از  آب  براینکه  تاکید  با  شود.بیات  می 
ادامه  است  برخوردار  باالیی  اقتصادی  و  ذاتی 
بخش  در  آب  باره  چند  استفاده  بنابراین  داد: 
صنعت و شرب راندمان و بهره وری را افزایش 
به صورت  بایستی  این موضوع  لذا  داد  خواهد 

جدی مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد.اما 
برای بسیاری این پرسش مطرح است که چرا 
با وجود این که کشورمان از جنوب وشمال به 
آبی  منابع  کمبود  از  هم  باز  است  متصل  دریا 
رنج می برد، آیا نمی توان از این حجم از آب 
خدادادی حداقل در بخش کشاورزی یا صنعت 
بهره جست؟بیات در پاسخ به این پرسش معتقد 
است که دلیل عدم استفاده از این آب خدادادی 
قیمت باالی تصفیه آن است که کنار دریا حدود 
هرمترمکعب 4 هزارتومان هزینه دارد که البته 
انتقال آن نیز بسته به مناطق مختلف از حداقل 
6 تا 15 هزار تومان در هر مترمکعب هزینه در 

برخواهد داشت.

آیا راه مقابله با کم آبی از روستاها می گذرد؟

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/04/21 تمام خدمات ذکر شده در شکوائیه 
مورد نظر ، بر اساس بخشنامه های وزارت متبوع،با 
شیرده  و  باردار  )مادران  هدف  های  گروه  اولویت 
جامع  خدمات  مراکز  سال(در   14 زیر  کودکان  و 
اشاره  مورد  مرکز  گیرد.ضمنا  می  انجام  سالمت 
دارای دستگاه رادیوگرافی نبوده و رادیوگرافی جزو 
خدمات مراکز بهداشتی درمانی دارای واحد بهداشت 
دهان و دندان نمی باشد.شهروندان محترم به منظور 
پیگیری اینگونه موارد می توانند حضورا به طبقه دوم 
مرکز بهداشت بیرجند واحد سالمت دهان و دندان 
مراجعه نموده تا بررسی و پاسخگویی الزم صورت 
پذیرد.مرکز قدس واقع در خیابان معلم ،مرکز جوادیه 
واقع در خیابان شهید برگی،مرکز سجاد شهرواقع 
در بلوار غدیر،مرکز کارگران واقع در خیابان شهید 
رجایی،مرکز مهر شهر واقع در بلوار امام علی جنب 
میدان غدیر،مرکز امیرآباد واقع در امیرآباد خیابان 17 
شهریور،کلنیک دندان پزشکی کودکان امام علی )ع( 

واقع در پل فرزین

کارشناسان؛ بیش از 90 درصد منابع آبی کشور درکشاورزی مصرف می شود

 مصرف باالی آب و انرژی همواره یکی از معضالت جدی کشور بوده است
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طراحی یک تراشه برای بازگرداندن بینایی افراد نابینا
 
ایسنا- در پی سرمایه گذاری 65 میلیون دالری دارپا، محققان دانشگاه رایس یک تراشه طراحی کرده اند که با استفاده از چند حسگر می تواند تصویر دنیای خارج را در مغز 
فرد نابینا بازسازی کند. این تراشه که نام جالب “فلت اسکوپ”)FlatScope( برای آن انتخاب شده است بر روی مغز قرار می گیرد تا کار نظارت و تحریک نورون های مغزی را 
که می توانند قابلیت ایجاد تشعشع داشته باشند، انجام دهند. اگر این پروژه ها با موفقیت پیشرفت کنند می توانند برای بازگرداندن دیگر حواس از دست رفته نیز موثر باشند. سه شنبه *27 تیر 1396 * شماره 3835

نفرات برترشهرستانی و راه یافتگان چهلمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم اوقاف

بشرویه  بیرجند،  از شهرهای  کریم  قرآن  مسابقات  دوره  چهلمین  استانی  مرحله  به  یافتگان  راه  اسامی  گفت:  اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط 
خضری، خوسف، زیرکوه، سربیشه، طبس و قاین به شرح ذیل است:

بیرجند  شهرستان 

رتبهرشتهنام و نام خانوادگیردیف

اولقرائتجواد سبزبان1

دومقرائتوحید براتی2

سومقرائتایمان نیک شعار3

اولترتیلحسین اله رسانی4

دومترتیلمصطفی عاشوری5

سومترتیلمهدی عبداللهی6

اولحفظ 5 جزءعلی خاتمه7

دومحفظ 5 جزءمحمد آراسته8

سومحفظ 5 جزءسجاد صفری9

اولحفظ 10 جزءمحمد اوالدی10

دومحفظ 10 جزءاحمد اسدزاده11

سومحفظ 10 جزءعبدالحمید طاهری12

اولحفظ 20 جزءمحمد امیری فرد13

دومحفظ 20 جزءاحمد یوسفی احمدآباد14

اولحفظ کلمصطفی فریدونی15

دومحفظ کلمحمود یعقوبی16

سومحفظ کلسید عبدالحصیب دادار17

اولدعاخوانیمحمود متقی نیا18

دومدعاخوانیامیر رضایی19

سومدعاخوانیحامد حمیدی20

اولاذانرضا صیامی21

دوماذانسید کاظم حسینی22

سوماذانعلی شریفی پور23
خواهران

اولترتیلالهه بذرافشان1

دومترتیلسیده طاهره محمدی2

سومترتیلفاطمه اکبری3

اولقرائتفاطمه نوفرستی4

دومقرائتمحدثه کارگر5

سومقرائتناهید سازنده6

اولحفظ 5 جزءسمیه رستگار نیا7

اولحفظ 5 جزءحمیده پاسبان8

دومحفظ 5 جزءسعیده پاسبان9

اولحفظ 10 جزءفرزانه شکوهیان10

دومحفظ 10 جزءسیده اعظم عبداللهی11

سومحفظ 10 جزءطیبه پاسبان12

اولحفظ 20 جزءزهرا حسینی13

دومحفظ 20 جزءسعیده شریفی پور14

سومحفظ 20 جزءزهرا عربی15

اولحفظ کلمرضیه اشرفی16

دومحفظ کلسیده سکینه خراشادی زاده17

سومحفظ کلزهرا خسروی18

اولدعاخوانیمعصومه عاملی19

دومدعاخوانیمعصومه نخعی پور20

سومدعاخوانیزهره علیزاده21

بشرویه  شهرستان 

رتبهرشتهنام و نام خانوادگیردیف

اولحفظ کلمحمد دلیری دوم1

اولدعاخوانیحسین شاکری2

دومدعاخوانیعلی شاکری3

اولقرائترضا سیار4

دومقرائتامیر ضفریان5

اولترتیلمرتضی عامری6

دومترتیلعلی نوروزی7

اولاذانسید مرتضی فضایلی8

دوماذانرسول وکیل زاده9

سوماذانسید حسین جوادی10

خواهران

حفظوحید نیا1
 20 جزء

اول

حفظ فاطمه نبای عباسی2
20 جزء

دوم

حفظ زینب سلطان زاده3
10 جزء

اول

حفظصدیقه صحرایی4
 10 جزء

دوم

حفظصدیقه سادات نوبهار5
 5 جزء

اول

حفظمریم عامری6
 5 جزء

دوم

حفظطوبی غنچه7
 5 جزء

سوم

اولترتیلفاطمه سادات نوبهار8

دومترتیلمریم ارفعی9

سومترتیلفاطمه فرهادی10

اولقرائتطیبه جهانی11

دومقرائتصدیقه ایمانی12

سومقرائتحکیمه روایتی13

اولدعاخوانیمریم الهیان14

دومدعاخوانیمرضیه الهیان15

سومدعاخوانیبی بی اعظم فضایلی16

خضری  شهرستان 

رتبهرشتهنام و نام خانوادگیردیف

اولقرائتمحمد حسین خو1

دومقرائتمصطفی خسروی2

اولدعاخوانیمحمدرضا دشتبان3

دومدعاخوانیمهدی جعفری4

سومدعاخوانیاسماعیل قاسمی5
خواهران

حفظملیحه خلیلی1
 5 جزء

اول

حفظ افسانه رمضانی2
5 جزء

دوم

حفظ طاهره بادامی3
5 جزء

سوم

حفظفاطمه چوپانی4
 20 جزء

اول

خوسف  شهرستان 

رتبهرشتهنام و نام خانوادگی

اولقرائتمصطفی سیفی1

اولترتیلامراهلل سیرتی2

اولدعاخوانیرضا نوروزی3

اولاذانحشمت اهلل خدابخشی4
خواهران

اولترتیلراضیه آبدار1

دومترتیلزهرا صفرزاده2

سومترتیلفرزانه رحیمیان زاده3

حفظ 20 سیده زهرا خراشادیزاده4
جزء

اول

حفظ 10 محبوبه اعتصامیان5
جزء

اول

حفظ 5 زینب قاسمی6
جزء

اول

حفظ 5 مریم بصیرانی مقدم7
جزء

دوم

اولدعاخوانیالهام عباسی8

زیرکوه  شهرستان 

رتبهرشتهنام و نام خانوادگیردیف

اولاذانسجاد غریب1

دوماذانابراهیم عابدینی2

سوماذانغالمرضا لطفی نسب3

اولترتیلمصطفی لطفی نسب4

اولحفظ کلحمیدرضا مالیی5

اولدعاخوانیحسین عباسی6

دومدعاخوانیاکبر بخشانی7

سومدعاخوانیحسین مالدار8
خواهران

اولترتیلمعصومه غالمی1

اولحفظ کلستاره رمضانی2

اولحفظ 20 جزءفرخنده حکیمی3

اولحفظ10 جزءفرزانه احمدی4

دومحفظ10 جزءعصمت علیپور5

سومحفظ10 جزءاعظم رضایی آبیز6

اولحفظ5 جزءراضیه عابدینی7

دومحفظ5 جزءحبیبه محمدی8

سربیشه  شهرستان 

رتبهرشتهنام و نام خانوادگیردیف

اولحفظ کلعبدالقدوس حسنی1

حفظمحمد امین قاسمی2
 20 جزء

اول

حفظسلمان خزاعی3
10 جزء

اول

اولدعاخوانیمحمد رضا رسولی4

اولترتیلامین احسان نژاد5

دومترتیلرضا شهابی فرد6

اولقرائترضا الوانی7

دومقرائتعلی اکبری8

اولاذانمهدی اله دری9
خواهران

حفظزهرا محمدی1
 20 جزء

اول

حفظسمیه حسینی2
 20 جزء

دوم

حفظسیده ملیحه رضوی3
 10 جزء

اول

اولحفظ 5 جزءزکیه داوودی4

اولدعاخوانیمعصومه شهریاری5

اولقرائتفرشته قالسی6

اولترتیللیال مودی7

دومترتیلعاطفه افروز8

طبس  شهرستان 

رتبهرشتهنام و نام خانوادگیردیف

اولاذانامیرسجاد زیتونی1

دوماذانسعید بابایی2

محمدصادق قاضی 3
زاده

اولدعاخوانی

اولقرائتعلی کدخدایی4

دومقرائتاحمد باقری5

سومقرائتمحمدرضا رضازاده6

اولرتیلمیثم حیدری7

دومترتیلمصطفی حیدری8

سومترتیلحسن ناظمی9
خواهران

اولقرائتسیده مرضیه نظری1

اولترتیلنجمه پیله کش زاده2

اولحفظ 5 جزءسیده مرضیه نظری3

دومحفظ 5 جزءمریم یقوبیان4

سومحفظ 5 جزءمعصومه معظم آبادی5

اولحفظ 10 جزءسعیده فاطمی6

دومحفظ 10 جزءفاطمه آذرنیوشه7

سومحفظ 10 جزءزینب پارسا8

اولحفظ 20 جزءزهرا بخشی9

دومحفظ 20 جزءمعصومه باقری10

اولحفظ کلصدیقه خسروی زاده11

اولدعاخوانیمریم ناظمی 12

دومدعاخوانیفاطمه عابدزاده13

سومدعاخوانیسمیه پیله کش زاده14

قاین  شهرستان 

رتبهرشتهنام و نام خانوادگیردیف

اولاذانمجید بهمنش1

دوماذانداوود علیزاده2

سوماذانعلی اکبر تخم افشان3

اولترتیلحمید قلی نژاد4

دومترتیلسید محسن بنایی5

سومترتیلجواد یعقوب یعقوب پور6

اولحفظ کلحسین نوغابیان مقدم7

اولحفظ 20 جزءعلی جمعه قربانی8

اولدعاخوانیسید اسماعیل ترحمی9

دومدعاخوانیمحمد جواد رجب پور10

سومدعاخوانیمحمدعلی اکرامیان11

اولقرائتمحسن حسین خو12

اولقرائتحسن یعقوب پور13
خواهران

اولترتیلطاهره آذرکیش1

دومترتیلشیما شیری نژاد2

سومترتیلمریم السادات محمدی3

اولحفظ کلزهرا راعی4

اولحفظ 20 جزءمعصومه رحمانی5

دومحفظ 20 جزءهدا صادقی6

اولحفظ 10 جزءفاطمه گلی7

اولحفظ 5 جزءطاهره بازی8

دومحفظ 5 جزءمعصومه چمن آرا9

سومحفظ 5 جزءعفت اکبری مطلق10

اولدعاخوانیبهنانه سادات ترابی11

دومدعاخوانیعالیه دولتی12

سومدعاخوانیمریم بازی13

اولقرائتزهرا قاسمی14

دومقرائتفاطمه فرخی15

نهبندان  شهرستان 

رتبهرشتهنام و نام خانوادگیردیف

اولقرائتعبداهلل عبدالهی1

دومقرائتامیررضا آقا حسنی2

اولترتیلمحمد حسین محمودی3

دومترتیلحسین صادقی4

اولدعاخوانیحسن کاری5

اولاذانمحمدرضا آزمون6
خواهران

اولقرائتمعصومه شریف زاده1

اولترتیلفاطمه خسروی2

دومترتیلنجمه قاسم زاده3

سومترتیلمریم صحراجو4

اولحفظ 5 جزءخدیجه قاسمی5

دومحفظ 5 جزءرقیه قاینی نژاد6

سومحفظ 5 جزءزهرا مرکی7

اولحفظ 10 جزءمرضیه رونده8

اولدعاخوانیعصمت طالبی9
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با کمک ذهنتان، 
دردتان را تسکین دهید

تحت تاثیر  و  نیست  ساده ای  حس  مزمن  درد 
روش هایی است که مغز سیگنال های درد را پردازش 
فرد  باورهای  برحسب  مزمن  درد  درواقع،  می کند. 
درمورد سیگنال های درد خود، می تواند واکنش های 
حتی  یا  اضطراب  ترس،  مثل  احساسی،  قوی  بسیار 
نقاط  ریلکسیشن  و  عمیق  برانگیزد.تنفس  وحشت، 

شروع خوبی برای کنترل درد مزمنتان است.
که  باشد  این  می تواند  مزمن  درد  مثبت  نقطه  تنها 
مغز می تواند تا اندازه ای نحوه کنترل و کاهش حس 
درد را با استفاده از ترکیبی از تمرکز عمیق، تنفس و 

تکنیک های تصویرسازی یاد بگیرد.
برای  کنید.  آرام  را  خودتان  باید  چیز  هر  از  قبل 
در  را  زمانی  باید  اول  آرام شدن،  تمرین  یک  انجام 
نظر بگیرید که می دانید در آن زمان هیچ مزاحمتی 

نخواهید داشت. 
* خودتان را در یک وضعیت آرام )خوابیده یا به راحتی 
تکیه داده( در اتاقی تاریک قرار دهید. یا چشم هایتان 
را ببندید و یا روی یک نقطه خاص متمرکز شوید. 

وضعیت قرارگیری تان باید حتمًا راحت باشد.
از  کنید: عمیقًا  کندتر  را  تنفستان  این طریق  به    *
تا  آرامی  به  درحالیکه  و  بکشید  داخل  را  نفس  بینی 
به  را  هوا  سینه  قفسه  از  استفاده  با  می شمارید،   ۱۰
بکشانید. سپس درحالیکه لب هایتان  داخل شکمتان 
را جمع کرده اید و تا ۱۰ می شمارید، به آرامی هوا را 

از دهان بیرون دهید. 
بعد از اینکه احساس کردید ریلکس شده اید، شروع به 

استفاده از تکنیک های تصویرسازی کنید

معجون آرامش

در  و  گرفت  خشم  بزرگمهر  بر  انوشیروان   روزی 
به  را  او  فرمود  و  فکند  زندانش  به  تاریک  ای  خانه 
زنجیر بستند. چون روزی چند بر این حال بود،کسری 
کسانی را فرستاد تا از حالش پرسند. آنان بزرگمهر را 
دیدند با دلی قوی و شادمان. بدو گفتند: در این تنگی 

و سختی تو را آسوده دل می بینم! 
کار  به  و  جزئ  شش  از  ام  ساخته   گفت:معجونی 
دارد. می  نیکو  مرا  بینید  می  که  چنین  و  برم  می 
گفتند:آن معجون را شرح بازگوی که ما را نیز هنگام 
گرفتاری به کار آید. گفت: آری جز نخست اعتماد بر 

خدای است، عزوجل،
دوم آنچه مقدر است بودنی است، سوم شکیبایی برای 

گرفتار بهترین چیزهاست.
را  نکنم چه کنم،پس نفس خویش  اگر صبر  چهارم 
به جزع و زاری بیش نیازارم، پنجم آنکه شاید حالی 

سخت تر از این رخ دهد.
ششم آنکه از این ساعت تا ساعت دیگر امید گشایش 
باشد چون این سخنان به کسری رسید او را آزاد کرد 

و گرامی داشت.

اعتراف به اشتباهات همچون جارویی است
 که کثیفی ها را جارو کرده و نمایی

 درخشان تر و شفاف تر باقی می گذارد.

موفقیت دستیابی به چیزی است
 که می خواهی. شادمانی خواستن 

چیزی است که به آن می رسی.

آن شب که تو در کنار مایی روزست
و آن روز که با تو می رود نوروزست
دی رفت و به انتظار فردا منشین
دریاب که حاصل حیات امروزست

زبان استخوانی ندارد
 اما آنقدر قوی هست که بتواند

 قلبی را بشکند مراقب حرفهایتان باشید

آدمها را به خاطر این که باعث نا امیدی شما 
میشوند سرزنش نکنید خودتان را سرزنش
 کنید که بیش از حد از آن ها انتظار دارید

تمام کارآفرینانی که می شناسم، حتی وقت کافی برای انجام 
کارهایی که می خواهند نیز ندارند، با این حال باز هم به 
درخواست های جدید پاسخ مثبت می دهند. شاید این به 
خاطر خوش بینی ذاتی شان باشد، یا شاید فقط از ناامید کردن 
دیگران متنفرند؛ اما با پاسخ های مثبت مکررشان به سالمتی، 
اعتبار و کارایی خود لطمه می زنند زیرا قادر نخواهد بود تمام 
وظایفی را که بر عهده می گیرند انجام دهند.یک کارآفرین 
موفق باید به تمام تعهداتش عمل کرده و توقعات دیگران را 

نسبت به خود مدیریت کند. 
1- مرزهایی تعیین کنید و پیش چشم همه برای 

این حد و مرز احترام قائل شوید
اجازه دهید همکارانتان تا حدودی با اولویت ها و محدودیت 
های کاری تان آشنا شوند. قوانینی را که در مورد وقت های 
آزاد و درخواست های قابل قبول برای خود تعیین کرده اید 
نشکنید و برایشان استثنا قائل نشوید. اعمال شما باید با حرف 
هایتان همخوانی داشته باشند. پس وقتی منظورتان »خیر« 

است، »بله« نگویید.
2- قبل از قبول یا رد کردن درخواست، زمانی را به 

بررسی تقویم خود اختصاص دهید
یک شیوه رایج و مقبول کسب و کار این است که قبل از 
پاسخ دادن به هر نوع درخواستی، زمانی را به بررسی تقویم یا 
مشورت با دیگر مدیران اختصاص دهید. اگر به سرعت پاسخ 
مثبت یا منفی بدهید، احتمال دارد که یا نتوانید از پس آن 

بربیایید و یا رابطه کاری را نابود کنید. در هر شرایطی مهم 
است که به تاریخ یا زمانی که وعده داده اید، پایبند باشید.

3- به حسس ششم تان اعتماد کنید
باد توجه داشته باشید که مغز و بدن تان اغلب اطالعاتی را 
ثبت می کنند که صحیح تر از واکنشی احساسی و خوش 
بینانه یا عکس العملی منفی خواهدبود. نفس عمیقی بکشید، 
ذهنتان را از هر موضوع جانبی بی ربط پاک کنید و قبل از هر 

گونه پاسخی واکنش غریزی خود را تجزیه و تحلیل کنید.
4- هم مزایا و هم معایب درخواست مورد نظر را 

با یکی از شرکا در میان بگذارید
اعالم مالحظاتتان با صدای بلند به شما کمک می کند تا 
مطمئن شوید که همه تاثیرات پاسخ های مثبت و منفی 
تصمیمتان را در نظر گرفته اید. هر پاسخ مثبتی باعث افزایش 
رفتن  دست  از  باعث  ای  منفی  پاسخ  هر  و  کاری  حجم 
موقعیتی می شود که در طول مسیر زندگی با آن برخورد 
کرده اید. صحبت کردن در این مورد برایتان زمان بیشتری 

می خرد.
5- ببینید آیا می توانید در ازای این درخواست 

چیزی بخواهید یا خیر
این موضوع به فرد درخواست کننده کمک می کند تا تاثیرات 
احتمالی درخواستش را درک و احتماال در آن بازنگری کند. 
گاهی بیش از آنچه وقت می گذارید احتماال در آن بازنگری 
کند. گاهی بیش از آنچه وقت می گذارید و ارائه می دهید، 

بازدهی خواهید داشت. هر پاسخ مثبتی باید یک موقعیت برد- 
برد برایتان ایجاد کند؛ مانند پیشنهاد همکاری استراتژیک که 

رشد عظیمی را برای هر دو کسب و کار ایجاد می کند.
6- قبل از این که پاسخ منفی بدهید، محدودیت 

های خود را توضیح دهید
اگر بدون هیچ گونه توضیحاتی درخواستی را نپذیرید، درواقع 
نشان داده اید که آن درخواست غیرمنطقی و مشکل دار بوده 
است. افرادی که درخواستی می دهند شاید از محدودیت های 
بودجه، حجم کاری فعلی یا فشار رقابتی فعلی شما باخبر 
نباشند. با این کار می توانید آنها را تشویق کنید که در آینده 

دوباره پیشنهادهایی به شما بدهند.
7- به شخص پاسخ مثبت بدهید و به درخواستش 

پاسخ منفی
مطمئن شوید که فرد درخواست دهنده متوجه شود که به رغم 
این که به دلیل محدودیت های کاری، استراتژی یا زمانی، 
نمی توانید درخواست او را بپذیرید، چه احساس خوب و مثبتی 
در مورد او دارید. با این کار احتماال فرد درخواست دهنده رد 

شدن درخواستش را شخصی نخواهدپنداشت.
 8- پاسخ منفی تان را بین دو موضوع 

مثبت پنهان کنید
پاسختان را به وسیله توضیحات مثبت قابل قبول تر کنید. به 
عنوان مثال، اگر شریک تان از شما می خواهد که کنفرانسی 
را در شهر دیگری برگزار کنید اما مهلت انجام کار دیگری 

دارد به انتها می رسد، در ابتدا تعهداتتان را توضیح بدهید 
)موضوع مثبت(، سپس بگویید که به دلیل همان تعهدات باید 
در شهر بمانید )پاسخ منفی( و سپس با گفتن این که می 
 خواهید روی وقت شناس بودن متمرکز شوید )موضوع مثبت(

صبحت هایتان را به پایان برسانید.
9- تصمیم گیری را به زمان بهتری موکول کنید

از فرد درخواست کننده بپرسید که آیا می توان موضوع 
درخواست را به زمانی دیگر موکول کرد تا تصمیم گیری در 
شرایط بهترین انجام شود یا خیر. ممکن است هر دو طرف 
در میان آشفته بازار شروع کسب و کار دچار اشتباه شوند. 
حواستان به زبان بدن و لحن صحبتتان باشد زیرا ممکن 
است با زبان بدن و لحن نامناسب پاسخ منفی را از آنچه که 

هست، دشوارتر کنید.
10- مطمئن شوید که حرف هایتان را با شفافیت 

کامل بیان می کنید
وقتی فرد درخواست کننده پاسخ »منفی« مالیم شما را به 
عنوان پاسخ »مثبت« یا »شاید« در نظر بگیرید، هیچ کس 
رضایتمند نخواهد شد. همچنین توضیحات خیلی طوالنی یا 
جزیی ممکن است به آن فرد القا کند که شما در حالت دفاعی 
قرار گرفته اید. پاسخ شما باید محکم و غیراحساسی باشد. به 
وضوح »نه« بگویید و سعی کنید حین گفتن آن لبخند بزنید.

برای این که رهبر بودن خود در کسب و کار را نشان دهید، 
نیازی نیست که همیشه به دیگران پاسخ مثبت دهید.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک 

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده  اند برای آنان باغهایی است که از زیر 
]درختان[ آن جویها روان است این است ]همان[ رستگاری بزرگ. سوره العصر / آیه ۱۱

حدیث روز  

هر کسي که براي خدا از برادرش دیدن کند ، خداي متعال فرماید : مرا دیدن کردي و ثوابت بر من است و به ثوابي جز بهشت برایت 
خرسند نیستم امام جعفر صادق )علیه السالم(

سبک زندگی

قبل از صدمه خوردن، »نه« بگویید

طراح: نسرین کاری                         

چرب   - خوشبو  دانه   -1 افقی: 
زبان - عزیز و گرامی 2- شیفت 
- کوهی به ارتفاع 3580 متر در 
همدان - یاری دهنده 3- شادی 
کویت  پول  واحد   - خرسندی  و 
تخت   -4 کنده  پوست  حرف   -
شهری   -5 سیستم   - سلطنت 
نوعی   - شرقی  آذربایجان  در 
بخشش   - قدیمی  نفتی  چراغ 
6- از شاگردان نامی »میر عماد« 
استقالل  رهبر   - خوشنویس 
وحده  متکلم  ضمیر  هندوستان- 
7- پوستین - دلتنگ و آزرده - 
صلح و سازش 8- شغل و حرفه 
هند  در  ایالتی   - دیوار  پایه   -
چیز  هر   - هفته  تعطیل  روز   -9
ارزشمندی که به کسی بخشیده 
شود - کتف 10- چین و چروک 
چهارم  ماه   - تندرو  اسب   -
میالدی 11- تکیه کالم شیعیان 
- حیات - کشت و زرع 12- پی 
در پی - مرکز کنترل فنی صدا و 
تصویر در صدا و سیما 13- صنم 
آب   - کردستان  استان  مرکز   -
آهک طبی 14- بها - آهسته و 
زیر لب سخن گفتن - قابل رویت 
15- داخل - راوی »روایت فتح« 

- میوه پاییزی.

های  خانواده  از   -1 عمودی: 
 -2 ماندگاری   - زبانی  اصلی 
داالن   - بانشاط  و  سرخوش 
 - قدیمی  های  خانه  ورودی 
نامی عهد ساسانیان  موسیقیدان 
 - دلیری   - گرمازا  لوازم  از   -3
باب روز 4- چهار پا - واحد پول 
امارات عربی - چراغ چند شاخه 
آویزند  می  سقف  از  که  تزیینی 
برهنه  و  لخت   - غذا  سفره   -5
میدان   - فضانورد  سگ   -6
انگلستان  در  شهری   - جنگ 
 - نظیر  و  شبیه   - رها   -7
و  نفع   -8 باد  کردن  حرکت 

بهره - مجلس نمایندگان مردم 
سال  چهارم  ماه   -9 منفک   -
بردن  مقابل   - عربی  شمسی 
کردن  نزدیک   -10 جدید   -
به  یافته  سازمان  اطالعات   -
گیری  تصمیم  و  تحلیل  منظور 
کردن  آماده   -11 شهادت   -
آهو   -12 مغول  ایلخانان  از   -
انسان  بشر،   - ابرو  خالکوبی   -
اشیای   - نفره  چند  ضمیر   -13
گرانبها و قیمتی - نوعی اسلحه 
 - سفر  ارمغان   -14 کمری 
واپسین - سرازیری 15- فهم و 

شعور - مثلث راست پهلو.

جدول 3835

123456789101112131415
1
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123456789101112131415
رطقهیامرسوباک1
ناینامزاسالیو2
دوسادیازهدارا3
وکوکنیکاوال4
تستبکاجنتساا5
وهراجنادففال6
رکاایوزنومرها7
سیدنترواسبالم8
تلودناجنسفریپ9
یورکانهنامسو10
نوپاتیاگریدر11
وشاروبحشاتا12
بیترتجرایریرح13
لویسیراتخاسبا14
ناناوکرمیدرید15

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

را تجربه کنید.   09158668002

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳2۳۷1۳5۴ - ۳2۳۷1۳55

قالیشویــی ملکــه

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کار خوب اتفاقی نیست

نقاشی ساختمان قربانی
اجرای انواع رنگ های 

روغنی، پالستیک، اکرولیک 
مولتی کالر، پی وی سی 

و کاغذ دیواری
09150912۳۴0

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 091556۴2959
091596۳۴0۳8
۳2۴1۴۷02

نی
می

تض
د 

رص
د د

ص

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 19 تا 1/30  بامداد

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

0915۷21۳5۷1 - صالحی منش

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج استان
09105۴510۷۷- اقدامی همراه با کارگر ماهر 

شرکت آریا پخش بیرجند
جهت تکمیل کادر فروش خود 

به تعدادی بازاریاب )آقا و خانم( 
نیازمند است.

۳2۳18۷۷1 - وقت اداری

رهـــــن و اجـــاره 
قابل توجه کلیه ادارات ، ارگان ها 

 نهادها و ...
ملکی در 2 طبقه با زیربنای 650 متر 
مفید، دارای 6 خواب، دو هال، دو 
پذیرایی، سرویس بهداشتی مجزا 

و پارکینگ وسیع حد فاصل 
فلکه اول و دوم مدرس )شرقی(

 5 میلیون رهن و ۳ میلیون تومان اجاره
0915562۳1۴1

به سه نفر مربی خانم با خودروی پراید 
جهت آموزش در آموزشگاه حسینی

 مورد نیاز می باشد. متقاضیان جهت 
اطالعات بیشتر با شماره  های 

  ۳2۴۳61۷۳ - 091516۴08۷6
تماس حاصل نمایند.

پخش گلچکان خراسان نیازمند تعدادی بازاریاب 
)خانم، آقا( راننده ، مسئول مطالبات در سطح شهر می باشد
مدرس - بین نواب صفوی 1 و  چهار راه مدرس 
طبقه فوقانی ایزوگام شرق     09151259500

توجه                       توجه
فـروش ویژه ایرانیت سیمانـی 

مخصوص سایه بان کولر
۳0 درصد صرفه جویی در مصرف آب 

و بازدهی کولر
خیابان مدرس، بیست متری دوم شرقی

فروشگاه بهمن، پالک ۷۷
  ۳22۳1۷۷۷  

 09155611896 - چاجی

چلومرغ 6۳00 تومان
چلوقرمه سبزی

 5۷00 تومان
چلوکباب مخصوص 6۷00 

چلو جوجه  6۷00
و انواع غذاهای ایرانی

پیک رایگان به تمام نقاط شهر جلسات تا سقف ۷00 نفر پذیرفته می شود
تلفن سفارشات: 091500512۳9  مدیریت: 09۳685۴525۴- مقدم

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

0915۳6۳۷50۷ - حسینی 

بازسازی منازل قدیمی 
0915561۴۳65 -0915۷210۴2۴

۳2۳181۴9

یک شرکت تبلیغاتی معتبر جهت 
تکمیل کادر خود نیاز به تعدادی 
بازاریاب با ظاهر آراسته و روابط 

عمومی باال )خانم و آقا( دارد.
 09155628902

۳22۳9۳11 



3. آلبالو: طعم ترشی برخی از آلبالو خشک هایی که 
در بازار وجود دارند، غیرطبیعی هستند و علت آن 
اضافه کردن مواد شیمیایی به آنها است. پس پیش 
از خرید این ماده، حتما به بسته بندی آن بیشتر دقت 
کنید و مواد تشکیل دهنده آن را با دقت بخوانید تا 
بدانید چه چیزی را میل می کنید 4. نارگیل: نارگیل 

حاوی چربی های اشباع شده سالم است که می 
تواند به خوبی به مدیریت کلسترول بد بدن، کمک 
کند. اما نارگیل خشک شده، سرشار از کالری است 
که باید در مصرف آن بیشتر احتیاط کنید 5. انجیر: 
انجیر خشک می تواند یک میان وعده کاماًل سالم 
و شگفت انگیزی باشد اما توجه داشته باشید که 

میوه های خشک شده به نسبت تازه آنها، کالری 
بسیار باالتری دارند که باید در مصرف آنها بیشتر 
دقت کنید 6. هلو: هلو خشک شده حاوی قند بسیار 
باالیی است که باید در مصرف آن بسیار احتیاط کنید.

 مرکز اطالع رسانی اداره غذا 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 

فواید میوه های خشک )2(
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حضور تیم پینگ پنگ نونهاالن خراسان جنوبی 
در مسابقات کشوری

تیم پینگ پنگ نونهاالن استان خراسان جنوبی در مسابقات کشوری 
خبرگزاری  گزارش  به  رود.  می  خود  حریفان  مصاف  به  اصفهان  در 
سید  و  طاهری  مصطفی  جنوبی،  خراسان  استان  مرکز  سیما  و  صدا 
صدرا خراشادی زاده از شهرستان بیرجند و امیرحسین نخجوانی فر از 
شهرستان فردوس به مربیگری علیرضا عشقی به این مسابقات  اعزام 
شدند. این مسابقات از 26 تیر ماه آغاز و تا 28 تیر به میزبانی اصفهان 
برگزار می شود. نفرات برتر مسابقات کشوری پینگ پنگ بالفاصله در 
اردوی یک هفته ای که در اصفهان برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.

 دوومیدانی معلوالن جهان؛ 
ورزشکاران ایران صاحب سه مدال نقره و برنزشدند

ایرنا- ورزشکاران ایران در سومین روز رقابت های دو و میدانی معلوالن 
جهان به میزبانی لندن در مواد پرتاب وزنه و دیسک صاحب دو گردن 
آویز نقره و یک برنز شدند. نمایندگان ایران درسومین روز از هشتمین 
وزنه  پرتاب  ماده  در  معلوالن  میدانی  و  دو  جهانی  های  رقابت  دوره 
کالس F35 به دو مدال نقره و برنز دست یافتند. در این ماده مهران 
نکویی مجد و سید علی اصغر جوانمردی به ترتیب با پرتاب هایی به 
میزان 15،15 و 13،15 متر به این عناوین دست یافتند. »فو ژینان« از 
چین نیز با پرتابی به میزان 15 متر و 30 سانتیمتر به مدال طال رسید.

جودو قهرمانی جوانان آسیا؛ پایان کار ایران با 6 مدال؛ 
در حسرت طال

 تیم جودوی جوانان ایران با کسب دو مدال نقره و چهار برنز به کار خود 
در رقابت های قهرمانی آسیا پایان داد و در حسرت کسب مدال طال باقی 
ماند. به نقل از ایرنا، در روز پایانی رقابت های جودوی قهرمانی جوانان 
آسیا در شهر »بیشکک« قرقیزستان، جودوکاران ایران به یک مدال نقره 
و چهار مدال برنز رسیدند. روز یکشنبه »علیرضا خجسته« امید اصلی تیم 
ایران در وزن منهای 66 کیلوگرم به مدال نقره دست یافته بود. با این 
اوصاف تیم ملی جودوی جوانان ایران با 2 مدال نقره و چهار برنز به کار خود 
پایان داد و در حسرت مدال طال باقی ماند. تیم ایران در بخش مردان به 
عنوان هفتم بسنده کرد و در مجموع دو بخش پسران و دختران هشتم شد.

 کاراته قهرمانی آسیا؛
طالهای ارزشمند کومیته تیمی مردان و زنان ایران

ایرنا- موفقیت های کاراته ایران در مسابقات آسیایی قزاقستان با رسیدن 
تیم های کومیته تیمی مردان و زنان به مدال طال تکمیل شد. این 
رقابت ها که از پنجشنبه به میزبانی شهر آستانه قزاقستان آغاز شده است 
و با برگزاری مبارزات فینال کومیته تیمی به اتمام رسید. الزم به ذکر است 
حمیده عباسعلی و فاطمه چاالکی پیروزی های ایران را کسب کردند.

نوشیدن »چای داغ« سرطان مری را 
افزایش می دهد

فوق تخصص خون و سرطان گفت: مصرف 
الکل و دخانیات همچنین مصرف خوراکی ها و 
مایعات داغی همچون چای، خطر سرطان مری 
را افزایش می دهند. رضا مالیری گفت: سرطان 
گوارش  دستگاه  سرطان های  از  یکی  مری 

ایران و  نواحی شمالی  است که شیوع آن در 
کشور چین بسیار زیاد است. وی اضافه کرد: 
این سرطان نواحی بین دهان و معده را درگیر 
می کند و خود را با عالئمی همچون مشکل 
دهد.  می  نشان  وزن  شدید  کاهش  و  بلع  در 
کاهش قابل توجه وزن، جزو عالئم شایع این 
بیماری است که اکثریت بیماران به دلیل تاخیر 
در مراجعه، درمان بیماری را سخت تر می کنند.

6 نوشیدنی سالم برای این که 
دیرتر پیر شوید !

برای جلوگیری از روند پیری هیچ گام قطعی 
یا  میوه  آب  نوع   6 نوشیدن  ولی  ندارد  وجود 
و  پیری  کاهش سرعت  برای  به شما  سبزی 
 .1 است:  شده  پیشنهاد  کلی  سالمت  حفظ 
آب گوجه فرنگی حاوی بیشترین میزان آنتی 

کلم  آب   .2 است(  لیکوپن  نام  به  اکسیدانی 
)برگ های کلم غنی از ویتامین کا هستند؛ یک 
ماده مغذی مفید برای جلوگیری از بیماری های 
قلبی و پوکی استخوان( 3. آب انگور )پوست 
برای سالها در محصوالت  انگور  دانه های  و 
زیبایی ضد پیری استفاده شده است( 4. آب انار 
)دشمن چین و چروک( 5. آب هندوانه )سالمت 
پوست( 6. آب کیوی )سبب استحکام پوست(.

دستگیری دو زورگیر در خراسان جنوبی 

دو زورگیر سابقه داری که با پوشیدن لباس بسیج از پیرمرد کشاورز در یک جاده خاکی زورگیری کردند 
به دام افتادند. به نقل از صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی استان گفت: این پیرمرد 
برای آبیاری زمین های کشاورزی به خارج از روستا رفته بود و بعد از اتمام کار در مسیر برگشت با 
یک دستگاه موتورسیکلت که  2 نفر با لباس بسیجی بر آن سوار بودند برخورد می کند. سردار شجاع 
افزود: این افراد قصد بازرسی بدنی این کشاورز را داشتند که وی با در آوردن گوشی خود خواسته از 
حوزه فعالیت این دو نفر صحت و سقم آن را بپرسد. وی افزود:  این دو مأمور نما گوشی را از این 
پیرمرد گرفته و به او حمله ور می شوند و مبلغ 2 میلیون ریال او را سرقت می کنند. وی گفت: این دو 
مأمور نما از محل متواری می شوند اما پیرمرد بالفاصله موضوع را به پاسگاه حوزه اطالع می دهد. 
فرمانده انتظامی استان گفت: با اجرای طرح مهار، 2 مأمور نما توسط مأموران انتظامی دستگیر می 
شوند. سردار شجاع با بیان اینکه دو متهم 40 و 55 ساله سابقه دار و غیر بومی در بازجویی ها به جرم 
خود اعتراف کردند، افزود: این افراد برای تامین هزینه مواد مخدر خود اقدام به این زورگیری کرده اند.

جزئیات جدید از اعترافات متهم به  قتل زوج طبسی 

به نقل از دادستان عمومی و انقالب مرکز استان، متهم در اعترافات خود گفت:  ابتدا مقتول را کشتم و از کشتن 
او هم پشیمان نیستم. مدتی بود که  بر سر مسائل  مالی و ... با مقتول مشکل داشتم. یک روز بعد از ظهر مثل 
همیشه سرکار رفتم و در حین کار ابتدا با )ح( موضوع های مختلفی را مطرح کردم که او هم در چاه جوابم را می 
داد.  من که در مقابل صحبت های او صبر و تحملم به سر آمده بود  بلوک های سیمانی را برداشتم و داخل چاه 
انداختم و پس از آن به مدت سه ساعت داخل چاه خاک می ریختم. به گفته مقدس، متهم به قتل افزود: بعد 
از  این کار پیکور را مثل همیشه به  خانه مقتول )صلح کارم( بردم تا روغن کاری کنم که خانم مقتول با سوال 
هایش روی اعصابم بود و مدام سراغ )ح( را از من می گرفت و حتی گفت نکند بالیی سر او آورده ای که ناگهان 
عصبانی شدم و با مته پیکور به صورتش زدم، بیحال شد و به داخل اتاق رفت و قصد داشت تماس تلفنی برقرار 
کند که با او درگیر شدم و 4 مرتبه با مته پیکور به سر وی زدم، در حال جان کندن بود که با ضربات متعدد چاقو 
وی را از پا در آوردم. به گفته این مقام قضایی  هم اکنون همسر متهم نیز  به اتهام مشارکت در قتل زوج طبسی 

بازداشت شده است. متهم ادعای جنون را مطرح کرده که بر این اساس به پزشکی قانونی معرفی شده است.

مراقب این آمپول های بوتاکس باشید

 رئیس سازمان غذا و دارو، آمپول های بوتاکس 
با مارک متفرقه را به عنوان کاالی قاچاق اعالم 
این  تایید  مورد  این محصوالت  و گفت:  کرد 
کرد:  ظهار  دیناروند  رسول  نیست.  سازمان 
آمپول های بوتاکس با مارک های متفرقه از 
آنجا که قاچاقی وارد کشور می شود ،بدون اخذ 

مجوز و تاییدیه مجاز، بفروش می رسد؛ بنابراین 
به متقاضیان استفاده از بوتاکس توصیه می شود 
که حتی المقدور از مارک های معتبر و دارای 
تاییدیه سازمان غذا و دارو استفاده کنند. وی 
تاکید کرد: بدون شک قیمت بوتاکس با مارک 
معتبر، باالست که با مارک های متفرقه قابل قیاس 
این موضوع توجه  به  باید  نیست و متقاضیان 
داشته باشند. حتی اگر توسط پزشک انجام شود.

این غذاها پوستتان را معرکه می کند!

غذاهایی که می خوریم مستقیماً روی ظاهرمان 
نخورید،  سالم  غذای  اگر  گذارند.  می  تاثیر 
قیمت  گران  شامپوهای  و  کرم  هم  هرچقدر 
استفاده کنید بی فایده است و پوست و مویی 
نامناسب خواهید داشت. اما برای معرکه کردن 
کنید: 1.  مصرف  روزانه  را  مواد  این  پوستتان 

گوجه فرنگی 2. ماست پروبیوتیک 3. سویا 4. 
پرتقال 5. روغن زیتون 6. بلغور جو دوسر 7. 
شکالت تلخ ) از آسیب های پوستی در مقابل 
اشعه ماورا بنفش پیشگیری می کند(8. آجیل 
)بادام، پسته و بادام زمینی می توانند پوست 
را مرطوب نگه دارند. اگر از آجیل ها خوشتان 
نمی آید، می توانید از روغنشان استفاده کنید 
که به صورت موضعی نیز بسیار کاربرد دارند(

هرگز با این وسایل 
گوش کودکتان را تمیز نکنید !

هرگز از وسایلی چون گوش  پاک  کن برای تمیز 
کردن گوش کودکتان استفاده نکنید. این وسایل 
عالوه بر آن که اغلب از پنبه در آنها استفاده شده 
می توانند پرزهای پنبه را در حین تمیز کردن و 
نظافت گوش در مجرا باقی بگذارند و به جای 

ایجاد  برای  عاملی  به  تبدیل  آن خود  نظافت 
عفونت یا گوش  درد شوند؛ صرفنظر از این که 
احتمال آسیب رساندن به پرده گوش کودکان 
هم در این موارد وجود دارد. کار بهتر این است 
که نوک انگشتتان را با تکه ای پارچه بهداشتی 
تنها  آن  با  و  بپوشانید  کوچک  و  پرز  بدون 
بخش جلویی گوش را تمیز یا خشک کنید 
و از دستکاری به عمق آن خودداری کنید.

 جزئیات تیراندازی مرگبار پلیس در پایتخت 

جام جم- با توجه به وجود شایعات، فرمانده انتظامی 
تهران در مورد جزئیات تیراندازی صبح روز گذشته 
در میدان دهکده المپیک گفت: حوالی ساعت 4:30 
بامداد، وقوع یک فقره زورگیری و سرقت به عنف 
اعالم شد. سردار حسین ساجدی نیا افزود: پس از حضور 
مأموران پلیس در محل حادثه، مالباخته مشخصات 
ظاهری سارقان و خودرویی که با آن متواری شدند 
را اعالم کرد که پس از شناسایی، عملیات تعقیب و 
گریز و بی توجهی به دستور ایست پلیس، ماموران 
مجبور به تیراندازی شدند، که در این میان سارق زن 
کشته، یک نفر مجروح و یکی از آن ها نیز فرار کرد.

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
هیچ سفره ای با برکت تر از سفره ای نیست که یتیم بر سر آن بنشیند. پیامبر اکرم )ص(

دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته نیازمندانی که از 
شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند، هر روز و  هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست.

ضمن تشکر و  سپاس از همکاری هموطنان نوع دوست آماده دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی 
شما خیرین ارجمند بابت اطعام نیازمندان  و ایتام هستیم.

تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی و 163 نفر یتیم نیازمند

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

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: 4518#*8877*
آدرس: موسی بن جعفر)ع( 5 )صمدی 8(- داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع( 

تلفن: 09151631855- 32313472-056 طاهری

31104
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افزایش 22 درصدی تولید گوشت شتر در خراسان جنوبی

صدا و سیما -استان خراسان جنوبی با داشتن حدود 30 هزار نفر شتر، رتبه دوم صنعت پرورش شتر در کشور را به خود اختصاص داده 
است.معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی استان گفت: از آغاز امسال 275 تن گوشت شتر در استان تولید شد که این مقدار در 
مدت مشابه پارسال 225 تن بوده است.مدرسی افزود: در این مدت هزار و 470  نفر شتر در واحدهای صنعتی و سنتی استان کشتار شد.

تأمین اجتماعی يادآور آرامش و آسايش 
در بین مردم

قاسمی- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
خراسان جنوبي با بیان اینکه که نام تأمین اجتماعی 
یاد آور آرامش و آسایش در بین مردم است، اظهار 
تأمین  سازمان  همدلي  و  همراهي  تأثیر  کرد: 
اجتماعي با بخش هاي مختلف اقتصادي و تولیدي 
در استان به خوبي دیده مي شود. »بی بی عصمت 
سرفرازی« روز گذشته به مناسبت هفته نکوداشت 
تأمین اجتماعي در نشستي که به این منظور در 
محل دفتر مدیر کل تأمین اجتماعي استان تشکیل 
شده بود، افزود: شاید استان خراسان جنوبي، نسبت 
به برخي استان ها از جذابیت کمتري براي سرمایه 
گذاري برخوردار باشد، اما با تالش و پیگیري بیشتر 
می توان بستر ورود سرمایه گذاران در بخش هاي 
مختلف به استان را فراهم کرد. وی از معادن غنی 
به عنوان یکی از ظرفیتهای استان نام برد و گفت: 
شده  موجب  همواره  که  هایی  پتانسیل  از  یکی 
پیدا کنند، وجود  در آن حضور  تا سرمایه گذاران 
در  بوده که  معادن غنی وظرفیت های خدادادی 

این منطقه وجود دارد.

اولین گردهمايی  منطقه ای 
فرماند ه يگان های  حفاظت محیط زيست 

شرق کشور در خراسان جنوبی

فرمانده  ای  منطقه  گردهمایی   اولین  کاری- 
کشور  شرق  زیست  محیط  حفاظت  های  یگان 
)خراسان جنوبی ، سیستان و بلوچستان و کرمان( 
نقاط قوت  بررسی  ارائه گزارش عملکرد،  درباره  
و نقاط ضعف و تبین خط و مشی های یگان و 
فرمانده  جانشین  عالیخانی  مهندس  حضور  با 
محل  در  کشور  زیست  محیط  حفاظت  یگان 
زیست خراسان جنوبی  اداره کل حفاظت محیط 
برگزار شد.شرکت کنندگان در این گردهمایی در 
از  بانان در کشور  راستای اعتالی جایگاه محیط 
جمله تصویب چارت سازمانی یگان حفاظت محیط 
زیست،تصویب نظام آموزشی کارآمد ویژه محیط 
در  بانان  محیط  از  حمایت  الیحه  بانان،تصویب 
مجلس،افزایش حقوق،  انعقاد تفاهم نامه همکاری 
سه جانبه با سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
و  وزارت دفاع و نیروهای مسلح و سازمان برنامه 
و بودجه کشور در راستای تامین و تجهیز یگانهای 
گفتگو  به  کشور  سطح  زیست  محیط  حفاظت 
زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده  نشستند. 
کردن  تخصصی  راستای  در  کرد:  عنوان  کشور 
فعالیتها و کارهای محیط بانان کشور با هم هم 
پیمان می شویم تا در برای  حفاظت و حراست از 
عرصه محیط زیستی کشور از هیچ تالشی فروگذار 
همین  در  افزود:  خیلدار   پاسدار  نکنیم.سرهنگ 
آموزشی  و  رویکرد علمی  از  بهره گیری  با  راستا 
و استفاده از  ظرفیت های موجود از جمله دستگاه 
دستگاههای  سایر  حفاظت  یگانهای  قضایی، 
اجرایی اهتمام به حفظ موضوعات زیست محیطی 
و حفظ آن ضرورتی فراگیر محسوب می شود. وی 
تاکید کرد: از سرکارخانم دکتر ابتکار استدعا داریم 
نسبت به اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه سه جانبه 
با سازمان مدیریت و وزارت دفاع نسبت به تامین 
نیاز یگان حفاظت محیط زیست  تجهیزات مورد 

کشور دستور اکید صادر فرمایند.

مهاجرت ۲ هزار نفر از جمعیت خوسف

فرماندار خوسف گفت:  نسبت به سرشماری سال ۹0  
بالغ بر دو هزار نفر  جمعیت کاهش داشته است که 
بخش زیادی از افراد بدلیل  خشکسالی های چندین 
ادامه داد: علی رغم  اند. وی  ساله مهاجرت کرده 
همه شرایط خوبی که در شهرستان وجود داشت 
اما ارتقاء آن به شهرستان خیلی دیر اتفاق افتاد که 
تالش می شود به سطح میانگین سایر شهرستان  
ها برسیم.فرماندار خوسف به ظرفیت های معدنی 
باالی شهرستان اشاره کرد و افزود: حدود 33 درصد 
ظرفیت های معدنی استان در این شهرستان است.
شفیعی با اشاره به ورود سرمایه گذار چینی برای 
صنعتی  شهرک  در  چدن  شمش  کارخانه  احداث 
شهید رحمانی خوسف، عنوان داشت: این شرکت 
به دنبال افزایش سرمایه گذاری در این شهرستان 
بوده که در صورت ایجاد زیرساخت ها این آمادگی 
به  خوسف  رحمانی  شهید  که شهرک  دارد  وجود 
عنوان یک شهرک سرمایه گذاری خارجی در استان 
معرفی شود. فرماندار خوسف از وجود ۶2 پروژه نیمه 
تمام در این شهرستان خبر داد و گفت: اتمام این 
پروژه ها به حدود 70 تا ۸0 میلیارد تومان دیگر نیاز 
دارد که با روند اعتباری موجود تامین این اعتبار دو یا 

سه سال دیگر به طول خواهد انجامید.

مرحله نخست آيینه کاری امامزاده
 بی بی زينب خاتون)س( روستای

 مزار کاهی سربیشه تکمیل شد

 غالمی-مرحله نخست آیینه کاری امام زاده بی 
بی زینب خاتون)س( روستای مزار کاهی سربیشه 

با صرف 500میلیون ریال هزینه تکمیل شد و با 
اتمام توسعه شبستان به مساحت 500 مترمربع فاز 

دوم آیینه کاری شبستان نیز انجام می شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: 

»انسانیت« در ضايعات فرهنگی
 از بین می رود

حوزه  اینکه  بیان  با  فقیه  ولی  نماینده  شبستان- 
علمیه ستون فقرات نظام جمهوری اسالمی است، 
دین  و  است  فرهنگی  موجودی  ذاتاً  انسان  گفت: 
هم نسخه فرهنگی است، بی دینی ما هم نسخه 
در  عبادی   علیرضا  سید  ا...  آیت  است.  انحرافی 

مراسم دیدار مدیران کل سازمان تبلیغات اسالمي 
استان هاي شرق کشور اظهار کرد: مسئله تبلیغات 
با زوایه انسانی، انسان کار دارد.وی با بیان اینکه به 
برکت انقالب اسالمی نهادهای مختلفی برحسب 
نیاز جامعه به وجود آمد که هر کدام مسئولیت تعریف 
شده ای دارند، افزود: همانگونه که اندام و اعضای 
در دل  منویاتی که  پیاده کردن  برای  انسان  بدن 
و مغز می گذرد، است انقالب نیز اندام و اعضای 
دارد که با آن باید اهداف انقالب پیاده شود. نماینده 
ولی فقیه گفت: وجود نهادهایی برای تهیه مسکن، 
امنیت و تغذیه ضرورت دارد و برای حفظ بقاء شرط 
است اما برخی نهادها مقدمه نیست و سر و کار با 
زاویه انسانی، انسان دارد. معاون پژوهشی آموزشی 
سازمان تبلیغات اسالمی کشور از فعالیت ۹ هزار نفر 
از بانوان مبلغه در ایام ماه رمضان و محرم در سراسر 
کشور گفت: این سازمان بیشتر سعی و تالش خود 
است.حجت االسالم  داده  قرار  جوانان  روی  بر  را 
موسوی در این دیدار اظهار کرد: سازمان تبلیغات 
در دوره اخیر کار تبلیغی خود را در دو حوزه سنتی و 
استفاده از ابزارهای ارتباطی نوین انجام می دهد. وی 
گفت: از این تعداد ۹ هزار نفر از بانوان مبلغه هستند 
که با آگاهی و بصیرت خاصی از اسالم و ارزش های 

انقالب دفاع می کنند.

مشکل کمبود پزشک متخصص مراکز 
درمانی تامین اجتماعی برطرف می شود

تسینم-معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری 
خراسان جنوبی گفت: با همکاری وزارت بهداشت 
تامین  درمانی  مراکز  متخصص  پزشک  مشکل 
اجتماعی استان برطرف می شود.  محمدحسینی در 
روز تامین اجتماعی در بازدیداز بیمارستان های تامین 
اجتماعی در بیرجند باتبریک این روز به کارکنان 
شعبه یک تامین اجتماعی بیرجند از بیماران بستری 
بیمارستان  و  رحیمی  دکتر  شهید  بیمارستان  در 

حضرت ابوالفضل العباس )ع( بیرجند عیادت کرد.

بیش از ۲۳ هزار پاسخنامه به دبیرخانه 
جشنواره کتابخوانی رضوی 
در خراسان جنوبی ارسال شد

عمومی  کتابخانه های  مقدم-مدیرکل  دادرس 
خراسان جنوبی از ارسال 23 هزار و 5۹۹ پاسخنامه 
به دبیرخانه جشنواره کتابخوانی رضوی در استان 
خراسان جنوبی خبر داد. رضایی با اشاره به اتمام 
کتابخوانی  جشنواره  هفتمین  در  ثبت نام  مهلت 
رضوی اظهار داشت: 23 هزار و 5۹۹ پاسخنامه در 
دو بخش فردی و خانوادگی در خراسان جنوبی به 

دبیرخانه استانی این جشنواره ارسال شده است.

بیش از ۱۰.۵ هزار تن خوراک طیور
 از خراسان جنوبی به افغانستان صادر شد

از  جنوبی  خراسان  دامپزشکی  تسنیم-مدیرکل 
صادرات ۱0 هزار و 700 تن خوراک طیور از این 
استان به کشور افغانستان خبر داد.علیرضا رفیعی پور 
اظهار کرد: در سه ماهه ابتدای امسال بیش از ۱0 
هزار و 7۶0 تن خوراک طیور به افغانستان صادر 
شده که 5 میلیون و 3۸0 هزار دالر برای استان 
این میزان در  بیان کرد:  ارزآوری داشته است.وی 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۶ هزار و 504 

تن بوده افزایش چشمگیری داشته است.

احداث منبع ذخیره آب 
و يک آبشخور در مرتع کم چاه 

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  ور-رئیس  پیشه 
شهرستان بیرجند گفت : با توجه به گسترده بودن 
اثرات خشکسالی و کمبود آب شرب دام برای اولین 
بار در سطح مراتع شهرستان در روستای کم چاه 
منبع ذخیره آب به حجم 35 هزار لیتر به همراه یک 
باب آبشخور به حجم ۱000 لیتر جهت تامین آب 
شرب دام احداث نمود.علیپور عنوان کرد: پروژه فوق 
از نظر اهداف و موقعیت جغرافیایی مشابه حوض انبار 
سنتی بوده ولی با ساختار و مکانیزم مهندسی شده 
طراحی و اجرا گردیده است. وی تاکید کرد:هدف 
اصلی از اجرای این پروژه ذخیره نزوالت جوی می 
باشد به طوری که آب جاری شده در آبراهه مهار و 
بعد از رسوب گل و الی در حوضچه آرامش آب 
جهت ذخیره به منبع منتقل می گردد .وی اظهار 
: از این پروژه 22 بهره بردار که دارای 347  کرد 
واحد دامی مجاز می باشند بهره مند گردیده اند که 
بارندگی  فصول  در  جوی  نزوالت  ذخیره  علیرغم 
قابلیت آبگیری توسط تانکر آبرسان را در شرایط 
بحرانی نیز دارا می باشد . رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان بیرجندخاطر نشان کرد: عالوه 
بر این در مراتع روستایی چشمه رچ به  علت بستر 
نامناسب ذخیره آب و پراکنش یکنواخت دام در مرتع 
بعد از بازدید میدانی و مشورت با دامداران محل  یک 
باب آبشخور با حجم ۱500 لیتر برای استفاده ۱373 

واحد دامی 5۹ بهره بردار احداث گردید .
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»مهاجرت روستايیان« دلیل افزايش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

حسینی- صبح دیروز جلسه مروجان مسئول 
پهنه سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور 
تحقیقات،  سازمان  ترویج  معاون  خاوازی، 
هاشم  بنی  و  کشاورزی  ترویج  و  آموزش 
مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی 
شد.  برگزار  کشور  عشایری  و  روستایی  زنان 
ترویج  نوین  نظام  طرح  به  اشاره  با  خاوازی 
عنوان کرد: این طرح در ابتدا به صورت پایلوت 
در 4 استان اردبیل، کرمانشاه، آذربایجان شرقی 
و گلستان آغاز شد و پس از آن ۸ استان دیگر از 
جمله خراسان جنوبی نیز به این طرح پیوستند. 
وی با بیان این که در دولت های قبلی هزینه 
های زیادی برای جذب و ارتباط بهره برداران 
بخش کشاورزی با بدنه دولت انجام می شد 
ادامه داد: اما در دولت یازدهم با جذب نیروهای 
ارتباط  پهنه بندی،  طرح  اجرای  برای  جوان 
بخوبی  دولت  بدنه  با  بهره برداران  دوسویه 
انجام گرفت. معاون ترویج سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی با تاکید بر این که 
اتفاقات خوبی در خراسان جنوبی افتاده است 
نحو  به  جهادکشاورزی  مراکز  کرد:  اضافه 
احسن تجهیز شدند و به بسیاری از تکنیک 
های جدید مانند تماس ویدئو کنفرانسی برای 
آموزش مروجین مسئول پهنه و یا بهره برداران 

مسلح شدند.
121 پهنه کشاورزی استان در طرح 

نظام نوین ترویج
نوفرستی مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد 
کشاورزی هم با بیان این که در قالب این طرح 
استان به ۱2۱ پهنه کشاورزی تقسیم شده است 
ادامه داد: وظیفه هر کارشناس به عنوان مسئول 
پهنه، ساماندهی ارتباط با بهره برداران و احصا 
مشکالت آنان است و باید نیازهای آموزشی را 
از طریق برگزاری کالس مرتفع سازد. به گفته 

وی هر مسئول پهنه، یک محقق معین را نیز 
در کنار خود دارد تا اگر با مشکلی در مباحث 
تحقیقاتی و کشاورزی مواجه شود و اشرافی 
به آن نداشت، کارشناس موضوعی شهرستان 
و یا محقق برای رفع آن همکاری کند. مدیر 
هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی به 
24 مرکز کشاورزی کد دار و ۱۱ مرکز قابل کد 
اشاره کرد و یادآور شد:۱20 کارشناس مروج 
پهنه با هدف خدمات رسانی مطلوب و بهتر 

فعالیت می کنند.
اراضی  از  درصد   85 اطالعات 
کشاورزی استان برداشت شده است

ولی پور مطلق رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
نیز با اشاره به این که پدیده خرده مالکان به 
عنوان عامل بازدارنده در توسعه کشاورزی در 
اراضی استان مشهود است، ادامه داد: به دلیل 
توان  نمی  مردم  حقوق  و  قوانین  محدودیت 
در کوتاه مدت این پدیده را حل کرد. وی با 
تاکید بر این که قوانین باید به نوعی باشد که 
با وجود همین خرده مالکان بهره برداری باال 
به دنبال  باید در دراز مدت  برود اضافه کرد: 
یکپارچه سازی اراضی باشیم. ولی پور الزمه 
این کار را آموزش سینه به سینه، آشنایی خرده 
مالکان با سیاست های دولت دانست و افزود: 
مروجان هر پهنه وظیفه انتقال همین پیام ها 
را برعهده دارند تا بتوان از ظرفیت های خرده 
مالکان به بهروه وری برسیم.وی با بیان این 
که اطالعات ۸5 درصد از اراضی استان توسط 
برداشت شده  مراکز خدمات جهاد کشاورزی 
اند ادامه داد: اجرای برنامه ها در خرده مالکان 
بیشتر از اراضی یکپارچه کاربری دارد، زیرا که 
با این اطالعات می توان به سرجمع تولیدات 
استان، نوع کاشت محصول در این اراضی و 

شناخت ظرفیت های تولید دست پیدا کرد.

خصوصی  بخش  ظرفیت  از  استفاده 
برای تقویت کار مروجان

با  همچنین  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
اشاره به پروژه کلینیک های فنی و تخصصی 
مستقر در استان که در قالب طرح به استانداری 

تحویل داده شده است عنوان کرد: در این طرح 
از  التحصیالن بخش کشاورزی به غیر  فارغ 
بدنه خود سازمان به کارگرفته می شوند. وی 
با بیان این که منتظر دفاع نهایی در استانداری 
هستیم اضافه کرد: قرار است ظرفیت بخش 
خصوصی و مشارکت های مردمی با مجموعه 
پهنه بندی سازمان ارتباط داده شود و آن را 
تقویت کند. وی همچنین با بیان این که جدای 
از کلینیک ها، 2۹ شرکت فنی و مهندسی نیز 
در استان فعال هستند  یادآور شد: پروژه های 
بخش کشاورزی مانند انتقال آب، قنات ها و 
مبارزه با آفات به این شرکت ها واگذار شده و 
کارشناسان و مروجان پهنه کار نظارت بر این 

پروژه ها را انجام می دهند.
طرح تسهیل گران روستایی

 برای هویت بخشی به کار زنان
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های 
کشاورزی و عشایری هم با بیان این که بانوان 
به عنوان یکی  از گذشته های دور  روستایی 

فعال  نقش   ، خانوادگی  کشاورزی  اعضای  از 
و چشمگیری را در تولید و کشاورزی داشتند 
این  به  توجه  با  زنان  امور  دفتر  کرد:  اضافه 
فضایی که در حوزه زنان روستایی وجود دارد 
مهمترین وظیفه خود را فراهم کردن شرایط 

مناسب و هویت بخشی به فعالیت های زنان 
روستایی قرار داده است. بنی هاشم ادامه داد: 
در این راستا یکی از برنامه ها، ظرفیت سازی و 
توسعه اجتماعی است که از طریق طرح تسهیل 
گران روستایی انجام می شود. بنی هاشم با بیان 
اینکه امسال در برنامه ششم توسعه پیش بینی 
شده که ۱00 هزار تسهیلگر روستایی طی برنامه 
ششم آموزش دیده و در روستاها فعالیت کنند 
افزود: سال گذشته شرایطی فراهم شد تا برای 
تسهیلگران کارت شناسایی برای هویت بخشی 
صادر شود. وی با اشاره به اینکه تسهیلگران 
ما افراد داوطلبی هستند که توسط خود جامعه 
محلی انتخاب و نماینده جامعه روستایی هستند 
افزود: وظیفه این افراد این است تا مشارکت 
بانوان و موانع فرهنگی و اجتماعی مشارکت 
بانوان را شناسایی کنند و آن موانع را کاهش 
مشارکت  برای  را  مساعدی  شرایط  و  دهند 
و  فعالیت های کشاورزی  در  روستایی  بانوان 
در رسمیت بخشیدن به فعالیت ها پیدا کنند.

پیش بینی 345 میلیون تومان برای 
طرح آموزش زنان روستایی

مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی در امور 
بانوان و مسئول امور زنان روستایی و عشایری 
با اشاره به پروژه های اجرا شده در استان ادامه 
ردیف  که  هستیم  هایی  استان  جمله  از  داد: 
اعتباری مجزا برای طرح آموزش زنان روستایی 
و اشتغال خانگی داریم. به گفته شیبانی این 
اعتبارات در سال ۹4 ، 7۹ میلیون تومان، سال 
بینی  پیش  و  بوده  تومان  میلیون   ۱40  ،۹5
می شود برای سال ۹۶ ، 345 میلیون تومان 
تخصیص داده شود. مسئول امور زنان روستایی 
و عشایری به ۱۶۶ صندوق اعتبارات خرد زنان 
این  افزود:  و  کرد  اشاره  استان  در  روستایی 
صندوق ها دارای ۶ هزار و ۹۸4 نفر عضو و 3۱ 
هزار و ۸۸5 میلیون ریال سرمایه است. شیبانی 
با بیان این که از ۱2 صندوق حمایت از فعالیت 
های کشاورزی زنان روستایی ، 3 صندوق در 
استان ما است ادامه داد: برای تاسیس صندوق 
در  طرحی  شهرستان  در ۸  شهرستانی  های 
کارگروه بانوان استانداری و سازمان برنامه و 
بودجه مصوب شده که بخشی از سهم دولت 
وی  کنیم.  فرآهم  بتوانیم  استانی  منابع  از  را 
نفر  با 2۶4  طرح تسهیل گران زن روستایی 
عضو را از دیگر کارهای انجام شده دانست و 
یادآور شد: برای تجهیز و حمایت ازآنان کارت 
تسهیل گری صادر شده است. مشاور رئیس 
به 3  بانوان  امور  سازمان جهاد کشاورزی در 
پروژه اشتغالزایی با موضوعات گیاهان دارویی، 
نانوایی سنتی و آبنبات ریزی اشاره کرد و افزود: 
اجرای طرح نوغانداری توسط 3۸ بهره بردار 
زن با میزان کل تولیدی 3 هزار و 40 کیلوگرم 

از دیگر طرح ها است.
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عمرانی  معاونت   مقدم-سرپرست  دادرس 
استانداری خراسان جنوبي با اشاره به اقدامات 
مناسب دولت تدبیر و امیدبرای تأمین آب مورد 
نیاز استان در بخش هاي مختلف شرب، صنعت 
و خدمات گفت: 27۶ میلیون متر مکعب آب 
در بخش هاي مذکور براي افق۱425  پیش 
به  اشاره  فرهادي،با  است.محمد  شده  بیني 
اوضاع خاص اقلیمي و جغرافیایي استان افزود: 
میانگین بارش ها درمرکز استان در درازمدت 
۱۶0 میلیمتر است، حال آنکه در ۱۸ سال اخیر 
در خوشبینانه ترین حالت میانگین بارش ها در 
استان به معدل دراز مدت نرسیده است. به گفته 
وی  در حالی که تمام اتکاءبرای تأمین نیاز آبي 
به آب هاي زیرزمیني است در برابر 5۹ میلیون 
متر مکعب آبي که از سفره هاي آبي زیرزمیني 
در سال برداشت مي شود فقط۱/5 میلیون متر 
مکعب آن از آب هاي سطحي تأمین مي شود. 
همچنین بالغ بر ۹7 درصد از نیاز آبی استان از  

آب هاي زیر زمیني تأمین    می شود که این 
کار در درازمدت مي تواند مشکالت زیادي را 
ایجاد و آینده استان را به مخاطره بیندازد؛ از این 
رو تأمین آب مورد نیاز استان از سایر روش ها در 
دستور کار دولت  قرار گرفت   .سرپرست معاونت  
عمرانی استانداری، از بارورسازي ابرها در پاییز 
و زمستان ۹5 به عنوان یکي از این اقدامات 
یاد کرد و افزود: با توجه به اثرات مناسب این 
امر، بارورسازي ابرها امسال نیز در دستور کار 
قرار دارد؛ این در حالیست که باید از اقدامات 
مناسب همکاران در فرودگاه بیرجند تقدیر و 
تشکر به عمل آید.فرهادی، به نیاز آبی استان 
با توجه به افزایش حجم سرمایه گذاري در افق 
۱425 را 27۶ میلیون متر مکعب ذکر کرد و 
افزود: در بهترین حالت مي توان 5۹ میلیون متر 
مکعب آب از سفره هاي آب زیر زمیني برداشت 
کرد از این رو 2۱7 میلیون متر مکعب کسري 
باقیمانده باید از طرق مختلف تأمین شود.وی به 

مرز مشترک با کشور افغانستان و نیز خشکسالی 
هاي چندین ساله  استان اشاره کرد و افزود: 
این موارد موجب افزایش نرخ مهاجرت از روستا 
به شهرها و نیز از شهرهاي کوچک به مرکز 
استان ها شده است که این امر لزوم تأمین آب 
مورد نیاز استان را دو چندان مي کند فرهادی 
یکي از طرح هاي در دست اقدام دولت براي 
تأمین آب مورد نیاز استان را استفاده از آب ژرف 
دانست و افزود: براي اجراي این طرح ابتدا باید 
هاي  الیه  شناخت  زمینه  در  الزم  مطالعات 
زمین و مطالعات زمین شناسي به انجام برسد 
که بر همین اساس یک تفاهم نامه مطالعاتي 
سه جانبه فیما بین استانداري  ،معاونت علمي 
و فناوري ریاست جمهوري و وزارت نیرو منعقد 
شده است.وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم 
نامه مقرر شد 25 درصد از هزینه مطالعات این 
طرح توسط استان ، 25 درصد هزینه ها توسط 
معاونت علمي و فناوري رئیس جمهور و 50 

درصد هزینه ها نیز توسط وزارت نیرو و شرکت 
هاي تابعه این وزارتخانه تأمین و پرداخت شود؛ 
این در حالیست که سهم استان از این هزینه 
ها در اعتبارات سال ۹۶ پیش بیني شده است.
وی با بیان اینکه عمق پیش بیني شده براي 
این چاه ها احتمااًل به 5 کیلومتر برسد، گفت: 
امید است نتیجه مطالعات مثبت بوده و زمینه 
حفر اولین چاه ژرف در استان فراهم شود که  
با اجرایي شدن این کار نیاز آبي استان در حوزه 
و  تأمین شده  و خدمات  هاي شرب، صنعت 
مشکلي از این بابت نخواهیم داشت.وی انتقال 
آب از دریای عمان را از دیگر پروژه هاي مهم 
دولت در استان دانست و افزود: در این رابطه 
نیز تاکنون پیگیري هاي بسیار مناسبي صورت 
گرفته و جلسات و نشست هاي زیادي در حوزه 
هاي تخصصي، کارشناسي و با استفاده از توان 
بخش خصوصي توسط استاندار  در تهران برگزار 
شده و به نتایج بسیار خوبی نیز رسیده که انشاا... 

در فرصت مناسب نتیجه این اقدامات به اطالع 
مردم  خواهد رسید.سرپرست معاونت هماهنگی 
امور عمرانی استانداری، بابیان اینکه دولت به 
این طرح ها اکتفا نکرده است ، افزود: انتقال آب 
از سایر منابع و مسیرها نیز در دستور کار وزارت 
نیرو و شرکت هاي وابسته این وزارتخانه است 
که قطعاً بعد از تایید نهایي از طریق مراجع ذي 
ربط اطالع رساني الزم به انجام خواهد رسید.
فرهادی، خاطر نشان ساخت: استفاده از روان 
آب های سطحی و نیز سدهاي احداث شده 
در استان از جمله سد رزه در شهرستان درمیان 
در دستور کار دولت است؛ این در حالیست که 
استفاده از آب هاي غني که در برخي دشت 
هاي استان از جمله دشت شاهرخت و آهنگران 
وجود دارد نیز در دست برنامه ریزي و اولویت 
هاي کاري است که به منظور تامین آب برخي 
شهرهاي استان و نیز پایداري جمعیت  مي تواند 

بسیار مهم و کمک کننده باشد.

استفاده از ظرفیت خرده مالکان برای دستیابی به اطالعات کشاورزی استان

عکس:حسینی

و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  قاسمی- 
تجارت استان اظهار کرد: برای اجرای سیاست 
و  بازسازی  برای  و  مقاومتی  اقتصاد  های 
نوسازی بنگاه های تولیدی صنعتی و معدنی و 
صنوف تولیدی با هدف ارتقای بهره وری انرژی، 
کاهش شدت مصرف، افزایش رقابت پذیری، 
توسعه صادرات و انتقال فناوری، ثبت نام برای 
اینترنتی  بانکی در سامانه  دریافت تسهیالت 
بهین یاب آغاز شد. »داود شهرکی« هدف از 

واحدهای  رفع مشکالت  را  این طرح  اجرای 
افزایش  و  بزرگ  و  متوسط  کوچک،  صنعتی 
تولید و اشتغال عنوان کرد. وی تصریح کرد: 
واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی که مجوز از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند و  ارزش 
آنها  تولیدی  محصول  و  بیشتر  آنان  افزوده 
صادراتی و دارای توان اشتغال زایی بیشتری 
باشند، در اولویت انتخاب قرار دارند. به گفتۀ 
وی سقف تسهیالت قابل تخصیص به هر یک 

از واحدهای تولیدی واجد شرایط، براساس نیاز 
واقعی بنگاه و تأیید کارگروه استانی تعیین می 
شود و برای بنگاه های کوچک با اشتغالزایی 
زیر 50 نفرحدود ۱ میلیارد تومان، بنگاه های 
تومان  میلیارد  تا ۱00 کارگر  ۶  متوسط 50 
و بنگاه های بزرگ باالی ۱00 نفر ۱5 میلیارد 

تومان تعیین می شود.
بازپرداخت تسهیالت 5 ساله است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مدت 

را 5 ساله عنوان  بازپرداخت تسهیالت  زمان 
کرد و افزود: حداکثر 4 سال، شامل دوره تنفس 
تعیین  اجرا  دوره  برای  سال  یک  حداکثر  و 
این  نرخ سود  داد:  ادامه  می شود. »شهرکی« 
تسهیالت، براساس نرخ عقود مشارکتی مصوبه 
شورای پول و اعتبار خواهد بود. وی با اشاره 
به هدفگذاری سال جاری برای پرداخت این 
واحد  تعداد  لحاظ  به  کرد:  اظهار  تسهیالت 
امسال  واحد   ۱00 تسهیالت،  کننده  دریافت 

اعتباری  محدودیتی  هیچگونه  که  باشد  می 
در این خصوص وجود ندارد. وی توصیه کرد: 
هرچه  دستورالعمل  این  مشمول  متقاضیان 
سریع تر نسبت به ثبت درخواست خود برای 
اعالم  و  نوسازی  و  بازسازی  پروژه  تعریف 
به  بهین یاب  سامانه  در  نیاز،  مورد  تسهیالت 
اقدام   www.behinyab.ir نشانی 

نمایند.
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تأمین 2۷۶ میلیون متر مکعب آب براي افق۱۴2۵ استان پیش بیني شده است

آغاز ثبت نام تسهیالت بازسازی صنایع و معادن 

قاسمی- معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی 
استان عنوان کرد: علت بیشتر معلولیت ها در 
میان شهروندان خراسان جنوبی ازدواج های 
فامیلی است به همین دلیل شهرستان های 
ترتیب  به  قاینات  و  فردوس  طبس،  بیرجند، 
بیشرین معلول را دارند. »شیخانی« روز گذشته 
در نشست خبری تصریح کرد: از ابتدای امسال 
تا کنون برای پیشگیری از معلولیت، ۹0 درصد 
زوجین تحت پوشش طرح غربالگری ژنتیک 
قرار گرفتنه اند. وی در همین باره از راه اندازی 
که  سال ۹۶  در  ژنتیک  خدمات  جامع  بسته 
شامل مشاوره، غربالگری و خدمات تخصصی 
آزمایشگاهی در استان می باشد، خبر داد. به 
گفته وی با راه اندازی این مرکز نیاز ۸0 درصد 

معرفی  همجوار  های  استان  به  که  افرادی 
می شوند، رفع خواهد شد. معاون امور توسعه 
گذشته  سال  داد:  ادامه  بهزیستی  پیشگیری 
34۸ هزار نفر از خدمات پیشگیری بهزیستی 

بهره مند شده اند.
بهره مندی 230 هزار نفر از خدمات 

پیشگیری آسیب های اجتماعی
»شیخانی« اظهار کرد:  230 هزار نفر از خدمات 
قبیل  از  اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری 
از ازدواج، مهارت های زندگی،  آموزش پیش 
درمان و بازتوانی و مشاوره روان شناختی بهره 
مند شدند. وی خاطر نشان کرد: اکنون ۱30 تیم 
پیشگیری از اعتیاد در مهد کودک های مناطق 
آسیب پذیر خدمات رسانی می کنند. به گفتۀ 

وی سال گذشته ۶0 درصد مهدهای مناطق 
از  آسیب پذیر تحت پوشش طرح پیشگیری 
اعتیاد قرار گرفته بودند که امسال ۱00 درصد 

مهدها تحت پوشش قرار می گیرند.
382 واحد مسکونی معلوالن خراسان 

جنوبی آماده بهره برداری است
اداره  اشتغال  و  معاون مشارکت های مردمی 
کل بهزیستی استان هم در این جلسه اظهار 
کرد: اکنون 3۸2 واحد مسکونی ویژه مددجویان 
میلیارد  هزینه ۱۸  با  نهاد  این  پوشش  تحت 
تومان تکمیل و آماده بهره برداری شده است. 
»موهبتی« افزود: این واحدها، چهارشنبه 2۸ تیر، 
همزمان با سراسر کشور به متقاضیان در استان 
تحویل داده می شود وی با بیان اینکه  هدف 

بهزیستی توانمند سازی خانواده های مددجویان 
و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است عنوان 
کرد: سال گذشته 2 هزار و ۱22 نفر از خدمات 
این نهاد در استان استفاده کردند که توانستیم 
توانمند  را  آنها  درصد  مضاعف 20  تالش  با 
مستمری  اینکه  وجود  با  وی  گفتۀ  به  کنیم. 
مددجویان امسال با کمک دولت تدبیر و امید 
سه برابر شده است، اما از طرفی این افزایش 
موجب شد تا توانمندسازی آنها سخت تر شود.

تسهیالت 6 میلیون تومانی
 به مهدکودک سازان در حاشیه شهر

اداره  اشتغال  و  معاون مشارکت های مردمی 
کل بهزیستی با اشاره به اینکه 40 هزار تومان 
سرانه به هزار و 34۸ مهدکودک های استان 

به  سرانه  این  گفت:   است،  یافته  اختصاص 
خانواده های کم توان و بی بضاعتی اختصاص 
می یابد. »موهبتی« تصریح کرد: اگر بخش 
به ساخت  اقدام  حاشیه شهرها  در  خصوصی 
مهد کودک کند، ۶ میلیون تومان تسهیالت 
بالعوض به آنان پرداخت می شود. وی خاطر 
نشان کرد: سال گذشته ۹۶0 کودک بازمانده از 
تحصیل شناسایی شدند که برای ادامه تحصیل 
به مدارس بازگشتند و امسال هم 350 کودک 
جدید شناسایی شدند. به گفتۀ وی امسال برای 
نخستین بار کودکان 3 تا ۶ ساله بد سرپرست 
واگذار  غیردولتی  بخش  به  سرپرست  بی  و 
مرکز   ۱2 در  کودک   25۶ اکنون  که  شدند 
شوند. می  نگهداری  غیردولتی  خانواده  شبه 

ازدواج فامیلی بیشترین علت معلولیت 
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َيعيُش الّناُس بِاِْحسانِِهْم اَْكَثَر ِمّما َيعيشوَن بِاَْعمارِِهْم َو َيموتون بُِذنوبِِهْم

 اَْكَثَر ِمّما َيموتوَن بِآجالِِهْم
مردم، بيشتر  از  آن  كه با عمر خود  زندگى كنند، با  احسان و نيكوكارى خود  زندگى مى  كنند و  
بيشتر  از آن كه با اجل خود بميرند، بر اثر گناهان خود مى  ميرند.  )دعوات الراوندى: ص 291، ح 33(

حاجی بابایی: نقاط ضعف جمنا 
در شکست اصولگرایان تأثیر داشت

از  اين سوال كه برخى  به  پاسخ  بابايى در  حاجى 
شفاف  جمنا  درون  انتخابات  گويند  مى  منتقدين 
زيادى  مثبت  عملكرد  مجموع  در  گفت:  نبود، 
در  كه  نيستم  ضعف  نقاط  منكر  من  داشت؛ 
در  ها  اين ضعف  و  بود  بخش هاى مختلف هم 
حركت  است  الزم  اما  داشت،  تاثير  هم  شكست 
ها به گونه اى پيش برود كه ضعف ها را پوشش 
دهد. افزايش  هم  را  قوت  نقاط  البته  و  دهد 

اکرمی: برخی خود را مالک رأی
 24 میلیونی روحانی می دانند

سيدرضا اكرمى عضو جامعه روحانيت مبارز درباره 
سهم خواهى هاى برخى از احزاب سياسى از رئيس 
جمهور اظهار كرد: برخى مدعى هستند كه رأى 24 
ميليونى رئيس جمهور منتخب متعلق به آنهاست و اگر 
روحانى به تأييد آنها نمى رسيد پيروزى وى ميسر نبود.

»جمنا« برای بازداشت »فریدون«
 از قوه قضائیه تشکر کرد

جبهه  رئيسه  هيئت  عضو  حسينى  محمد  سيد 
به  اشاره  با  اسالمى  انقالب  نيروهاى  مردمى 
اين  مركزى  شوراى  جلسه  برگزارى هجدهمين 
جبهه در تشريح جزئيات اين نشست اظهار كرد: 
با  قضايى  برخورد  به  مربوط  خبر  جلسه  اين  در 
نيز  رئيس جمهور  برادر  فريدون  حسين  تخلفات 
مطرح شد. از اينكه قوه قضائيه تسليم جوسازى ها 
موقعيتى  هر  در  فردى  هر  با  و  نشود  فشارها  و 
حمايت  كند،  برخورد  شرع  و  قانون  اساس  بر 

مى كنيم و بايد از اين مسئله خرسند باشيم.

ذوالقدر: جامعه زنان هرگز به  دنبال 
سهم خواهی از دولت نبوده است

مجلس  زنان  فراكسيون  رئيس  نايب  ذوالقدر 
زنان  اين كه جامعه  به  اشاره  با  اسالمى  شوراى 
بر  نبوده،  دولت  از  سهم خواهى  به  دنبال  هرگز 
سطوح  در  كابينه  در  زنان  حضور  مثبت  بازتاب 
انتظار  گفت:  و  كرد  تاكيد  بين المللى  و  داخلى 
كابينه  در  زنان  حضور  فرصت  روحانى  مى رود 
ذوالقدر  فاطمه  سيده  كند.  فراهم  را  دوازدهم 
درباره  قطعى  و  موثق  خبر  هيچ  هنوز  گفت: 
حضور  بحث  همچنين  و  كابينه  چينش  نحوه 

زنان در دولت بعد وجود ندارد.

حسین فریدون در دادسرا 
حاضر و با آمبوالنس خارج شد

ادامه  براى  كه  فريدون  فارس، حسين  گزارش  به 
تحقيق در خصوص پرونده اش به دادسراى تهران 
رفته بود، تنها ساعتى پس از اين حضور به دليل 
مشكالت جسمانى به وسيله يک دستگاه آمبوالنس 

اورژانس از دادسراى تهران خارج شد.

محجوب: دولت برای کابینه
 از ما گزینه نخواسته است

عضو  و  تهران  مردم  نماينده  محجوب  عليرضا 
در  اسالمى  شوراى  مجلس  اميد  فراكسيون 
براى  دولت  آيا  اينكه  بر  مبنى  سوالى  به  پاسخ 
گزينه اى  كارگر  خانه  از  خود  جديد  كابينه 
دولت  خير،  كرد:  اظهار  خير،  يا  است  خواسته 
در اين زمينه از ما گزينه  نخواسته است. وى در 
پاسخ به اين سوال كه گزينه  وزارتخانه هاى كار 
و امور اقتصادى بايد حفظ شود يا نياز به تغيير 
دارد، افزود: ما روى گزينه موجود و فعلى وزارت 

كار، تعاون و رفاه اجتماعى تأكيد داريم.

نامه ۵۰ تشکل  دانشجویی به کالنتری 
درباره اتهام سرقت علمی روحانی

اسالمى  انجمن  دفتر   50 تسنيم،  گزارش  به 
اسالمى  انجمن هاى  اتحاديه  دانشجويان 
دانشجويان مستقل كشور در نامه اى به آيت ا... 
مجلس  در  فارس  مردم  نماينده  كالنترى 
خبرگان از وى درخواست كردند موضوع سرقت 
علمى از رساله دكترى خود را در محاكم صالحه 

پيگيرى كند.

بولتون: تایید دوباره پایبندی ایران
 به برجام خطایی دیگر است

بولتون كه مواضعى بسيار تند عليه ايران داشته و از 
مخالفان سرسخت توافق هسته اى است، با اشاره 
به فرا رسيدن زمان تاييد دوباره پايبندى ايران به 
اين توافق از سوى واشنگتن نوشت: به نظر مى آيد 
وزارت خارجه آمريكا براى دومين بار در دولت ترامپ 
قصد دارد تاييد كند كه ايران به برنامه جامع اقدام 
مشترک پايبند است. اگر اين كار انجام شود، دومين 
خطاى خود خواسته دولت در خصوص برجام است.

نتانیاهو: آتش بس جنوب سوریه، حضور 
ایران را در این کشور تثبیت می کند

به گزارش هاآرتص، بنيامين نتانياهو نخست وزير 
رژيم صهيونيستى پس از ديدار با امانوئل مكرون 
رئيس جمهور فرانسه اعالم كرد: اين رژيم، توافق 
روسيه و آمريكا براى آتش بس در جنوب سوريه را 
ايران مى شود، نمى  باعث تقويت  آنكه  به علت 
در  بس  آتش  برقرارى  با  شد  مدعى  وى  پذيرد. 
جنوب سوريه مخالف است، چرا كه حضور ايران 

را در سوريه تثبيت و تقويت مى كند.

بعضی ها نقش پدرخواندگی خود را کنار بگذارند

محمود صادقى درباره برخى اظهار نظرها مبنى بر 
منتخبان  بين  از  تهران  شهردار  انتخاب  ضرورت 
شوراى شهر پنجم، اظهار كرد: بهتر است بعضى ها 
نقش پدرخواندگى خود را كنار بگذارند. وى افزود: 
مردم به ليست شوراى شهر تهران راى دادند كه 
اين افراد عضو شوراى شهر باشند ضمن اينكه اين افراد ميثاق نامه را هم 

امضا كرده اند و بايد اين انسجام را حفظ كنند.

عبدی: به روحانی رای ندادیم که سهم بگیریم

عباس عبدى با بيان اينكه حمايت از كانديدا اساسا 
حرف درستى نيست،گفت: من شخصا در عمرم از 
هيچ كانديدايى حمايت نكرده ام. از آنچه فكر مى كنم 
كار  ايده  آن  براى  و  كرده  حمايت  است،  درست 
مى كنم. وى افزود: ما اساسا براى حمايت از آقاى 
روحانى در انتخابات نيامديم كه حاال انتظار داشته باشيم چيزى به جايش 

بدهد. اين نگاه ها مخل سياست ورزى اصالح طلبانه است.

قدرت موشکی هرگز قابل مذاکره نیست 

نيروهاى مسلح  رئيس ستاد كل  باقرى  سرلشكر 
قدرت موشكى ايران را دفاعى و غير قابل مذاكره 
و معامله دانست و گفت: مقامات آمريكايى قدرى 
عاقالنه تر، سنجيده تر و پخته تر نسبت به ديگر 
كشورها آن هم كشور مقتدرى مانند ايران كه با 
سربلندى و صالبت برابر تمامى توطئه ها ايستادگى كرده، صحبت كنند و 

بيش از اين با آبروى نداشته خود بازى نكنند. 

گفت:  طبا  هاشمى  مصطفى  سيد 
فردى  شخصيت  از  نظر  صرف 
شخصيت  آن  رئيسى،  آقاى 
را  مملكت  بتواند  كه  اجرايى 
نديدم.  ايشان  در  كنند،  اداره 
انتخابات  دوره  دوازدهمين  نامزد 
اينكه   بيان  با  جمهورى  رياست 
آقاى روحانى در چهار سال رياست 
جمهورى خود، اقدامات خوبى انجام 
دادند، گفت: عده اى مطرح كردند كه 
نكرده  كارى  مدت  اين  در  روحانى 
است، اما واقعيت اين است كه ايشان 
يک آواربردارى به جا مانده از دولت 
نهم و دهم داشتند. ببينيد ساختمان 
پالسكو در 2 ساعت با خاک يكسان 
روز  چندين  آن  آواربردارى  اما  شد؛ 
طول كشيد و حال مشخص نيست 

ساختن آن چند سال زمان ببرد.شاكله 
سياست و اجرائيات مملكت هم در 
تخريب  گونه  اين  سال  هشت  آن 
و  روحانى  آقاى  مناظره ها  در  شد. 
آقاى جهانگيرى با يک ديدگاه مثبت 
عقل گرايانه وارد كار شدند. آنچه ما از 
مصاحبه هاى آقاى قاليباف و رئيسى 
ديديم، تحريک افكار عمومى براى 
رأى گيرى بود. اينكه »ما به شما پول 

مى دهيم«، »ما مى توانيم«، »كارانه 
مى دهيم«، »يارانه مى دهيم« و... در 
حالى كه آقاى قاليباف تاكنون از مردم 
پول گرفته و هيچ وقت به مردم پول 
نداده است. حاال چگونه اين وعده را 
عملى مى كرد؟ منابع آن كجاست؟ 
خدمات  حدودى  تا  ايشان  البته 
شهرى داده اما برخى، اقدامات ايشان 
مى برند. سؤال  زير  ابهاماتى  با  را 

محمد صادق كوشكى عضو هيئت 
علمى دانشگاه تهران در واكنش به 
اظهارات اخير وزير امور خارجه مبنى 
ندادند  اجازه  آمريكايى ها  براينكه 
ببرد،  برجام  از  را  الزم  بهره  ايران 
بازگشتى  بدون  برجام مسير  گفت: 
همان  از  دولتى  آقايان  كه  است 
سرانجامى  برجام  مى دانستند  ابتدا 
كه  طورى  همان  داشت؛  نخواهد 
سياسى  معاون  ابوطالبى  آقاى 
نهاد رياست جمهورى در مصاحبه 
مفصلى كه فروردين 94 با روزنامه 
ايران داشت به صراحت بيان كرده 
كه ما به دنبال هيچ هدف اقتصادى 
و گشايش معضل اقتصادى مردم از 
برجام نيستيم و برجام را پله اولى از 
انتهاى آن به  نردبانى مى دانيم كه 

رابطه با آمريكا و عادى سازى رابطه 
با آمريكا ختم مى شود. 

اين  كرد:  عنوان  ادامه  در  كوشكى 
كه  نمى گذارد  باقى  را  تعبير شكى 
دنبال  برجام  از  اصال  دولت  آقايان 
نبودند  تحريم ها  رفع  و  مالى  رفع 
به  قدم  كه  بودند  اين  دنبال  بلكه 
عرصه  در  را  آمريكا  مطالبات  قدم 
موشكى، هسته اى و حقوق بشر و.. 

انجام دهند تا سرانجام رابطه ايران 
تصريح  وى  شود.  عادى  آمريكا  با 
كرد: دست و پا زدن ها و تقالهايى 
نشان  خود  از  دولتى  آقايان  كه 
كنند  وانمود  اينكه  براى  مى دهند 
هدف از برجام سيب و گالبى است 
و برجام باعث آزادى خريد هواپيما 
و ... مى شود، رد گم كردن است و 

اصل مطلب چنين چيزى نيست.

رئیسی توان اداره کشور را نداشت
کوشکی: آقایان دولتی از همان ابتدا

 می دانستند که برجام سرانجامی نخواهد داشت

نمايشنامه طنز عمارت كادرى - تاالر تئاتر عالمه فرزان بيرجند  عكس:ايرنا باغ گلشن طبس * عكس :  ابوالفضل هوشمندىآالچيق زيبا در سرايان * عكس :  ابوالفضل هوشمندى

سید مصطفی هاشمی طبا، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری:

1- منزل فروشی واقع در امیرآباد خیابان ولی عصر )عج( 11 ، دارای امتیاز آب  
برق و گاز با قیمت کارشناسی ۲- یک واحد در حد سفت کاری شده ، دو 

طبقه واقع در حاجی آباد، خیابان مقداد17  قیمت توافقی یا معاوضه با خودرو     
۰۹1۵1۶۴11۲۰

فروش و معاوضه  فوری و استثنایی
دو واحد تجاری۴۴ متری طبقه دوم و سوم با سند ششدانگ تجاری با امتیازات 
کامل مستقل آب، برق، گاز، تلفن با موقعیت عالی واقع در بلوارمعلم،حاشیه 

خیابان فردوسی )ابتدای خیابان فردوسی از سمت معلم( به فروش می رسد. 
 )یا معاوضه با واحد مسکونی(      ۰۹۱۵۱۶۱۳۶۸۰










