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آخرین جزئیات پرداخت سود سهام عدالت دراستان
در مراسم افتتاح دوره های خبری عنوان شد:

دیگر توان تشیع جنازه 
عزیزانمان را نداریم 

صفحه 7 

امسال، طالیی ترین سال 
عشایر خراسان جنوبی

      صفحه 3 
ضرورت وجود خیران 

و کارآفرینان در 
کاهش اعتیاد

حسینی- معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه انصارالرضا)ع( با اشاره به این 
که در زمان حاضر اصلی ترین مشکل، تامین نشدن . . . )ادامه خبر در صفحه 7(

آموزش، ظرافت ویژه دارد 
خروجی این دوره ها مهم است           
 صفحه 7

رنا
س :ای

عک

 / مشروح خبر در صفحه 7

 بهره مندی 600 خانوار عشایر از آب سالم   / صفحه 7

سرمقاله

تأملی بر رابطه اعتیاد
 و آمار جرایم در استان!

*هرم پور

  هر از چندگاهی که در روزنامه های محلی استان 
شبکه  و  ها  سایت  خبرهای  بعضی  در البالی  یا 
استان،  به  شده  تحمیل  معضل  از  اجتماعی  های 
یعنی »اعتیاد« چیزی می خوانم با خودم می گویم 
این بذر فتنه جز با نیت شوم و الهام ناپاک شیطان 
در کشورها پاشیده نشده و محصولش جز با غفلت 
مردم و اسیر شدنشان دردام این بالی خانمانسوز 
برداشت نشده است. حداقل در نیم قرن اخیر مردم 
بریده  دستشان  بسیار  اعتیاد  چاقوی  تیزی  از  ما 
است.  آنها از هم پاشیدگی خانواد ها را از نزدیک 
زندگی  زمستان  و  عمر  خزان  اند،  کرده  نظاره 
و  اند،  به چشم مشاهده کرده  را  دیار  این  جوانان 
فقر و فالکت و بدبختی و ...)ادامه سرمقاله در صفحه 2(

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت 
در نظر دارد: امالک مشروحه ذیل در استان خراسان جنوبی را از 
طریق مزایده عمومی شماره 96/103 به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 96/7/25 لغایت 96/8/3 ساعت 8 الی 14 به آدرس 

ذیل  مراجعه  فرمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکت ها و اعالم برندگان ساعت 10 صبح 
روز سه شنبه مورخ 96/8/9 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد. 

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز  چهارشنبه  مورخ 96/8/3 می باشد.

توضیحات: الف( نحوه فروش نقد و اقساط )درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط( 
طبق جدول مندرج در آگهی می باشد. ب( در فروش های اقساطی اولویت با باالترین قیمت پیشنهادی 
و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین 
 برنده مزایده اقدام نماید. ج( سایر شرایط مزایده فروش امالک در اسناد مزایده درج گردیده است.

نقد و اقساط
نرخ سود اقساطتعداد اقساط )ماه(پیش پرداختکاربری
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قیمت با احتساب قیمت پایهمتراژ )متر مربع(کاربری
تخفیف

شرایط 
فروش

توضیحاتآدرس
اعیانعرصه

مسکونی  1304905
تجاری

بیرجند، خیابان 17 شهریور، نبش نقدی***179/10391/489/780/000/000
کوچه 17 شهریور، پالک 28

با وضعیت موجود دارای پارکینگ ) 4 طبقه 
ساختمان نیمه ساز در مرحله سفت کاری

بیرجند شهرک صنعتی بیرجند، نقدی4544/56304/340/000/0003/906/000/000صنعتی210106
قطعات شماره 3501 و 3502

به همراه ماشین آالت با وضعیت 
موجود

سربیشه خیابان مطهری، کوچه نقدی203/45175400/000/000360/000/000مسکونی3305165
مطهری29، پالک 3 

با وضعیت موجود

بیرجند، بلوار سجاد، کوچه سجاد 6 نقدی3122233/000/000/0002/700/000/000مسکونی4304350
پالک 31

با وضعیت موجود

بیرجند، خیابان مدرس، خیابان نقدی214/314/286/000/0003/857/400/000قدرالسهممسکونی510577
بیست متری سوم شرقی آیت ا... 

مدرس،  پالک 51، طبقه پنجم

با وضعیت موجود

بیرجند، خیابان مدرس، خیابان نقدی93/811/735/000/0001/561/500/000قدر السهممسکونی 610589
بیست متری سوم شرقی آیت ا... 
مدرس، پالک 51 ، طبقه اول غربی

با وضعیت موجود

بیرجند، خیابان مدرس، خیابان بیست نقدی95/731/680/000/0001/512/000/000قدر السهممسکونی710611
متری سوم شرقی آیت ا... مدرس

 پالک 51، طبقه اول شرقی

با وضعیت موجود

بیرجند، خیابان مدرس، خیابان بیست نقدی152/392/820/000/0002/538/000/000قدر السهممسکونی810612
متری سوم شرقی آیت ا... مدرس

 پالک 51، طبقه همکف

با  وضعیت موجود

بیرجند خیابان انقالب، کوچه انقالب نقدی101/6203/22/700/000/0002/430/000/000تجاری9305137
5، نبش انقالب 5/2

با وضعیت موجود دارای متصرف

نقد و ***391/536011/800/000/000مسکونی10304351
اقساط

بیرجند خیابان حکیم نزاری
 کوچه حکیم نزاری 12، پالک 41

با وضعیت موجود

نقد و ***528014603/500/200/000صنعتی116328
اقساط

قاین شهرک صنعتی، کیلومتر 5 
جاده قاین - زیرکوه 

به همراه ماشین آالت با وضعیت 
موجود

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پالک 5     88872200 - 88781317
آدرس و تلفن نمایندگی استان: بیرجند، خیابان شهید محالتی، نبش خیابان 7 تیر، ساختمان مدیریت شعب بانک ملت استان خراسان جنوبی    056-32446616-32445575

استاد  ارجمند  جناب آقای حسین بیابانی
انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 رئیس هیئت ژیمناستیک استان خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده، برای شما موفقیت روز افزون و توفیق خدمتگزاری 

مستمر را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.

از طرف خانواده  امین دّری نماینده ورزشکاران

برادر ارجمند جناب آقاي محمدرضا ضیایي

رئیس محترم آموزش و پرورش شهرستان بیرجند
به پاسداشت همت وثیق جناب عالی در مدیریت صادقانه و متواضعانه 
و درک باال نسبت به حل مسائل و مشكالت باعث گردید تا تالش هاي 

 بي وقفه  و حمایت هاي خالصانه  در اجرایي کردن خواسته والدین دانش آموزان
 )دبستان دخترانه امام حسین )ع( پایه سوم ( را  از یاد نبریم وکمال تشكر را داشته باشیم.

فاطمي ، شوكت آبادي ، راهبري ، محمدزاده و گندمي

کل نفس ذائقه الموت
 به اطالع دوستان و آشنایان محترم می رساند جلسه چهلمین روز درگذشت

شادروان محمد علی جعفری
 )فرزند مرحوم عباسعلی جعفری(

 امروز چهارشنبه 96/7/26 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل 
مسجد امام حسین )ع( واقع در خیابان پاسداران برگزار می گردد.

خانواده های: جعفری ، قاسمی و سایر فامیل وابسته

به مناسبت سومین روز درگذشت بزرگ خاندان 

شادروان حجت االسالم و المسلمین
 حاج شیخ ابراهیم احمدی

 جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 96/7/26 از ساعت 
3/30 الی 4/30 بعدازظهر در محل سالن هیئت 
حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های احمدی و سایر فامیل وابسته

به مناسبت چهلمین روز درگذشت فرزند و برادری عزیز 

شادروان كربالیی سعید قاصدی
 جلسه یادبودی پنجشنبه 96/7/27 از ساعت 14/30 الی 15/30 

در محل مسجد امام جعفر صادق )ع( 
واقع در میدان اول سجادشهر برگزار می گردد، حضور سروران معزز 

موجب شادی روح آن مرحوم و امتنان بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: قاصدی ، دهقانی و سایر فامیل وابسته

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت خادم الرضا )ع(

 حاج محمدرضا چمنی  )در مشهد مقدس(
بازنشسته بانک ملی، داماد مرحوم حاج غالمحسین تواضع

 را به اطالع می رساند: مراسم یادبود پنجشنبه 96/7/27 از ساعت 3/30 
الی 4/30 بعدازظهر در محل هیئت محبان الزهرا )س( میدان شهدا

 برگزار می شود، حضور شما سروران گرامی در این مراسم مزید امتنان است. 

خانواده های: چمنی، تواضع، سجادی، صابری، عابدپور، طالبی، بهمنی فر

برادر ارجمند جناب آقای مهندس سید محمود هاشمی
مدیرعامل محترم شركت گاز استان خراسان جنوبی

انتصاب ارزشمند جناب عالی را که حاصل سال ها تجربه، توانمندی و شایستگی شما می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، سربلندی و توفیق روز افزون تان را در مسئولیت جدید 

از درگاه بلند خالق سبحان آرزو دارم.
سید محمد حسین زینلی 
مدیرعامل شركت كویر تایر  

علی مطهری:
احمدی  نژاد مستقل  تر

 از روحانی بود

صادق زیباکالم:
معتقدم اگر روحانی در عرصه اقتصاد موفق نشود 
رئیسی با 25 میلیون رای رئیس جمهور خواهد شد

موسویان: 
برجام از ابتدا ابتکار
 اروپا بود نه آمریکا

محمدباقر نوبخت:
مدام نگویید منابع مالی ما
 برای اداره کشور کم است
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۹ هزار میلیارد تومان برای توسعه مشاغل خانگی اختصاص یافت

تسنیم-معاون توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به همراه سازمان جهاد دانشگاهی برنامه های مربوط به این بخش را تدوین و اجرایی نمودیم. هم اکنون 
با کمک جهاددانشگاهی 9 هزار میلیارد تومان برای توسعه مشاغل خانگی اختصاص داده ایم عیسی منصوری افزود: هم اکنون 20 هزار میلیارد تومان برای طرح های اشتغال 

فراگیر با اولویت مناطق محروم تخصیص داده شده است که نیمی از آن ابالغ شده است و به منظور بهینه سازی هزینه هایی که شده با استان ها جلسه برگزار می کنیم.

سرمقاله

تأملی بر رابطه اعتیاد
 و آمار جرایم در استان!

*هرم پور

معتادان  آبرویی  بی  و   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

و جوان  پیر  نه  الفساد«  این »ام  اند.  را شنیده 
و  وجدان  داِر  وام  نه  مرد،  و  زن  نه  و  شناخته 
تعهد بوده و نه ضامن ناموس و شرافت و البته 
چه سنتی اش و چه صنعتی اش، خاک بر سر 
همه ی زندگی های گرفتار اعتیاد کرده است. 
این سالها داستان غم انگیز دیگری هم به این 
خوردن  گره  آنهم  و  اضافه شده  مهم  ماجرای 
با  استان  در  جرایم  برخی  آمار  پیکان صعودی 
دنباله ای به نام »اعتیاد« است و همین است 
که باز ترغیبم می کند با صدایی بلند تر و قلمی 
بخوانم.  الفساد«  »ام  را  »اعتیاد«  تر،   درشت 
در آمارهای همراه با نوسانی که معمواًل سالی 
چندبار از سوی دستگاههای متولی نظم و امنیت 
اعالم می شود، یکی از مؤلفه های مهم، آمار 
فرمانده  پیش  چندی  جمله   از  است.  سرقت 
صبحگاه  مراسم  در  استان  انتظامی  محترم 
درصدی  افزایش 7  از   ناجا  هفته ی  مشترک 
اعتقاد  چند  هر  داد.  خبر  استان  در  سرقت ها 
دارم بخشی از آمار سرقت های جزء به دالیل 
مختلف از سوی مردم به دستگاه انتظامی اعالم 
وقوع  تحلیل  های  اطلس  در  لذا  و  شود  نمی 
جرایم نمی آید، اما نوسان آن و البته افزایش این 
آمار در سالهای اخیر و رابطه ی جالبش با برخی 
مؤلفه های مهم مثل »اعتیاد« و افزایش آمار 
اعتیاد، حرف  کانون  برخی محالت  در  سرقت 
های زیاد و تحلیل های عمیقی برای صاحب 
نظران به همراه دارد. از بعضی پدیده های مهم 
نشینی،  حاشیه  و  مهاجرت  و  خشکسالی  مثل 
بازدارندگی  عدم  و  جامعه  اقتصادی  مشکالت 
احکام قضایی که بگذریم، »اعتیاد« روی پله ی 
اول دالیل و اسباب علل سرقت جامعه ایستاده 
است و شاید هیچ عامل دیگری به اندازه ی نیاز 
مالی یک معتاد به برآورده کردن نیازش برای به 
در آمدن از لحظه ای خماری در ایجاد انگیزه ی 
یک سرقت نقش نداشته باشد. خطر مهم این 
روزهای جامعه ی ما، مهاجرت جامعه ی معتاد 
از بطن جامعه به سلول های پوششی و از متن به 
حاشیه های نسبتاً امن است؛ یعنی رسوخ تفکر 
برانداز  خانمان  جرثومه ی  این  رواج  و  اعتیاد  
به جایگاهها  ویژه  به  به عمق جامعه  از سطح 
ی  جامعه  مثل  خاص  اجتماعی  طبقات  و 
دانشجویان، دانش آموزان، جامعه ی ورزشکاران 
و جامعه بانوان است. جوامعی که الگو، سرمنشأ 
و مرجع هستند. با کمال تأسف آمار دفاتر مشاوره 
و ارزیابی های غیرمحسوس و نظرسنجی های 
معتبر از رسوخ اعتیاد در سالهای اخیر به جامعه 
ی دانشجویی، دانش آموزی، ورزشکاری و زنان 
حکایت می کند و این صدای زنِگ در راه بودن 

فاجعه ای بزرگ را به صدا در آورده است.
یک معتاد متجاهر برای بدست آوردن پول و رفع 
نیاز اعتیادش، سرقت می کند، از خانه ای، مغازه 
بازی در کوچه  ای، خودرویی، کودک درحال 
ای، کیف و جیب همشهریی، از دخل صاحب 
چیزی  بیابد،  فرصتی  که  جایی  هر  یا   کاری 
با  را  اش  لحظه  و  فروشد  می  و  دارد  می  بر 
ما،  معتاد  دانشجوی  اما  گذارند،  می  همان 
دانش آموز در سن رشد اما معتاد ما، ورزشکار 
الگو و سرمشق ولی معتاد ما، و زِن فرزند پرور 
چه  ما  ی  جامعه  معتاد  البته  و  ساز  جامعه  و 
چه  از  و  گذشت؟  خواهد  چه  از  کرد؟  خواهد 
وجودش،  از  چیزی  چه  کرد؟  خواهد  سرقت 
آبرویش،  از  هایش،  داشته  از  تفکرش،  از 
های موهبت  از  اش،  پاکی  از  شرافتش،   از 
تا  خواهدگذاشت  فروش  به  را  اش  خدادادی 
لحظه ای درد اعتیادش را کم کند یا بخواباند؟ 
درمیان اوج گرفتن های مقطعی موِج سرقت ها 
و  و در البالی نشست های خبری مسؤولین 
به  ساالنه  و  فصلی  های  گزارش  لفافه ی  در 
 مجموعه های اجرایی استان در بحث سرقت ها
برای  گاهی  که  مختلفی  جلسات  میان  در  و 
بررسی و مبارزه و نظرخواهی و ارائه راهکار در 
بحث سرقت ها برگزار می شود، یک مطلب مهم 
 و اساسی یادمان نرود و آنهم اینکه جامعه ی
ما هر چه پاک باشد و مطهر و متدین، اما وقتی 
دردی مثل اعتیاد در خانواد هایش رسوخ کند 
و جمعی از شهروندان را آلوده نماید، همه ی 
مؤلفه های جرم ساز و جرم خیز و همه ی جرایم 
مشهود و غیرمشهود از جمله سرقت ها خواسته 
یا ناخواسته ربطی به این ماجرا پیدا می کنند. 
شاید نگران کننده تر از افزایش آمار سرقت های 
جزء در برخی ماهها . . . )ادامه سرمقاله  در ستون مقابل(

افزایش  معتادان،  تعداد  افزایش  سرمقاله(  )ادامه 

افزایش طالق های  اعتیاد،  ترک  کلینیک های 
توافقی و غیرتوافقی، افزایش کودک آزاری ها و 
همسرآزاری ها با منشأ اعتیاد، افزایش آمار اخراج 
از محل کار به دلیل اعتیاد، افزایش آمار استفاده 
و  جنسی  جرایم  افزایش  صنعتی،  مخدر  مواد  از 
جنایی بامنشأ مواد مخدر و افزایش آمار زندانیان 
مواد مخدر، بحث مهم غفلت های ما از اتفاقاتی 

باشد که در حال وقوع در اطراف ماست. 
ما همه به سهم خودمان مسؤولیم وحداقل فردا در 
برابر هر کم کاری در مقابل وجدانمان و تعهدمان 

به مردم باید خجالت زده باشیم.
اعتیاد هم برای مبارزه، برای مقابله و برای کاهش 
آثارش راه حل هایی دارد  که برای انجام دانش، 

باید به باورش برسیم.   
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(  

مسیر تغییرنام برای 
شهروندان کوتاه شد

مهر- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تأیید 
حذف مراجعه به دادگاه در فرایند تغییر نام، مسیر 
عمومی  روابط  از  نقل  کرد.به  کوتاه  را  کار  این 
دیوان  این  عمومی  هیأت  اداری،  عدالت  دیوان 
با تأیید حذف مراجعه به دادگاه در فرایند تغییر 
نام، مسیر این کار را کوتاه، و با اعالم صالحیت 
شورای عالی ثبت احوال برای تغییر نام از اضافه 
محاکم  های  پرونده  قطور  آمار  به  پرونده  شدن 
رد  با  اداری  قضائی جلوگیری کرد.دیوان عدالت 
دادخواست ابطال بخشنامه سازمان ثبت احوال 
واگذاری  و  دادگاه  به  مراجعه  حذف  بر  مبنی 
تغییرنام به شورای عالی ثبت احوال مسیر پرپیچ 
و خم تغییرنام در محاکم قضائی را حذف و جاده 
توجه  با  است  گفتنی  کرد.  هموار  را  نام  تغییر 
قوه قضائیه در  از سیاست های  اینکه یکی  به 
در  ها  پرونده  آمار  حجم  کاهش  اخیر  سالهای 
شماره  دستورالعمل  است  بوده  قضائی  محاکم 
1/1۵322۶ مورخه 19/10/90 سازمان ثبت احوال 
حکم  به  نیاز  بدون  نام  تغییر  بر  مبنی  کشور 
عدالت  دیوان  عمومی  هیأت  جلسه  در  دادگاه 
اداری مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و اعضای 

هیأت عمومی با ابطال آن مخالفت کردند.

استاندار: استفاده از صنایع معدنی در زندگی مردم

قاسمی- استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه 
که معادن باالترین مزیت استان هستند، اظهار 
کرد: باید به سمت فرآوری صنایع معدنی برویم 
تا جایی که به تغییر الگوی مصرف بیانجامد و 
مردم از هر کدام از مواد معدنی استان در تمام 
زندگی خود استفاده کنند. »مروج الشریعه« روز 
گذشته در اولین جلسه شورای معدن استان افزود: 
اگر مردم مانند برخی کشورهااز این مواد در زندگی 
خود  مثال در معماری مسکن یا سگفرش خیابان 
استفاده کنند هم باعث افزایش جذب گردشگر 
گذاری  سرمایه  تمایل  سبب  وهم  شوند  می 
در این حوزه می شوند. وی عنوان کرد: پهنه 
گسترده استان دارای مواهب خدادادی معادنی 
است که می تواند در صادرات داخلی و خارجی و 
افزایش سهم صادرات کمک کنند. به گفتۀ وی 
در جلسات دیگر نیز بهتر است که دستورکارها و 
قوانین به اطالع تمام اعضاء برسد تا با آمادگی 
 کامل نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کنند. 

طرح جامعی برای شناسایی ظرفیت 
های معدنی استان فراهم شود 

این مقام عالی دولت در استان با اشاره به اینکه باید 
طرح جامعی برای قابلیت های سرمایه گذاری در 
بخش معادن و صنایع معدنی با حداقل دو زبان 
فارسی و  انگلیسی تهیه شود، عنوان کرد: از آنجا 
که شورا قانونی و براساس مصوبه مجلس اجازه 
ایجاد برخی قوانین را دارد و دیگر نیازی به تایید 
مراکز دیگری نیست پس به عنوان اولین مصوبه 
این جلسه باید طرح های شناساندن معادن استان 
تهیه شود که اگر سرمایه گذار خارجی وارد استان 
شد با ارائه این طرح، کلیات را با مستندات به او 
بشناسانیم. »مروج الشریعه« ادامه داد: همچنین 
باید از دارندگان امتیاز و پهنه استخراجی معادن 
که به هر دلیلی آن را راکد گذاشته اند ولی هنوز 
در اختیار دارند با هر قانون و امتیازی که داریم 
تعیین تکلیف کنیم تا از راکد بودن خارج شوند. 
وی با بیان اینکه نیاز به آسیب شناسی معادن و 
صنایع معدنی در استان داریم، افزود: به همین 
دلیل باید مانند جلسه تسهیل و رفع موانع تولید 

که از این پس برای رفع مشکالت و تصمیم 
گیری هر کارخانه جلسه نیز در همان جا برگزار 
شود، درباره معادن هم باید اینگونه باشد. به گفتۀ 
وی باید سایتی شفاف برای واگذاری مزایده ها 
براساس  تا  اندازی شود  راه  مردم،  عموم  برای 
قانون اطالعات آزاد، تمام واگذاری ها و مزایده 

ها در حوزه معادن چه محدود و چه عمومی 
در این سایت که طراحی می شود قرار گیرد.

خام فروشی ممنوع!/ صندوق
 اعتباری معادن راه اندازی شود

استاندار در ادامه تاکید کرد که باید از هرگونه خام 
فروشی به استان ها و کشورهای دیگر پیشگیری 
شود چرا که این موضوع به تولید، اشتغال و رونق 
اقتصادی آسیب جدی وارد می کند و به همین 
خام  حداکثر  جلوی  کنیم  می  مصوب  دلیل 
فروشی ها گرفته و حداکثر فرآوری صنایع معدنی 
در داخل استان برای جذب سرمایه گذار انجام 
شود. به گفته »مروج الشریعه« باید به زیرساخت 
های معادن توجه شود و با ارائه تسهیالت الزم 
شرایطی فراهم شود که صاحبان معادن با آرامش 
به استخراج و تهیه صنایع تبدیلی خود بپردازند. 
وی به برپایی نمایشگاه های معدنی در استان، 
ملی و بین المللی اشاره کرد و افزود: می توان 
به  آن  و صنایع  معدنی  های  ظرفیت  ارائه  با 
جذب سرمایه گذار کمک کرد و اگر امکاناتش 
فراهم شود تا پایان سال جاری اولین نمایشگاه 
معدنی در استان با دعوت از مهمانان خارجی و 

داخلی برگزار شود. به گفته وی اگر منابع طبیعی 
با استخراج معادن آسیبی ببینند باید آن معدن 
احیاء  را  آن  برابر  چندین  که  شود  مکلف  کار 
صندوق  اندازی  راه  برای  باید  همچنین  کند، 
اعتباری معادن استان چاره اندیشی شود که با 
کمک دولت و بخش خصوصی اعتبارات الزم 

به صاحبان معادن داده شود. این مقام مسئول 
تاکید کرد که راه اول و اولویت اصلی برای توسعه 
باید جذب سرمایه گذار خارجی باشد و بعد از آن 
به فاینانس داخلی و خارجی تئجه شود و باید 
به بازاریابی محصوالت معدنی حساس باشیم و 
ورود و خروج هیئت های خارجی را برای بازاریابی 

ساماندهی کنیم.

بیش از 10  هزار نفر شاغل
 در بخش معادن استان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز 
با بیان اینکه 10 هزار 2۵1 نفر در بخش معدن 
استان مستقیم مشغول به فعالیت هستند، اظهار 
کرد که معادن استان از لحاظ تعداد، چهارم و از 
نظر ذخیره هفتم و  از نظر اشتغال نیز رتبه چهارم 
کشور را دارد. »شهرکی« عنوان کرد: برنامه ششم 
توسعه کشور نمایندگان دولت را مکلف کرد که 
برای حمایت، توسعه و ارتقاء جایگاه بخش معدن 
و صنایع آن در اقتصاد ملی برنامه شورای معادن 
هر استان را بر اساس وظایف و اختیارات تعیین 
شده تشکیل دهد. وی ادامه داد: شورای معادن 
قوانین  چارچوب  در  است  موظف  هم  استان 

معادن  عالی  و سیاست های مصوب شورای 
ضمن نظارت بر استخراج معادن شناسایی شده 
و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره 
برداری با رعایت مالحظات زیست محیطی و 
حداقل تخریب منابع طبیعی اقدام الزم را نسبت 
به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی 

انجام دهند.
 

شناسایی 42 ماده معدنی در استان
این مقام مسئول با بیان اینکه در 1۵1 معدن 
استان طرح عارضه یابی اجرا شده است، تصریح 
کرد: اکنون 9۵ درصد از مواد معدنی در استان 
فرآوری می شوند. »شهرکی« اضافه کرد: تاکنون 
۵13 پروانه بهره برداری معدنی با سرمایه گذاری 
13 هزار و ۶00 میلیارد ریال در استان صادر شده 
است. وی با اشاره به اینکه ذخایر معدنی کشف 
شده استان 2 میلیارد و ۵70 میلیون تن است، 
افزود: تاکنون 42 ماده معدنی در استان شناسایی 
شده است. به گفتۀ وی در خراسان جنوبی 9۵ 
درصد مواد معدنی حداقل یک نوع فرآوری بر  
روی آن انجام شده است و بعد به فروش می رسند 
ولی ۵ درصد مواد معدنی استان خام فروشی می 
شوند.  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
از صدور 18۵ فقره پروانه بهره برداری معادن با 
ذخیره قطعی بیش از 882 میلیون تن در استان 
خبر داد و افزود: این معادن با سرمایه گذاری 9 
هزار و 1۶۵ میلیارد ریال برای سه هزار و 11 نفر 
فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده و همچنین 
یک هزار و 400 محدوده اکتشافی به مساحت 
است. شده  آزادسازی  مربع  کیلومتر  هزار   27

اتمام عارضه یابی 151 معدن استان
 این مقام مسئول به تصویب 70 میلیون یورو 
تسهیالت فاینانس کشور چین در طرح توسعه 
معادن زغال سنگ در محدوده پرورده طبس 
برای افزایش استخراج به میزان 7۵0 هزار تن 
اشاره کرد و افزود: همچنین اکتشاف ماده معدنی 
سرب و روی به مساحت 147 کیلومتر مربع در 
پهنه شهرستان بشرویه و طبس، اکتشاف در نوار 

مرزی با سرمایه گذاری ۵ میلیارد ریال در سال 9۵ 
و پیش بینی هزینه 8 میلیارد ریال در سال جاری 
و محاسبه حقوق دولتی براساس میزان استخراج 
است.  بوده  اقدامات  دیگر  از  معادن  واقعی 
»شهرکی« بیان کرد که در پروژه های عمرانی 
نیز 4 پروژه اکتشافی با هزینه ۶ میلیارد ریال در 
حال انجام می باشد.  وی عنوان کرد: اجرای طرح 
عارضه یابی با هدف مشخص نمودن مشکالت 
معادن به منظور رفع و راه اندازی مجدد و ایجاد 
اشتغال در حالل اجرا است و تاکنون 1۵1 معدن 
استان عارضه یابی شده اند و مشکالتی از قبیل 
نقص در ماشین آالت، کمبود نقدینگی، فقدان 
بازار، کمیت  و کیفیت ماده معدنی را دارند. به 
گفتۀ وی همچنین برای امسال چندین هدف 
گزاری داریم که از جمله آن ها می توان به صدور 
۵0 پروانه بهره برداری که تاکنون 2۵ مورد هم 
صادر شده و ایجاد ۵00 شغل که تاکنون 188 نفر 

ایجاد شده است، اشاره کرد.

نپذیرفتن پروانه معدن به عنوان
 وثیقه در بانک ها مشکل معدن کاران

نماینده مردم شهرستان های فردوس، سرایان و 
بشرویه در مجلس هم در این جلسه با بیان 
اینکه دستور العمل های منابع طبیعی برای بهره 
برداران معادن محدودیت ایجاد می کند، اظهار 
کرد: یکی از مشکالت صاحبان معادن با بانک 
ها نپذیرفتن معدن به عنوان وثیقه می باشد  که 
به همین دلیل بسیاری از معادن نتوانسته اند 
تسهیالت دریافت کنند. »امیر حسنخانی« بیان 
کرد که یکی از نقاط قوت برنامه ششم توسعه 
همین تشکیل شورای معادن و اختیارات تفویضی 
به آن است به ویژه در این استان که معدنی است. 
وی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم چشم انداز 
توسعه ای داشته باشیم باید معادن را مطرح کنیم 
و سرمایه گذاران خارجی برای حضور در این زمینه 
استقبال می کنند. به گفتۀ وی یکی  د گر از 
مشکالت صاحبان معادن استهالک و فرسودگی 
ماشین آالت است که اکنون ماشین آالت بسیاری 
در دنیا وجود داردو می توان آن ها را به استان آورد.

راه اندازی سایتی شفاف برای واگذاری مزایده ها برای عموم/ معادن راکد تعیین تکلیف شوند/ صندوق اعتباری معادن راه اندازی شود
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آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان سربیشه

پیرو آگهی شماره  301/96/5800- 1396/5/5 به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:
ششدانگ یک قطعه زمین مشجر پالک یک فرعی از 1171- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالنه داود مورد تقاضای مسافر داودی در روز یکشنبه 1396/08/16 ساعت 10 صبح در محل 

شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل 
حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و 
اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد 

و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ  انتشار: 13۹6/07/26                 رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن اعضای جهاد سازندگی بیرجند

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن اعضای جهاد سازندگی 
شهرستان بیرجند ساعت 12 چهارشنبه 96/8/10 در محل نمازخانه سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی واقع در بیرجند بلوار شهدای عبادی برگزار می شود از کلیه اعضا دعوت می شود 
جهت اتخاذ تصمیم  نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. در ضمن چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش 
تا پایان وقت اداری 96/8/6 به دفتر شرکت واقع در ساختمان سازمان جهاد کشاورزی اتاق 14 
مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای 
وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبانی که تمایل به سمت 
هیئت مدیره و بازرس شرکت را دارند ظرف 5 روز آینده به همراه یک قطعه عکس 4×3 کپی 
صفحه اول شناسنامه 2 سری- صفحه توضیحات شناسنامه 2 سری- کارت ملی پشت و رو 2 

سری و مدرک تحصیلی یک سری به دفتر شرکت مراجعه نمایید.
دستور جلسه: 1- گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد و فعالیت سال 1395 2- 
تصویب صورتهای مالی شرکت منتهی به تاریخ 95/12/30 3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 
سال 96 4- تعیین مبلغ برای استرداد اعضای مستعفی 5- انتخاب هیئت مدیره اصلی  وعلی البدل 
برای مدت 3 سال 6- انتخاب بازرس اصلی  و علی البدل برای مدت یکسال 7- تعیین خط مشی 

آتی شرکت تعاونی

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود. در اسرع وقت

 )شهر و روستا(
09159658659

حمــل  اثاثیه منزل
 با خــاور مسقف
 و کارگر ماهــر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
0۹15۹63۹065  

      علـی آبادی 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه*26 مهر 1396* شماره 3910

کمک 200 میلیون تومانی خیران به دانش آموزان عشایری
گروه خبر-  خیران نیک اندیش باز هم به یاری دانش آموزان محروم مناطق عشایری خراسان جنوبی آمدند. مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: این خیران 80 میلیون تومان به صورت 
بسته های کامل کیف و لوازم تحریر و 120 میلیون تومان دیگر هم برای تهیه اجناس مورد نیاز دانش آموزان عشایر قبل از شروع فصل سرما شامل البسه و کفش و مواد غذایی اهداء کردند 

که در حال توزیع است. المعی افزود : خیران نیکوکار و موسسات برون سازمانی از ابتدای سال تحصیلی جدید، بیش از 320 میلیون تومان به دانش آموزان نیازمند عشایر کمک کرده اند.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

با سالم بیش از دو سال هست از شهرداری پول 
میخوام اما هر زمان مراجعه میکنم با جواب پول 
نداریم مواجه می شوم. چطور شهرداری پول دارد 
میدان آزادی رو بازسازی کند اما پول مردم رو بعد از 

گذشت دو سال ندارد بدهد
935...243

سالم کسی نظارت بر کلینک بیمارستان ... نظارت 
کلنیک  به  پسرم  بیماری  برای  دیشب  من  ندارد 
به  دادند  ارجاع  را  من  کردم  بیمارستان...مراجعه 
ساعت  در  بیمارستان  کلنیک  جراح  متخصص 
 18:30مراجعه کردم گفتند که پزشکان جراح رفته اند

 واقعأ جای تاسف داره در مرکز استان آن هم کلنیک 
بیمارستان درآن ساعت پزشک نباشد

922...168
من از شهرستان فردوس به اجبار به بیرجند منتقل 
دارای  فردوس  با  مقایسه  با  متاسفانه  ولی  شدم 
امکانات رفاهی بسیار ضعیفی بخصوص در بحث 
 وسایل بازی استاندارد کودکان در پارک ها می باشد
های  خیابان  معابر  کشی  خط  عدم  همچنین  و 
لطفا   محترم  شهرداری  پونه  و  امیرکبیر  محدوده 

اقدام جدی صورت گیرد
915...652

باسالم و خسته نباشید شورای محترم شهرستان 
بیرجند  شهرداری  مدیریت  به  کنید  لطف  بیرجند 
مرکزخراسان جنوبی تاکیدکنید بیشتر خیابان های  
سطح شهر آسفالت خوبی ندارد مرکزاستان به این 
 شکل یا دوستان شهرداری توی شهر باماشین های
واسه شون  یا  میشوند  کنند جابجا  تردد می  اداره 
مهم نیست خودشون بهتر میدونن شاید مربوط به 
شهرداری بیرجند نمیشه از شهر دیگه ای باید بیان 
یه فکری بردارن  بیشتر خیابونا خرابه درهرصورت 
خودتون یه دوری در سطح شهر بزنید بازدید کنید 
واقعا واسه یه مدیر ضعف بزرگیه متاسفم ،  از زحمات 

تمام دست اندرکاران محترم کمال تشکر را دارم
939...220
در  تن  ده  کامیون  کنید یک  لطفا چاپ  با سالم 
نرجس 1فرعی 4نبش میالن دو ماه شده که پارک 
شده هر چه به پلیس زنگ میزنیم میاد یک قبض 
می نویسه ولی به صاحب ماشین کاری نداره آیا با 
نوشتن قبض خطر رفع شد ولی اگر همین کامیون 
یک برگه بارنامه نمی داشت پلیس صاحب کامیون 
را به پایانه ودادگاه می فرستاد ولی االن چون مردم 
دچار مشکل هستند خیال پلیس نیست! مگر کامیون 
بند کمر  یک  از  که  پلیسی  ؟واقعا  نیست   ممنوع 
نبستن نمیگذره چطوری به خودش اجازه میدهد از 

حق عموم مردم کوتاه بیاد
939...043

با سالم اقایان و مسئوالن شهر و روستا این چه 
فاظالب  بد  بوی  از  تابستان  که  وضعیتی هست 
ما اهالی حاجی اباد دیوانه شدیم یک مدت بوی 
گندش قطع شد باز یک هفته شده که بخدا بوی 
تعفن وگندش امان همه رو بریده است... چرا یک 
مردم  ما  فکر  به  که  نیست  ناظر  ویک  مسئول 

بدبخت برسد خدایی مریض شدیم . 
935...163
با اتوبوس واحد مسیری را طی کردم این  دیروز 
قدر این اتوبوس کثیف  بود و شیشه های از کثیفی 
مشجر شده بودند  که بیرون را اصال نمی  دیدم 
شوم.  پیاده  جلوتر  ایستگاه  سه  شد  باعث  این  و 
شدم  پشیمان  کردم  طی  پیاده  را  زیادی  مسیر 
هرجا   رسد  می  نظر  به   . شدم  اتوبوس  سوار  که 
از رده خارج است در  اتوبوس قدیمی و کثیف و 
مسیر مدرس و توحید گذاشته اند. لطفا اتوبوسرانی 
یک تجدید نظری به این مسیر بیندازند یا الاقل 
مسوولین این بخش هر چند وقت با اتوبوس واحد 
تردد نمایند تا اشکاالت را به چشم خودشان ببینند. 
ارسالی به تلگرام آوا
کنیم  جویی  صرفه  آب  مصرف  در  همه  بیاییم 
ما بایسیتی در این موضوع به صورت جدی هم 
سال   18 زیرا  دهیم  آموزش  هم  دهیم  هشدار 
کشاورزی  های  زمین  این  نابودی  و  خشکسالی 
خرج  زمان  ها  سال  باید  حیات  تجدید  برای  و 
شود در حال حاضر به اشتباه آمده ایم آب را با 
موتور از چاه خارج کردیم و باال آورده ایم و هر 
و  نمودیم  تری حفر  چاه های عمیق  چند مدت 
تمام نمک را که سالها طبیعبت با باران به عمق 
زمین فرستاده بود را با دست خودمان داخل زمین 
مزروعی کردیم حال باید بدبختی و این موضوع 

و جنگ با طبیعت را  به دوش بکیشم...
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
رساند.بخش  استحضار می  به  مورخ 96/07/20 
اطفال بیمارستان ولیعصر نیروی حفاظت فیزیکی 
فرمایید  اعالم  ندارد.لذا  مختص  انتظامات  و 
گویی( )کلی  ها  شکواییه  و  ها  اعتراض  طرح 
غیر قابل پاسخ بوده،خواهشمند است در صورتی 
و  شکایت  محترمی  رجوع  ارباب  و  شخص  که 
حفاظت  پرسنل  عملکرد  به  نسبت  اعتراضی  یا 
را  دانشگاه  تابعه  واحدهای  انتظامات  و  فیزیکی 
رسیدگی  و  بازرسی  مدیریت  به  مراجعه  دارند.با 
به شکایات و مدیر حراست دانشگاه طرح شکایت 
و  بررسی  و  رسیدگی  قابل  موضوع  تا  نمایند 
اقدام الزم باشد.ضمنا به پرسنل محترم حفاظت 
فیزیکی واحد های تابعه به طور مدام دوره های 
رجوع  ارباب  تکریم  و  فیزیکی  آموزشی حفاظت 

آموزش داده می شود

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

امسال، طالیی ترین سال عشایر خراسان جنوبی

کودکان کار، قربانی فقر فرهنگی و اعتیاد والدین  

کودکانی که نباید کار کنند
 ایرنا - امروز در جای جای شهر کودکانی با 
دیده  سیاه  دستانی  و  آلود  چرک  های  لباس 
فقر  قربانی  آنها  عموما سالمت  که  شوند  می 

و اعتیاد والدینشان می شود.
به درز شکسته در  پدران و مادرانی که چشم 
چوبی خانه بسته اند تا نان آورشان وارد خانه شود 
 و دست رنج ساعت ها ماندن در چهار راه های 
سرد را برای تهیه مواد مخدر، تحویلشان دهد.
شیشه  تا  ها  چهارراه  سر  کودکان  از  بسیاری 
و  رنج  و  درد  از  کنی  می  پایین  را  ماشین 
مریضی  علت  گویند،  می  والدینشان  مریضی 
می  یا  شوند  می  دور  سریعا  پرسی  می  که  را 
شخصی  از  را  نیستی.علت  که  مامور  گویند 
این بچه  جویا شدم، گفت: درآمد چند ساعت 
خانواده  پدر  روزه  یک  درآمد  اندازه  به  ها 
 50 شبی  ها  بچه  این  که  طوری  به  است 
والدینشان  ولی  کاسبند  تومان  هزار   60 تا 
تومان هزار   40 فرسا  طاقت  کار  روز  یک   با 

دست مزد می گیرند.
اما در برخی از کوچه های شهر پاهای کودکی 
سطل  از  ها  زباله  بین  در  چرخیدن  برای  که 
زباله بیرون است تاسف بار است، کودک نمی 
داند چه بیماری هایی در انتظارش است و به 
که  جوابی  تنها  و  قربانی می شود  قیمتی  چه 

برای کارش دارد این است که، مجبورم...
این اجبار تا چه حد به فضای اجتماعی جامعه 
مربوط و چه آسیب هایی را محتمل می شود 
بماند اما تا این آسیب ها گریبانگیر جامعه نشده 

باید تدبیری اندیشیده شود.

70 درصد کودکان کار، قربانی
فقر فرهنگی و اعتیاد والدین هستند

فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  کل  مدیر 
تهیه  با  ارتباط  در  جنوبی  خراسان  استانداری 
این گزارش  گفت: 70 درصد از کودکان کار در 
این استان قربانی فقر فرهنگی و اعتیاد والدین 

 هستند که در آینده ای نه چندان دور آسیب های
برگشت ناپذیری را به جامعه وارد خواهند کرد.
این موضوع  اینکه  بیان  با  عصمت محمودی، 
افزود:  است،  بررسی  حال  در  تمام  جدیت  با 
دادگستری،  با  که  خوبی  های  همکاری  با 

فرماندهی انتظامی، اداره کل بهزیستی و اداره 
کل اتباع خارجی استان داشته ایم تا حد قابل 
در  کار  کودکان  حضور  کاهش  شاهد  توجهی 
خیابان های شهر هستیم اما این روند نیاز به 

همکاری متداول دستگاه های ذیربط دارد.
به  توجه  با  ارتباط  همین  در  کرد:  اظهار  وی 
ساماندهی  کمیته  در  که  هایی  دستورالعمل 
پیشگیری  مختلف  های  ستاد  و  کار  کودکان 
از وقوع جرم استان مطرح شد 14 شهریور ماه 

96 خانواده های این کودکان به اداره کل اتباع 
 خارجی استان دعوت شدند و از آنها تعهد نامه های

مربوطه گرفته شد.
بیستم  تا  است که  در حالی  این  به گفته وی 

مهر ماه هیچ موردی گزارش و مشاهده نشد اما 
متاسفانه در 2 روز گذشته چند مورد گزارش و 
شناسایی شدند که به زودی توسط اکیپ سیار 
ساماندهی کودکان کار جمع آوری خواهند شد 

تا دیگر شاهد این پدیده در بیرجند نباشیم.

وی در ادامه از تمامی شهروندان خواست که با 
ترحم ناشی از فرهنگ ذاتی خود باعث عادت 
این کودکان برای حضور در خیابان ها نشوند 
هیچ  با  نشود  سازی  فرهنگ  امر  این  تا  زیرا 
معضل  این  جلوی  توانست  نخواهیم  ابزاری 

بزرگ را بگیریم.

 ساماندهی کودکان کار ضروری است

جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
رابطه  این  در  هم  جنوبی  خراسان  دادگستری 
استان  این  در  کار  کودکان  ساماندهی  گفت: 
بسیار حایز اهمیت است زیرا روئیت این کودکان 
توجیه  عنوان  هیچ  به  شهر  کنار  و  گوشه  در 
نیا، وحدانی  یدا...  االسالم  نیست.حجت   پذیر 
افزود: امروزه متاسفانه در شهر فرهنگی بیرجند 
نیز شاهد پدیده ناهنجار کودکان کار و کودکان 
خیابانی هستیم که چنانچه نهادهای مسئول با 
همیاری نهادهای مردمی برای سامان بخشی 
های  ناهنجاری  با  نیندیشند  ای  چاره  آن  به 
مواجه  است  آن  از  گرفته  نشأت  که  بعدی 

خواهیم شد.
وی ادامه داد: با توجه به هماهنگی های انجام 
است  مدتی  ذیربط  تمام دستگاه های  با  شده 
این پدیده زشت در مرکز استان دیده نمی شود 
دوباره  حضور  شاهد  که  است  روزی  چند  اما 
این کودکان در خیابان های شهر هستیم که 
موضوع با جدیت مورد بررسی قرار گرفته است.
به  کار  کودکان  از  حمایت  کرد:  اظهار  وی 
عنوان قشری آسیب پذیر امری ضروری است، 
پی ریزی  با  کار  کودکان  ساماندهی  برای  باید 
انواع برنامه ها و طرح ها تالش کرد چرا که کار 

کودک تهدیدی جدی برای آینده اجتماعی و 
رشد و پیشرفت اقتصادی محسوب می شود.

اجماع  نیازمند یک  مهم  این  کرد:  اضافه  وی 
واحد و تعامل همه جانبه از سوی دستگاه های 
دولتی و نهادهای اجتماعی و غیردولتی است، 
شناسایی  آن  ماحصل  می تواند  که  تعاملی 
برای  پایدار  مشاغل  ایجاد  کار،  کودکان 
نظارت  حیطه  گسترش  آنان،  خانواده های 
معرفی  و  بهزیستی  نظیر  دولتی  سازمان های 
و  حمایت  برای  ها   NGO به  کار  کودکان 
پوشش باشد.وی در ادامه تصریح کرد: کودکان 
تغذیه،  نظر  از  نامطلوب  بسیار  شرایط  در  کار 
به  حاد  و  کارهای خطرناک  انجام  و  بهداشت 
سر می برند و می توانند به راحتی بازیچه دست 
باندهای  یا  از سارقین  بزهکاران حرفه ای اعم 
توزیع مواد مخدر، عوامل ایجاد خانه های فساد 
و... قرار گیرند که این خود خطری جدی برای 
ویژه  بررسی  مورد  باید  و  است  سالم  جامعه 
کار  به  اشتغال  کار،  قانون   79 گیرد.ماد ه    قرار 
بر  و  دانسته  ممنوع  را  سال   15 زیر  کودکان 
اساس قانون کار اگر یک کارفرما کودک زیر 
بود  خواهد  متخلف  بگیرد،  کار  به  را  15سال 
دوم  بار  نقدی،  مجازات  بار  نخستین  برای  و 
مجازات نقدی و حبس و بار سوم عالوه بر این 
موارد، کارخانه یا کارگاه پلمپ و پروانه کار فرد 

متخلف ابطال خواهد شد.
پیش   شده  یاد  قانون   84 ماد ه    دیگر  سوی  از 
بینی کرده است که در مشاغل و کارهایی که 
ماهیت آن برای سالمتی یا اخالق کارآموزان 
کار  سن  حداقل  است،  زیان  آور  نوجوانان  و 
18سال تمام خواهد بود که تشخیص این امر 

با وزارت کار و امور اجتماعی است.

برزجی- قائم مقام سازمان امور عشایر کشور 
با اشاره به تخصیص 60 میلیارد تومان اعتبار 
جداگانه  های  ردیف  از  استان  عشایر  برای 
جامعه  برای  سال  ترین  طالیی  امسال  گفت: 
عشایری کشور و به خصوص خراسان جنوبی 
است. شاهپور عالیی مقدم  که به همراه رئیس 
به خراسان جنوبی  امور عشایر کشور  سازمان 
سفری داشت در گفتگویی با آوا عنوان کرد:در 
ششم  برنامه  احکام  کردن  اجرایی  راستای 
برای  بودجه 96 فرصت های خوبی  و  توسعه 

ساماندهی عشایر به وجود آمده است. 
سازمان  اساسی  های  برنامه  به  اشاره  با  وی 
امور عشایر کشور گفت: 7 برنامه برای استانها 
زنجیره  از  حمایت  و  تکمیل  که   تدوین شده 
ساماندهی  پرواربندی،  و  قرمز  گوشت  تولید 
و  دارویی  گیاهان  تولید  تعاونی ها،  و  تشکل ها 
جمله  آن  از  تبدیلی   و  گسترش صنایع دستی 
یابد  می  تخصیص  که  اعتباراتی  با  و  است 

اقتصاد عشایر رونق خواهد گرفت. 

30 میلیارد تومان سهم عشایر استان 
از صندوق توسعه ملی

از  کشور  عشایر  امور  سازمان  مقام  قائم 
خراسان  به  اعتباری  خط  چندین  تخصیص 
اعتبارات  محل  از  گفت:  و  داد  خبر  جنوبی 
عشایر  برای  تومان  میلیارد   10 استانی 
و  استاندار  همت  به  باید  که  یافته  تخصیص 
معاونان جذب شود. همچنین از محل اعتبارات 
متمرکز ملی 12 میلیارد تومان به استان ابالغ 
عالیی  است.  توجهی  قابل  رقم  که  شده 
تومان  میلیارد   8 تخصیص  از  همچنین  مقدم 
به  بحران   12 و   10 ماده  محل  از  تسهیالت 
محل  از  افزود:  و  داد  خبر  جنوبی  خراسان 
توسعه  صندوق  دالری  میلیارد   1.5 اعتبارات 
ملی نیز 30 میلیارد تومان در قالب 7 برنامه به 
با تاکید  عشایر خراسان جنوبی می رسد. وی 
بر اینکه امسال طالیی ترین سال برای جامعه 
عشایر است تصریح کرد: تمامی تسهیالت به 

می  واگذار  متقاضیان  به  ای  زنجیریه  صورت 
استانی  مسئوالن  اهتمام  صورت  در  و  شود 

استان  اقتصاد عشایر  را در  تاثیر آن  تواند  می 
مشاهده نمود. 

ملی  اعتبارات  درصدی   70 تخصیص 
عشایر استان

نقش  از  امور عشایر کشور  مقام سازمان  قائم 
یاد کرد  اقتصاد کشور  در  زنان عشایری  موثر 

و گفت: در صورتی که استعدادی های خاص 
شاهد  شود  واقع  توجه  مورد  جنوبی  خراسان 
تحول خوبی در این حوزه خواهیم بود. عالیی 
مقدم ضمن یادآوری مجدد به اعتباری که از 
4 منبع مجزا به عشایر خراسان جنوبی خواهد 
رسید گفت: تخصیص  10 میلیارد تومان اعتبار 
استانی با همت استانداری محقق خواهد شد و 
تومان  میلیارد  در حدود 12  ملی که  اعتبارات 
هست نیز تاکنون 70 درصد تخصیص یافته که 
امیدواریم باقی آن تا پایان سال محقق شود. به 
گفته وی  :  35 درصد سهم روستاها و عشایر 
از محل مالیات بر ارزش افزوده به عشایر تعلق 
شهرستان  فرمانداران  نیازاست  که  گیرد  می 
های عشایر نشین خراسان جنوبی از این سهم 
در بخش تولید، بهداشت ، درمان ، آموزش و 

تسهیالت هزینه کنند. 

مطالبه ضامن کارمند یا سند از عشایر  
تخلف بانکی

در  کشور  عشایر  امور  سازمان  مقام  قائم 
خصوص گالیه برخی از عشایر استان نسبت 
تسهیالت  اعطای  در  ها  بانک  به سختگیری 
نیز عنوان کرد: امسال تفاهم نامه ای با بانک 
نباید  وجه  هیچ  به  که  شده  امضا  کشاورزی 
از  کارمند  ضامن  یا  سند  ای  شعبه  هیچ  در 
به  تسهیالت  تمام  بلکه  شود  مطالبه  عشایر 
خود  و  شوند  می  اعطا  ای  زنجیره  صورت 
عشایر می توانند ضامن یکدیگر شود. عالیی 
را  عشایر  های  ضمانت  از  دیگر  یکی  مقدم 
در  گفت:  و  کرد  عنوان  آنها  یارانه  حساب 
صورتی که بانک یا شعبه ای از عشایر ضامن 
کارمند یا سند درخواست کنند مراتب گزارش 
در  وی  پذیرد.  صورت  الزم  پیگیری  تا  شود 
پایان شماره تماس 02166412258 را برای 
اعطای  در  تخلف  هرگونه  از  عشایر  گزارش 
تسهیالت بانکی یا سایر موارد مورد اعتراض 

اعالم کرد. 
)Ava.news11@gmail.com(

قائم مقام سازمان امور عشایر کشور در گفتگو با آوا خبر داد:

تخصیص 60 میلیارد تومان اعتبار برای عشایر 
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یادداشت

لطفاً! برای تمام کودکان، 
پدر و مادری کنید! 

* نازیال انصاری پور

اینجا شیرخوارگاه نرجس با طعم گس بی مادری 
و نبود سایه پدر است؛ در هر اتاق 10 تا 1۲ کودک 
و  پتو  شکل،  یک  هایی  تخت  روی  بر  نوزاد   و 
های  تخت  اند.  خوابیده  رنگ  یک  هایی  ملحفه 
کوچکی که نوزادان نیم متری، پاهای کوچک خود 
را در هوا تکان می دهند، دست های بند انگشتی 
خود را به چشم های خواب آلود خود می کشند و 
با نی نی تب دار چشمان خود به تو نگاه می کنند. 
انسان  قالب  زیبایی است که در  هستی عروسک 
خلق شده است و مرا مجذوب خود کرده است، نوزاد 
شش ماهه ای که شیشه شیر خود را با دست نگه 
داشته است و با چشمان گیرایش از روزگار گله دارد. 
روزها در پی هم می گذرند و برگه های تقویم، کاغذ 
باطله می شوند. روز مادر، مقام پدر و زنان و مردانی 
که گاهی فراموش می کنند چرا بچه دار شده اند 
و تولد نوزاد کوچکشان سالم دوباره ای به زندگی 
است. ای کاش حس قدرتمند پدر، دستان گرم و 
سنگین آقای خانه یعنی بابا؛ محبت عاشقانه، شب 
بیداری های و حس مادرانه یک زن یعنی مادر با 
اسکناس های سبز و تراول های بنفش، هوس های 
بی سر و ته و آرزوهایی ناخواسته قربانی نشود تا 
کودکان سرزمینم، آواره خیابان های بی سر و ته 
نشوند و از صبح تا شام با دست های کوچکشان فال 
زندگی دیگران را نفروشند. کودکان این سرزمین 
تنها یک پدر و مادر ندارند؛ تک به تک ما، پدر و مادر 
تمام کودکان این سرزمینیم، حتی برای کودک کار 
کنار خیابان که رگه های سبز رنگی از آب بینی اش 
بر صورت آفتاب سوخته اش خشکیده است. ما، مادر 
تمام دخترانی هستیم که به آن ها می گویند شیرین 
عقل؛ اما شیرینی آن ها در چهره پاک و قلب مهربان 
آن ها خالصه می شود. تنها کافی است دستانشان 
را در دست بگیری و با نگاهی فراتر از مادیات به آنها 
بنگری، آن وقت در خنده های بی ریایش سهیم 
خواهی شد و یک ساعت با او بودن تو را به اندازه 
یک هفته شادی در کالس استادهای خنده کشور 
انرژی خواهد بخشید. ما، پدر تمام پسر بچه های 
کوچکی هستیم که با دستان پینه بسته شان برده 
اند و از کودکی جور سنگین روزگار  روزگار نشده 
بر شانه شان تکیه زده است. پسرانی که غرورشان 
غوغا می کند و آقازاده های کوچکی که نه ماشین 
دارند و نه در شناسنامه شان نام دهان پر کن پدری 
نامدار به چشم می خورد؛ پسرانی که وامدار پول خود 
هستند حتی با تمام کم و کسرش. ما، پدر و مادر 
تمام کودکان چشم به راهی هستیم که در پرورشگاه  
نشسته اند و آرزویشان را که بپرسی به تو خواهند 
گفت مامان! بابا! باید یاد بگیریم پدر و مادرهای خوبی 
باشیم، بیاموزیم زندگی تنها خود را دیدن و آیینه های 
تک بعدی نیست. زندگی یعنی ماما، ماما های کودکی 
که مادر ندارد با هر بهانه. زندگی یعنی زنان و مردانی 
که با دست های مهربان، توان های مالی متفاوت، 
عشق و احساس خود و آنچه دارند را دریغ نمی کنند.

انتقاد کارگردان بیرجندی از بی توجهی مسئوالن استان: 

هر جا بروم آسمانش از بیرجند آبی تر است! 

مناسبت ها

آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش

هفته تربیت بدني همه ساله از ۲6 مهر تا دوم آبان 
به منظور آشنایي جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد 
ورزش در زندگي فردي و اجتماعي، اشاعه و توسعه 
و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد 
جامعه به ورزش هاي همگاني برگزار مي شود. ورزش 
و فعالیت فیزیکي در سالمت روان نیز مؤثر است. 
مطالعات نشان مي دهد که موارد افسردگي، اضطراب 
و ... در اثر فعالیت فیزیکي بهبود یافته و ورزش به 
عنوان یک عامل حمایتي در درمان بیماري رواني 
به  فعالیت جسماني  و  پذیرفته شده است. ورزش 
همراه رژیم غذایي مناسب، عدم استعمال مشروبات 
الکلي و دخانیات و انجام مراقبت هاي دوره اي، در 
پیشگیري از بیماري ها و رسیدن به باالترین سطح 
سالمتي و بازدهي اقتصادي و اجتماعي نقش دارند. 
مصرف  باعث  پیاده روي،  مانند  سبک  ورزش هاي 
انرژي شده و سهم بسیار مهمي در کنترل وزن و 
کاهش چربي در بدن دارد. همچنین فعالیت فیزیکي 
سبک و منظم از طریق تقویت کارکردهاي ایمني، 
در  ایمني  سیستم  فعالیت  سطح  افزایش  باعث 
بدن شده و در پیشگیري از سرطان مؤثر مي باشد.

خبرها از گوشه و کنار

فریب تبلیغات دروغین برخی سایت ها 

در مورد سفر اربعین را نخورید

انتظامی  فرماندهی  فتای  پلیس  رئیس  برنا- 
استان زنجان گفت: زائران برای دریافت ویزا فقط 
لو  آدینه  سرهنگ  کنند.  مراجعه  معتبر  مراکز  به 
گفت: شهروندان مراقب باشند اطالعات شخصی 
و حساب های مالی خود را در اختیار سایت  ها و 
زائران  افزود:  وی  ندهند.  قرار  جعلی  صفحات 
تلفنی  تماس های  یا  و  پیامک  به  وجه  هیچ  به 
اربعین  زائران  همچنین  نکنند.  توجه  مشکوک 
برای دریافت ویزای کشور عراق از طریق سامانه 
“سماح” اقدام کنند. رئیس پلیس فتای فرماندهی 
انتظامی استان زنجان گفت: فریب تبلیغات دروغین 
برخی سایت ها برای دریافت ویزای ارزان و سریع 
دفاتر  به  گذرنامه  دریافت  برای  زائران  نخورید.   را 
پلیس + 10  مراجعه کنند و به هیچ عنوان مدارک 
خود را به افراد ناشناس، دفاتر غیر مجاز تحویل ندهید.

صمصام- نماهنگ با نمایی از مرکز توانبخشی حضرت 
علی اکبر )ع( شروع می شود، موسیقی متن، تواشیحی زیبا 
مزین به جمله “ السالم علیک یا بنت رسول ا... “ است. در 
قاب دوربین شعارهای روی دیوار “آنکس که عاجز از خلق 
لحظه هاست معلول است نه من” و “سعی کنید باالترین 
شود،  می  داده  نمایش  باشد”  دیگران  کرد  شاد  لذتتان 
جمالتی امید بخش نه برای معلوالن بلکه برای مالقات 
کنندگان! با گذر از راهروها به کارگاه های رودوزی های 
سنتی، گلدوزی و خیاطی می رسد. آهنگ مالیم می شود، 
دستانی کوچک که با ظرافت پارچه های ساده را منقش به 
طرح هایی درخشان می کند. گاهی لرزان و گاهی مصمم، 
دختران مرکز سخت مشغول کار هستند و در همان حین با 
خنده به سواالتی که از آنان می شود پاسخ می دهند: “دختر 
یعنی معصومه، خیلی دوست دارم به حرم حضرت معصومه 
بروم، خیلی زیاد” ، نمای دوربین تغییر می کند، اکنون بارگاه 
حضرت معصومه است، جمعیت زائران گرداگرد ضریح ایشان 
را نشان می دهد... نماهنگ کوتاه با تصویری از پرچم سبز 

رنگ گنبد که با باد تکان می خورد به پایان می رسد.

مقامی که انکار شد!

متنی که خواندید توصیف نماهنگ کوتاه “فرشته ها” 
 ۲3 توانست  که  بود  سلطانپور  محمدرضا  کارگردانی  به 
شهریور، در بخش فیلم جشنواره کرامت قم، مقام نخست 
را کسب کند. مقامی که منجر به موافقت متولیان حرم 
حضرت معصومه )س( با تامین هزینه های سفر دختران 
به قم شد. هرچند  اکبر  توانبخشی علی  معلول موسسه 
به گفته کارگردان اثر، این مقام توسط مسئوالن استانی 
سلطانپور،  با  موضوع  همین  پی  در  است!  شده  انکار 
کارگردان ۲5 ساله اهل بیرجند، مصاحبه کردیم. او که از 
دبستان کار خود را شروع کرده است می گوید: در دوران 
راهنمایی و با حضور فعال در خبرگزاری پانا، به صورت 
تخصصی وارد این حرفه شدم، فعالیت های متعددی در 
زمینه های مختلف داشته ام و پادویی نیز زیاد کرده ام، 
تمام تالشم این بود که حرفه های مختلف مانند فیلم 
سازی، تصویر برداری و صدابرداری را یاد بگیرم تا اگر 

روزی نیرو و هزینه نبود بتوانم به تنهایی کار کنم.

موضوع اغلب کارها مذهبی است

وی با بیان این که اوایل به مجری گری عالقه داشتم، 
می افزاید: بارها تست دادم ولی قبول نکردند و فهمیدم 
فقط با بند “پ” کار راه می افتد! یکی از عوامل صدا و 
سیما پیشنهاد داد تا کارگردانی را فرابگیرم و این گونه 

مجری، بازیگر، گوینده و همه عوامل تحت اختیارم خودم 
دنیایی  کارگردانی  دیدم  شدم  راه  این  وارد  وقتی  باشد. 
نگاه  من  به  “خار”  دیده  به  که  زمانی  و  است   بزرگ 
کارگردان  این  شد.  تبدیل  “گل”   دیده  به  کردند  می 
دفاع  و  مورد “شهدا  در  را  کار خود  اولین  استان،  جوان 
برجسته  آثار  ادامه می دهد:  و  مقدس” عنوان می کند 
 متعددی مانند “قنات” و “افطاری ساده” داشته ام و در 
جشنواره هایی مانند”عماراستانی”، نهج البالغه”، “رشد”، 
المللی شرکت  بین  “کودک و نوجوان” و جشنواره های 
اغلب  موضوع  که  این  به  اشاره  با  سلطانپور  ام.  کرده 
کارهایش مذهبی است اضافه می کند: اکنون به کارهای 

اجتماعی، عاطفی، آموزشی و حتی نظامی نیز می پردازم.

از ساخت اولین مستند کوتاه بند دره 
تا تولید 100 اثر در یک سال

وی خاطرنشان می کند: فقط 3 نماهنگ برای حادثه 
بوده است.  کار توسط من  اولین  پالسکو ساخته شد که 
همچنین اولین مستند کوتاه بند دره را ساختم و ساخت مستند 
قلعه  بیرجند را نیز در دست دارم. در یک سال گذشته 100 
اثر کلیپ، نماهنگ، فیلم کوتاه، تله فیلم، مستند کوتاه و تک 
پالن تهیه کردم که همه آن ها در فضای مجازی پخش 
شده است. این هنرمند جوان همچنین به کار “ممنونم” 
اولین و تنها ترین فیلم کوتاه با موضوع سگ های تجسس 
و  کند  می  اشاره  است،  انجام  حال  در  که  احمر   هالل 
می گوید: تاکنون برای خبرنگاران نیز فیلمی کوتاه ساخته 
با همین موضوع  را  بود که من “آفیش مهربانی”  نشده 
دهه  برای  کاری  حاضر  زمان  در  همچنین  کردم.  تولید 

های  کوچه  در  آن  برداری  فیلم  که  دارم  در دست  فجر 
قدیمی شهر بیرجند خواهد بود. در حال انجام کاری در 
زمینه مدافعان حرم نیز با همکاری جبهه فرهنگی انقالب 

اسالمی که به صورت بازتولید است، می باشم.

“ما به شما افتخار می کنیم” 
و این ته حمایت بود!

ولی  دارند  پول  ادارات  که  این  از  گالیه  با  سلطانپور 
کند:  می  بیان  نیستند،  هنرمندان  از  حمایت  به  حاضر 
حمایت این است که وقتی می دانی هنرمندی در شهر 
خودت داری به دنبالش بروی و از ظرفیت وی استفاده 
کنی، در حالی که این جا کامال برعکس است و خودم 
با  را  من  که  بوده  جایی  حتی  و  بودم  ادارات  دنبال  به 
اسم  کردند،  پرت  بیرون  به  زننده  و  زشت  هایی  حرف 
نمی برم ولی با این که مدیران اداره مذکور تغییر کردند 
 باز هم در کل مطلب چیزی عوض نشده است. وی ادامه 
می دهد: اداراتی هم بودند که حمایتشان صرفا به دلیل 
به  زمانی  بوده است.  فیلم  انتهای  در  اداره  لوگوی  آمدن 
شورای شهر رفتم که من را به داخل راه ندادند و فقط یکی 
از اعضا گفت:”ما به شما افتخار می کنیم” و این ته حمایت 

آنان بود! شورای شهر که این است، باقی نهاد ها بماند!

افرادی با دیدهای بسته

خوب  های  همکاری  به  بیرجندی،  کارگردان  این 
و  کند  می  اشاره  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
است  مجوز  برای  منبعی  ارشاد  و  فرهنگ  افزاید:  می 

نیز  هنری  باشد، حوزه  داشته  مالی  تواند حمایت  نمی   و 
عمده  پور  سلطان  است.  داشته  بنده  با  هایی  همکاری 
حمایت ها را از طرف مردم شهر و کانال های تلگرامی 
می داند و خاطرنشان می کند: آثار من روی کانال های 
مختلف با دیدگاه های متفاوت رفته اما یک بار هم کانال 
کانال تلگرامی صدا و سیمای استان آن ها را پخش نکرد. 
وی با اشاره به این که برخی افراد دیدهایی بسته دارند 
تابوت شهید  دور  ها،  کلیپ  از  یکی  در  کند:  می  عنوان 
خانم هایی بودند که حتی به این ها نیز ایراد گرفتند! ولی 
بعد تصاویر پشت صحنه، گفتم نگران نباشید این ها آقا 

هستند، می دانستم گیر می دهید از آقا استفاده کردم!

200 هزار تومان، باالترین پیشنهاد کاری

به گفته وی برای شهرهای دیگر مانند بوشهر، شیراز و 
تهران در موضوعات مختلف که خودشان حاضر به هزینه 
تیم ماه عسل، کوی  با  هستند، سفارش کار دارم، همراه 
محبت، زالل احکام، دعای ندبه شبکه یک و 5، شبکه مستند 
و افق، والیت کار کرده ام و حتی یکی از شبکه های خارجی 
به بنده پیشنهاد کار داد که به دلیل تحصیل قبول نکردم، 
ولی این جا باالترین حقوقی که دریافت کردم ۲00 هزار 
تومان بوده و تنها پیشنهاد کاری برای روابط عمومی ارتش 
 در سال های گذشته، آن هم به عنوان سرباز بوده است.

با فیلم می توان انقالب کرد

نحوی  هر  به  باید  که  این  بر  اعتقاد  با  سلطانپور 
کند:  می  اضافه  برد  پیش  را  کار  و  برداشت  را  موانع 
در  سازی  فرهنگ  به  نیاز  امروزی  جامعه  مردم 
راهنمایی  مشترک،  زندگی  اخالق،  ها،  زمینه  تمام 
با  توان  می  که  دارند  اجتماعی  روابط  و  رانندگی  و 
انقالب  فیلم  با  توان  می  داد،  انجام  را  کار  این  فیلم 
نمایشگاه  برپایی  برای  که  مشکالتی  از  وی  کرد! 
که  هنگامی  گوید:  می  سخن  داشته  اربعین  عکس 
هم  دیگر  عکاس  چندتا  باید  گفتند  بردم  را  عکسهایم 
ارگانی  تنها  بین  این  بدهیم،  مجوز  شما  به  تا  بیایند 
را  برپایی  مجوز  که  بود  شهرداری  کرد  همکاری  که 
خاطرات  ترین  تلخ  گوید:  می  جوان  هنرمند  این  داد. 
خود را در بیرجند و شیرین ترین آن ها را در خارج از 
این جا دارم، گاهی به دلیل بی توجهی، نیروهایی جزء 
تجهیزات ما را جمع می کردند و مجبور به ساعت ها 
در  سلطانپور  شدیم.  می  کار  ادامه  برای  خواری  پاچه 
 پایان با بیان این که تحصیالتم تمام شود از این شهر 
می روم می گوید: هر جا بروم آسمانش از بیرجند آبی تر است!
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هفته  در  استان  کتاب  نمایشگاه  یازدهمین   - قوسی 
و  کشوری  مسئولین  افتتاح،  آیین  در  شد.  افتتاح  گذشته 
استانی زیادی حضور داشتند و نطق های زیادی در مورد 
فواید کتاب و اهمیت کتابخوانی ایراد شد و این که کتاب، 
این “یار مهربان” چه فوایدی که ندارد و ما چه استان با 
فرهنگی که نیستیم و ما مسئولین چه کارها که نکردیم. 
این که چرا سرانه مطالعه کم شده است؟ و صنعت نشر 
به این وضع دچار شده و گله شان از این که چرا مردم با 
کتاب آشتی نمی کنند و کتاب نمی خوانند. دادن آمارهای 
ریز و درشت و برنامه هایی که به زودی اجرا خواهد شد، 
البته به قید حیات. و در این بین کتاب های حاضر در سالن 
که چشم هایشان از حدقه در آمده بود و دوست داشتند 
فی المجلس به حرف در آیند و بگویند ناگفتنی ها را و 
نشنیدنی ها را. فرصت را غنیمت شمردیم و در حاشیه این 
نمایشگاه نسبتا بزرگ تصمیم گرفتیم که “سورپرایز” کنیم 
-هر آن کس را که در اطراف مان حضور دارد- با یک 

سوال و ببینیم واکنش شان را. 
دیروز  است؟  بوده  کی  خواندید  که  کتابی  آخرین   *
بوده؟  کی  مال  یغما.  اسمش؟  بوده  چی  بود.  بعدازظهر 

حبیب یغمایی که مجموعه ای بوده در سال 1330.
این سوالی بود که از مهدی افتخاری، خادم فرهنگی و 

دبیر بازنشسته پرسیدیم.
که  کتابی  آخرین  استان،  نماینده  عنوان  به  شما   *
اسم  بود.  رضوی  دکتر  آقای  مال  بوده؟  کی  خواندید 
بود  مجلس  نماینده  دوره  سه  ایشان  بوده؟  چه  کتاب 
و خاطرات و تالش خودش را در جهت توسعه مناطق 
روستایی نوشته است. نماینده کجا بود؟ نماینده نائین و 
ریاست جمهوری. کی  مناطق محروم  معاون  همچنین 

کتاب را خواندید؟ سه چهار روز پیش.

پاسخ دهنده ما، نظر افضلی نماینده مجلس بود.
* من یک سوال داشتم از شما؟ در چه رابطه ای. در 
مورد برپایی نمایشگاه کتاب؟ من که کاره ای نیستم. تلفن 

زنگ می خورد و سوال نپرسیده ما بی پاسخ می ماند.
بپرسم؟  سوال  یک  شما  از  توانم  می  بعدی؛  نفر   *
این  بدهم.  جواب  ندارم  یاد  سوال  خیلی  من،  از  چی، 
استانی  دفتر  مسئول  نیا،  کسرایی  با  ما  کوتاه  دیالوگ 

فضای مجازی سراج بود.
روی  با  که  بازنشسته  دبیر  دلباز،  سیدعباس   *
روز  را  یکی  که  است  کتاب  تا   ۲ گفت.  پاسخ  خوش 
به  مربوط  روز،  کتاب  شب.  را  یکی  و  خوانم  می 
کتاب  و  منصوری  ا...  ذبیح  ترجمه  با  است  مالصدرا 
دیگر هم فیه ما فیه است که متعلق به مولوی است. 

“در حال خواندن” هستند. دو کتاب  این 

کتاب تصویری خواندم

* خواستیم از حسینی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار 
این سوال را بپرسیم که با تکان سری به معنای هیس و این 

که از اینجا دور شوید، پاسخم را داد. من هم تشکر کردم.
اسالمی.  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  معاون  کاراندیش،   *
آقای کاراندیش آخرین کتابی که خواندید چی بوده؟ کتابی 
از  فرهنگی یکی  و  تاریخی  و بحث  یزد  استان  در مورد 
مناطق این استان که خیلی جالب بود. نویسنده اش؟ کتاب 

تصویری بود و ناظم زاده تهیه کرده بود.
* نفر بعدی. شما به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
استان آخرین کتابی که خواندید چی بوده؟ بحث نظمیه در 
بیرجند، تالیف دکتر محمود رفیعی. بسیار کتاب خوبی بود. 
چه زمانی بوده؟ تقریبا یک هفته پیش. این کتاب هدیه 

مولف به من بود. جالب اینکه نشان می دهد هرکدام از 
کنسولگری ها در بیرجند چرا مستقر بوده اند و هر کدام از 
اینها جاسوس کشورهایشان بودند. البته االن یک شاخص 
هنوز  را  بعد  به  بخشی  یک  از  و  کتاب  وسط  گذاشتم 
نخواندم. این پاسخ محبی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد بود. 

* آخرین کتاب؟ تقریبا یک ماه پیش که بخشی از آن را 
خواندم. اسم کتاب؟ پایی که جا ماند. نویسنده اش؟ دقیقا 
توی ذهنم نیست. پاسخ دهنده زهرایی، مسئول حفظ آثار و 

نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه انصارالرضا است.

اسمم را نزنید، آبرویم می رود

* و اما از یک خبرنگار زن هم پرسیدیم. آخرین کتاب؟ یادم 
نیست، رمان چشمهایش به رنگ عسل بود. نویسنده اش؟ 

دقت نکردم، خارجی بود. چه زمانی بود؟ یک ماه پیش.
* شهردار اسبق بیرجند، نفر بعدی بود. آخرین کتاب؟ شرح 
حال آقای دکتر رفیعی بود. نویسنده؟ جمع آوری شده بود و 

مجموع مقاالت بود. کی بوده؟ “در حال خواندن” هستم.
فرهنگ  اداره  و عترت  قرآن  دفتر  * جعفری، مسئول 
-نه،  خواندم؟  کامل  که  -کتابی  کتاب؟  آخرین  ارشاد.  و 
تورق هم کرده باشید،کافیه؟ -دیروز بوده، تفسیر موضوعی 
اینکه مدرس هستم. -مال چه کسی  به  توجه  با  قرآن، 

بوده؟ برگزیده تفسیرنمونه آقای مکارم شیرازی.
* و در پایان باز هم یک خبرنگار دیگر که با شوخی 
می گوید اسمم را نزنید، آبرویم می رود. آخرین کتاب؟ 
حوزه  تو  کتاب؟  اسم  بوده.  اخیر  ماه  دو  یکی  همین 
خبرنگاری و گزارش که مال همین خبرنگار معروفمان 
در آمریکا -کامران نجف زاده- است. البته کتابها را معمواًل 
تا آخر نمی خوانم. ورق می زنم و آنرا کنار میگذارم. 

سوال ما از مسئوالن و غیرمسئوالن؛

آخرین باری که کتاب خوانده اید، ِکی بود؟
عکس از : اینترنت

توصیه پلیس به مسافران و رانندگان

مرکز  رییس  رحمانی،  نادر  افکارنیوز- سرهنگ 
با  ناجا  راهور  پلیس  ترافیک  کنترل  و  اطالعات 
اشاره به آماده باش استان های ساحلی خزر گفت: 
بر این اساس توصیه می کنیم مسافران این استانها 
از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. از سوی 
دیگر رانندگان در صورت انجام سفر به این استان ها 
ضمن رعایت سرعت مطمئنه حتماً تجهیزات زمستانی 
مانند زنجیر چرخ و لباس گرم همراه داشته باشند.

هشدار

زائران اربعین از خرید عروسک هاِی 

باطری دار خودداری کنند

سرپرست پلیس امنیت استان فارس گفت: زائران 
اربعین از دریافت عروسک ها و بسته های مشکوک 
در طول سفر یا آوردن آنها به ایران خودداری کنند. 
مسافرت  کرد:  اظهار  زاده  ملک  یوسف  سرهنگ 
زیارتی زوار ایرانی به عراق فقط با گذرنامه و گرفتن 
ویزا از مبادی رسمی وقانونی امکان پذیر خواهدبود. 
براساس تفاهم نامه  ایران  با کشور عراق، سفر زائران 
ایرانی بدون داشتن گذرنامه و ویزا امکان پذیر  نیست 
و برخورد پلیس در این ارتباط جدی خواهدبود. وی 
ادامه داد:  زائرانی که از هم اکنون تصمیم به زیارت 
گرفتن  برای  زودتر  هرچه  دارند  را  معلی  کربالی 
گذرنامه ازطریق مراجعه به دفاتر پلیس 10+ اقدام 
با  فارس  استان  امنیت  پلیس  سرپرست  کنند. 
هشدار به برخی افراد که قصد عبور غیر قانونی 
درصورت  قضایی  دستگاه  دارند،گفت:  را  مرز  از 
به جرایم  وارتکاب  غیرقانونی  رفتاری های  وقوع 
اقامت  یا  مرز  از  عبورغیرقانونی  برای  وتالش 
در  درگذرنامه(  )مندرج  ویزا  قانونی  ازمدت  بیش 
ایرانی رسیدگی خواهد  اتباع  ازسوی  کشورعراق 
ستاد  اعالم  براساس  زاده  ملک  گفته  به  کرد. 
اربعین حسینی مرز های خسروی، مهران، چزابه، 
شلمچه، دراختیار زائران اربعین است و این افراد 
می توانند از طریق این مرزها تردد کنند. وی با 
بیان اینکه تالش پلیس، تامین امنیت زوار ایرانی 
پذیرفتن  از  اربعین در سفر   استف گفت:زائران  
و  خودداری  مشکوک  بسته های  وحمل  امانات 
از خوردن یا آشامیدن مواد غذایی یا مایعات بدون 
شناسایی و معرفی ازسوی مسووالن کاروان خودداری 
کنند. سرپرست پلیس امنیت استان فارس افزود:  
بهتر است افراد از خرید یا پذیرش رایگان اسباب 
بازی های کنترلی وعروسک باطری دار خودداری کنند.

تازه های فناوری

دانشمند ایرانی آنتن پرنده می سازد

آنتن  یک  دارد  قصد  ایرانی  دانشمند  مهر-یک 
پرنده بسازد که در محیط شهری سیگنال بهتری 
برای اینترنت بی سیم فراهم می کند. نیما قالیچه 
چیان معتقد است اینکار مشکل کیفیت سیگنالهای 
شلوغ  و طیف  کند  می  را حل  سیم  بی  اینترنتی 
فرکانس های الکترومغناطیسی را بهبود می دهد.
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قانون جذب چیست؟

برای جذب شادی و خوشبختی با کائنات هماهنگ شوید
 به یاد داشته باشید که قطعا هر شخصی در کاینات به 

خداوند مرتبط است و همیشه هم خواهد بود
کائنات هر لحظه به افکار ، احساس و رفتار شما، پاسخ 
است.  همین  کار  روش  ندارد.  هم  ای  چاره   ، میدهد 
از  که  را  انرژی  نوع  همان  و  دارد  آینه  حکم  کائنات 

خودتان ساطع میکنید به شما باز میگرداند
هر نوع انرژی یا اندیشه ای که در ذهنتان شکل میگیرد 
و آن را بسوی کائنات میفرستید به اشکال گوناگون و 
تجاربی که با همان فکر و انرژی وجود دارد به سمتتان 

باز میگرداند و جذبتان میشود
 این نمونه ای بازر از “قانون- جذب ” رایج در زندگی 
میرود.  شمار  به  کائنات  ناپذیر  تغییر  قانون  و  است 
و  شادی  به  زندگی  در  که  هستید  مایل  اگر  بنابراین 
کامل  هماهنگی  در  باید  کنید.  پیدا  دست  خوشبختی 
با کائنات و قانون جذب زندگی کنید شاد زیستن حق 
یاری  راه  از  تا  موظفید  شما  و  است  انسان  هر  طبیعی 
جستن از موهبتها و استعدادهای الهی تان، به روشی 
که لذت را برایتان به ارمغان می آورد، خودتان را ابراز 
کنید.  دنیایی را تصور کنید که همگی در آن به همین 
ترتیب روزگار میگذرانند. دنیایی که همه مسئول افکار 
و اعمال خودشان هستند و نتیجه اش، پرورش افرادی 

سرشار از محبت، مهر، دلسوز و قدردان است
این  نتیجه طبیعی تمام  قانون جذب ”  راز  با “  مطابق 
ها وفور نعمت و لذت مضاعف خواهد شد. قانون جذب 
روشی آگاهانه است که تمام لحظات زندگی و نوع حضور 
شما را در اجتماع متحول خواهد کرد. شما با این قانون 
میتوانید زندگیتان را دگرگون سازید و در نهایت دنیا را 

متحول کنید. 

بزرگی حاتم طایی

برادرش خواست  رفت،  دنیا  از  وقتى که حاتم طایى 
جاى او رابگیرد.حاتم مکانى ساخته بود که هفتاد در 
وارد  خواست  مى  که  درى  هر  از  کس  هر   داشت. 
او  به  حاتم  و  کرد  مى  طلب  چیزى  او  از  و  شد  مى 

عطا مى کرد
.برادرش خواست در آن مکان بنشیند و حاتم بخشى 
را  برادرت  جاى  توانى  نمى  تو  گفت:  مادرش  کند!  

بگیرى، بیهوده خود رابه زحمت مینداز.
اثبات حرفش،  براى  مادرش  نکرد.  توجه  حاتم  برادر 
لباس کهنه اى پوشید و به طور ناشناس نزد پسرش 
آمد و چیزى خواست. وقتى گرفت از در دیگرى رجوع 

کرد و باز چیزى خواست.
 برادر حاتم با اکراه به او چیزى داد.چون مادرش این 
بار از در سوم بازآمد و چیزى طلب کرد، برادر حاتم 
بازهم  و  گرفتى  دوبار  تو  گفت:  فریاد  و  عصبانیت  با 
مادرش  هستى!  پررویى  گداى  عجب  خواهى؟  مى 
چهره خود را آشکار کرد و گفت: نگفتم تو الیق این 
کارنیستى؟ من یک روز هفتاد بار از برادرت به همین 

شکل چیزى خواستم و او هیچ بار مرا رد نکرد.
بزرگان زاده نمى شوند، ساخته مى شوند..

من به اشتباه اعتقادی ندارم
چون این اشتباهات هستند 

که ما را تبدیل به چیزی که هستیم می کنند

طوری زندگی کن که دشمنانت از افتادنت هم 
بترسند، کاری کن بدانند بعد از هر بر خواستن، 

قدمهایت محکم تر از قبل می شوند

ای دل غم این جهان فرسوده مخور
بیهوده نه ای غمان بیهوده مخور

چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید
خوش باش غم بوده و نابوده مخور

آبشار هم باتمام زیبایی و اقتدارش برای رسیدن
 به مقصود فرو می ریزد. گاهی باید در خود 

شکستن را تجربه کرد، تا به دریا رسید.

خوب بودن خود را  منوط به خوب بودن
 دیگران نکن و بد بودن خود را به علت بد بودن 

دیگران توجیه نکن ما آیینه نیستیم، انسانیم

 شاید فکر کنید شبکه های اجتماعی، مانند فیسبوک، امنیت 
و حریم خصوصی خود را دارند، اما واقعیت چیز دیگری 
است.مواردی وجود دارند که نباید به هیچ عنوان آنها را در 
شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.شما نمی توانید 
هیچ تضمینی برای این که چه اتفاقی برای عکس ها و 
نوشته هایتان می افتد، داشته باشید. پس اگر امنیت زندگی 
تان را می خواهید، الزم است از این پس پست هایتان را با 

احتیاط بیشتری در اینترنت به اشتراک بگذارید.
  اطالعات شخصی و مالی

احتیاجی نیست که شما آدرس خانه، شماره تلفن، تاریخ تولد، 
یا دیگر اطالعات شخصی تان را در شبکه های اجتماعی 
به اشتراک بگذارید، زیرا دیگران به راحتی می توانند با در 
دست داشتن نشانه ای کوچک از شما، به دیگر اطالعات تان 
دسترسی پیدا کنند. بنابراین اگر دوست ندارید که اطالعات 
شما به راحتی در اختیار دیگران قرار گیرند، تا جای ممکن از 

نوشتن اطالعات شخصی خود بپرهیزید.
موقعیت مکانی

حتما امنیت صفحه ای که در آن عضو هستید را چک کنید، 
زیرا ممکن است که موقعیت مکانی آن فعال باشد. در این 
صورت هر پستی که بگذارید، مکانی که در آن هستید نیز 
 برای دیگران به اشتراک گذاشته می شود که همین امر 
می تواند برایتان خطرناک و دردسرساز باشد. به عنوان 
مثال دیگران می فهمند که شما مسافرتی چند روزه را در 

پیش دارید یا این که در حال حاضر در خانه نیستید و... 
بنابراین اگر نمی خواهید که دیگران رد پای شما را قدم 
به قدم دنبال کنند، لوکیشن یا همان موقعیت مکانی خود 

را غیر فعال کنید.
برنامه مسافرتی

باشند.  آگاه  شما  سفر  برنامه  از  دیگران  که  ندارد  دلیلی 
چرا آنها باید بدانند که خانه شما به مدت چند روز خالی 
است یا این که یک هفته در دفتر کار خود نخواهید بود؟ 
بسیاری از خالفکاران و دزدان از طریق همین شبکه های 
اجتماعی برای ردیابی موقعیت های مورد نظرشان استفاده 
می کنند. مطمئنا شما هم دوست ندارید که شیرینی سفر 

با دیدن خانه خالی تان تلخ شود.
خبرهای خوب

به همان اندازه که انتشار برنامه سفر و موقعیت مکانی شما 
کار خطرناکی است، به اشتراک گذاشتن خبرهای خوبی 
که در مورد خودتان می شنوید نیز می تواند عواقب بدی 
داشته باشد. به عنوان مثال اگر پیشرفتی در کار داشته 
 اید و فکر می کنید که انتشار آن حسادت دیگران را بر 
تان  دوستان  با  آن  گذاشتن  اشتراک  به  از   انگیزد،  می 
بازگو کنید  ای  به گونه  را  یا حداقل آن  خودداری کنید 
که به دیگران حس بدی دست ندهد اما هرگز برای فخر 
زندگی  شیوه  به  دیگران  حسادت  برانگیختن  و  فروشی 

خود، این کار را انجام ندهید.

پست هایی که کنجکاوی دیگران
را بر می انگیزد

از به اشتراک گذاشتن پست هایی که کنجکاوی دیگران 
را در مورد شما بر می انگیزد، خودداری کنید. به عنوان 
مثال ممکن است پستی بگذارید که قابل فهم برای دیگران 
نباشد، در این شرایط دیگران مطمئنا از شما سوال هایی 
چون »چه اتفاقی افتاده؟«، »منظورت چیست؟« می پرسند. 
بنابراین از گذاشتن پست های مبهم، مانند »امروز بدترین 
روزم است« یا »بهتر از این نمی شود!« خودداری کنید، مگر 

این که از عمد بخواهید جلب توجه کنید. 
اطالعات شخصی

اگر از عشق زندگی تان جدا شده اید یا این که خبر بدی 
از زبان پزشک تان شنیده اید یا حتی از دست همکارتان 
شاکی هستید، نباید چنین اطالعات شخصی را با دیگران 
تان  زندگی  کلی  برنامه  نوشتن  بگذارید.  اشتراک  به 
اما جزییات جایی در شبکه  نخواهد کرد  ایجاد  مشکلی 
های اجتماعی ندارند. قبل از به اشتراک گذاشتن آنها فکر 
کنید که تمام دوستان، فامیل، همکاران یا حتی مدیرتان 
ندارید که جزیی  اگر دوست  آنها را خواهند خواند، پس 
ترین اطالعات زندگی تان به گوش جهان برسد، از به 

اشتراک گذاشتن آنها بپرهیزید.
 شکایت از کار

حتی پس از یک روز سخت کاری، عاقالنه نیست که در 

شبکه های اجتماعی در مورد کارتان گله و شکایت کنید. 
مطمئنا در میان دوستان تان افرادی هستند که بیکارند یا 
در موقعیت شغلی مناسبی به سر نمی برند. در این شرایط 
نه تنها با شما احساس همدردی نمی کنند، بلکه برعکس، 
آن  بر  عالوه  خوانند.  می  نیز  قدرنشناس  فردی  را  شما 
شما  های  از حرف  نیز  مدیرتان  یا  همکار  است  ممکن 

برداشتی کند که برایتان دردساز شود.
اطالعات محل کار

در محل  که شما  فعالیتی  مورد  در  کردن  شاید صحبت 
کارتان انجام می دهید، برای خودتان چندان اهمیتی نداشته 
باشد اما بدون شک مدیرتان از این کار خوشنود نخواهد 
شد. به عالوه، شما با در اختیار گذاشتن اطالعات شرکتی 
که در آن به سر می برید، این فرصت را به رقبا می دهید تا 
از شما پیشی بگیرند یا حتی از ایده های ناب شما سواستفاده 
کنند. بنابراین اطالعات محیط کارتان، موضوع خوبی برای 

اشتراک در دنیای مجازی نیست.
زندگی دیگران

فرقی نمی کند که خبر ازدواج دوست صمیمی تان باشد، یا 
خبر قبولی برادرتان در دانشگاه یا حتی بارداری دختر خاله 
تان، شما نباید اولین نفری باشید که خبرهای مهم زندگی 
دیگران را منتشر می کند. بگذارید که فرد مورد نظر خودش 
منتشر کننده خبر باشد، پس از آن می توانید با اجازه او، 

خوشحالی خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.
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و خدا شما را از شکم مادرانتان در حالى كه چیزى نمى  دانستید بیرون آورد و براى شما 
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خدا را به خاطر نعمتهایى كه به شما بخشیده است دوست بدارید، و مرا به خاطر دوستى خداى متعال دوست بدارید، و خاندان مرا به خاطر 
من دوست بدارید. رسول خدا )ص(

سبک زندگی

این موارد را هرگز در شبکه های اجتماعی به اشتراک نگذارید!!

218973
45
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7469

4125
9538
54

32
183596

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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168293574

723465198

495178362

356924781

817356249

249781653

932547816

674812935

581639427

جدول سودکو

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

09152641848 

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک  
مولتی کالر  

09151630741
رحیمی

 صدور بیمه نامه ثالث در اقساط 6 ماهه
بیمه آسیا نمایندگی اقدامی

 نبش غفاری ۱۶ - ۰۹۱۵۱۶۰۴۴۵۷

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

را تجربه کنید.   09158668002
ایسوزو  5 تن و 200 )باری( بسیار سالم

 به صورت ویژه ، نقد و اقساط
 معاوضه با خودروی سواری    09151600337

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
عضو یت رسمی اتحادیه 

با مجوز رسمی حمل بار و اثاثیه منزل

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

نی
می

تض
د 

رص
د د

ص

واگذاری فست فود با کلیه 
امکانات و شرایط عالی به صورت 
نقد و اقساط  09300234001

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت
09153637507- حسینی 

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

  09155614521 - زارع

به یک نیروی خانم مسلط به نرم افزار 
3Dmax جهت طراحی در کارگاه 

طال سازی نیازمندیم.  32238447

به یک نیروی دارای مدرک بهداشت 
حرفه ای جهت کار در کشتارگاه فروزان 

نیازمندیم. 32223760 -056  
داخلی 131- آقای موحد

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

 09155614521  
 زارع

مدرک تحصیلی اینجانب الهام ارضی مقطع 
کارشناسی شیمی مواد غذایی از دانشگاه 

بیرجند به شماره 82394705 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برنج سرالشه )نیم دانه( طارم 
درجه یک رسید

میدان آزادی - کوچه بانک ملی
پخش مواد غذایی امین

09155611711- 32314261

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه 
خدمات بانکی )کارت خوان( نیازمندیم. 

طالقانی 2- ساختمان آلما - واحد 203
32233854 -32236199

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
کافیست یک بار امتحان کنید

پیتزا بزرگ همراه با سس و نوشابه رایگان
فقط 6000 تومان

شعبه یک: بلوار صیاد شیرازی واحد 90
32236351

شعبه دو: معلم ، خیابان 15خرداد
 میدان 7 تیر، ضلع جنوبی

آمادگی عقد قرارداد با ارگان های دولتی  
شرکت ها و بوفه های مدارس

 با نازل ترین قیمت
شماره مدیریت: 09157014292

32436935

پیک رایگان

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 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 19 تا 1/30  بامداد

لوله کشی ساختمان  نصب و تعمیر ، سرویس کولر، پلمپ، آبگرمکن و انواع 
شیرآالت ، لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی    09158651167 - شهریاری
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برگزاریمسابقاتاستانیگلفومینیگلفخراسانجنوبی

گلف  مسابقات  برگزاری  از  گلف خراسان جنوبی  هیات  رییس  ایسنا- 
مریم  خبرداد.  بدنی  تربیت  هفته  مناسبت  به  استانی  گلف  مینی  و 
با توجه به آغاز هفته تربیت بدنی یک دوره مسابقات  بهدانی افزود: 
گلف اوپن استان ویژه این هفته برگزار می شود. وی با اشاره به اینکه 
رقابت های گلف استان روز جمعه 28 مهرماه برگزار می شود ادامه داد: 
این مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان در دره سنی آزاد برگزار خواهد 
شد. وی یادآور شد: در این دوره از رقابت ها ورزشکاران در قالب 12 پار 
با یکدیگر به رقابت می پردازند. بهدانی از برگزاری مسابقات مینی گلف 
استانی نیز در این هفته خبرداد و گفت: رقابت های مینی گلف استان نیز 
روز پنج شنبه 27 مهرماه در شهرستان خوسف برگزار خواهد شد.

قایقرانیقهرمانیآسیا؛11مدالرنگارنگنمایندگانایران

ایرنا- تیم ملی قایقرانی مردان و زنان ایران در رده های سنی جوانان 
و بزرگساالن در رقابت های قهرمانی آسیا در چین در دو رشته کانو 
پریسا  شدند.  برنز   6 و  نقره   4 طال،  یک  کسب  به  موفق  کایاک  و 
محمدزاده و فرانک چشمه در کانو دو نفره ٥٠٠ متر بانوان در رده سنی 
جوانان صاحب مدال برنز شدند و در کانو چهار نفره 1٠٠٠ متر مردان 
بزرگساالن تیم ایران با ترکیب محمدنبی رضایی، معراج محمدزاده، کیا 
اسکندانی و علی اجاقی چهارم شد. در رشته کایاک یک نفره 1٠٠٠ 
متر مردان )بزرگساالن( علی آقامیرزایی به مدال برنز رسید و ابوالفضل 
درجزی در همین ماده و در رده سنی جوانان به مدال نقره دست یافت.

رویاییاستقالل-نساجیپیشازجدالروزجمعه

بازیکنان دو تیم استقالل و نساجی در تمرین روز گذشته با هم روبه رو 
شدند. به گزارش ورزش سه، روز گذشته زمانی که تمرین استقالل در 
زمین شماره 2 آزادی برگزار می شد، بازیکنان تیم فوتبال نساجی خود 
را آماده تمرین در این زمین می کردند که در این بین برخورد جالبی بین 
بازیکنان و کادرفنی دو تیم پیش آمد. دو تیم نساجی و استقالل باید روز 
جمعه در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی با هم بازی کنند و نکته 
جالب اینکه بازیکنان دو تیم امروز مشغول کری خواندن برای هم بودند 
که در این بین صحنه های جالبی در زمین شماره 2 آزادی رقم خورد.

صعودسهپلهایحدادیدررنکینگجهانی

احسان حدادی در آخرین رده بندی فدراسیون جهانی دوومیدانی در جایگاه 
شانزدهم قرار گرفت. به گزارش ایسنا، در آخرین رده بندی فدراسیون 
جهانی دوومیدانی حدادی با پرتاب 6٥.66 متر که در مرحله دوم قهرمانی 
باشگاه های کشور به ثبت رسانده بود در جایگاه شانزدهم قرار گرفت. او 
پیش از این در لیگ طالیی دوومیدانی با رکورد 6٥.28 در رده نوزدهم جهان 
قرار داشت. حدادی در آخرین مرحله رقابت های دوومیدانی قهرمانی کشور 
پرتاب خواهد داشت و باید دید می تواند رکورد خود را باز هم ارتقا دهد.

۲۰دلیلبرایمصرِفبیشتِرماهی!

ماهی یکی از منابع مفید پروتئین سرشار از مواد 
مغذی ضروری شامل اسیدهای چرب امگا ۳ 
برای کاهش وزن و تقویت ماهیچه ها است. 
پس ماهی را به رژیم غذایی تان اضافه کنید تا از 
2٠ مزیت بهداشتی آن به طور کامل بهره ببرید: 
کاهش خطر بیماری های قلبی، بارداری سالم، 

کاهش خطر ابتال به آلزایمر، کاهش افسردگی، 
منبع غنی از ویتامین دی، سالمت چشم و مغز 
و اعصاب، بهبود کیفیت خواب، سالمت پوست 
و مو، کاهش خطر ابتال به آرتریت، فشار خون و 
وزن موثر، کاهش سطح کلسترول، کاهش خطر 
سکته مغزی، کاهش ابتال به بیماری های خود 
ایمنی، کاهش خطر ابتال به سرطان، کمک 
با آسم. مقابله  ناخن  ها و  ایدز،  به درمان 

موزهایسیاهشدهمعجزهمیکنند!

خواص  سیاه  دار  لکه  موزهای  دانید  می  آیا 
سالمتی فراوانی دارند و می توانند شما را در 
پیشگیری و کاهش رشد سلول های سرطانی 
کمک کنند؟ در واقع موزهای ظاهرا خراب و 
زردرنگ  و  سالم  موزهای  از  بیش  شده  سیاه 
خاصیت دارند . در این نوشتار به برخی خواص 

این موزها اشاره شده: 1. مبارزه با سرطان )نقاط 
سیاه روی موزهای سالم دارای نوعی پروتئین 
و  تومور  سلولهای  رشد  کاهش  به  که  است 
سرطان کمک می کند. موزها میزان زیادی فیبر 
دارند و دارای فیبر بیشتری هستند که برای حفظ 
سالمت بدن مفید است(  2. ضد فشار خون ۳. 
انرژی زا 4. ضد اضطراب و افسردگی ٥. هضم 
کننده غذا 6. کاهنده فشارهای روحی و عصبی

برخورداتوبوسباتریلی
11کشتهومجروحبرجایگذاشت

جام جم آنالین- سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: به دلیل 
برخورد اتوبوس با تریلی در محور بم ـ زاهدان یک مسافر جان 
خود را از دست داد و 1٠ نفر مصدوم شدند. پیرحسین کولیوند در 
ارتباط با جزئیات تصادف اتوبوس با تریلی در محور بم ـ زاهدان، 
وقوع  به  ساعت ٠4:17  در  گذشته  روز  حادثه صبح  این  افزود: 
پیوسته است که بالفاصله 4 دستگاه آمبوالنس به محل اعزام 
شد. وی افزود: این حادثه منجر به مصدوم شدن 1٠ نفر شد که 
یک نفر از مصدومان در محل درمان و 9 نفر توسط اورژانس به 
بیمارستان انتقال یافتند. سرپرست سازمان اورژانس کشور خاطرنشان 
کرد: متاسفانه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد.

تیروئید، یک غده کوچک پروانه ای شکل در قسمت 
جلوی گردن و درست باالی قفسه سینه شماست. 
این عضو از بدن مسئول ترشح هورمون هایی است 
که فعالیت های حیاتی بدن را تنظیم می کنند. تمام 
فعالیت های متابولیک، وضعیت خلق و خوی، ضربان 
قلب و دمای بدن شما وابسته به این غده است. ناتوانی 

تیروئید عواقب جدی برای سالمت به دنبال دارد و اگر 
کنترل نشود، کیفیت زندگی شما را تحت تاثیر قرار می 
دهد. در اینجا 7 عادت غلط که مستقیماً سالمت غده 
تیروئید را تحت تاثیر قرار می دهد، معرفی شده است: 
1. سیگار کشیدن 2. شیوه زندگی بی حرکت ۳. عدم 
مدیریت استرس 4. رژیم های کم ید )خوشبختانه ید 

نمک  مانند  غذایی  مواد  برخی  در  طبیعی  طور  به 
لوبیا،  ماست،  بلوبری،  دریایی،  سبزیجات  دریایی، 
سیب زمینی، نخود فرنگی، آناناس و شکالت وجود 
دارد( ٥. نوشیدنی های الکلی 6. خوردن گلوتن 7. 
عدم  موجب  سویا  )زیرا  سویا  حد  از  بیش  مصرف 

جذب هورمون های تیروئید توسط بدن می شود(

۷ عادت خطرناک که سالمت تیروئید را نشانه می گیرد

شمارشمعکوسبرایقصاصقاتل

جام جم- قاتلی که به خاطر ارتکاب جنایت،  حکم قصاصش در دیوان عالی کشور تائید شده، برای رهایی از طناب دار به بخشش 
اولیای دم چشم دوخته است. این پرونده مربوط به سرکرده باند سرقت مسلحانه از طالفروشی خانی آباد است که 2٠روز پس از این 
سرقت با رامین 24 ساله در کوچه شان درگیر شد و او را با ضربه چاقو کشت. متهم در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران پای میز 
محاکمه ایستاد و در مقابل درخواست قصاص اولیای دم گفت: »ظهر، در کوچه مان بودم که رامین و یکی از دوستانش با ماشین جلویم 
پیچیدند. رامین حالت عادی نداشت و من برای این که درگیر نشویم، صورتشان را بوسیدم اما فایده نداشت. دست به یقه شدیم. من 
اول با ضربه صندلی آنها را دور کردم اما وقتی رامین با چاقو به سمتم حمله ور شد، چاقوی یکی از میوه فروش های محله را گرفتم و 
با آن ضربه ای وارد کردم. من قصد قتل نداشتم و برای دفاع از خودم این کار را کردم.« متهم درباره سرقت مسلحانه از طالفروشی 
خانی آباد نیز گفت: »2٠روز بعد از قتل برای این که پول دیه رامین را جور کنم با چند نفر از دوستانم یک باند سرقت تشکیل دادیم 
و با اسلحه کالشینکف به یکی از طالفروشی های خانی آباد حمله کردیم و چهار کیلو طال دزدیدیم. من برای این پرونده نیز محاکمه 
شده ام و 1٠ سال حبس گرفته ام.« در پایان دادگاه قضات وارد شور شدند و متهم را به جرم قتل عمد به قصاص محکوم کردند. حکم 
قصاص این متهم در دیوان عالی کشور تائید شده است و آنها برای نجات از طناب دار راهی جز جلب رضایت اولیای دم ندارند.

سرقتمیلیاردهاتومانچکپولازبانک

ماموران پلیس تهران موفق شدند یک سارق حرفه ای که میلیاردها 
تومان چک پول به همراه صدها قطع کارت بانکی فاقد اعتبار را 
از انبار یکی از بانک های کشور به سرقت برده بود دستگیر کنند 
و این در حالی است که بانک مذکور اطالعی از به سرقت رفتن 
این چک ها نداشت. به نقل از جام جم آنالین و براساس گفته 
مسئوالن پرونده این متهم، وی قصد داشته تا با خمیر کردن 
به ساخت کاغذ چک پول و  مبادرت  اعتبار  فاقد  چک پول های 
اسکناس و جعل چک های بانکی کند. متهم دستگیر شده پیش 
از این نیز دارای سابقه کالهبرداری و جعل اسناد را داشته است. 
نکته جالب دیگر اینکه این متهم هیچ کدام از اموال مسروقه از 
این انبار را نفروخته و همه را در منزل مادرش مخفی کرده بود.

بااینعالئم
درچندقدمیمرگقراردارید!

سردرد، ضعف جسمانی، سرگیجه و بی قراری، 
تهوع، استفراغ، بی حالی و کاهش دید از عالئم 
شایع سرما خوردگی و یا آنفوالنزاست، اما جالب 
گاهی  ساده  عالمت  چند  همین  بدانید  است 
نوری  بگیرد. دکتر حسن  را  تواند جانتان  می 

گفت:  کشور  اورژانس  عملیات  و  فنی  معاون 
مسمومیت  یک  منوکسیدکربن  با  مسمومیت 
قابل پیشگیری است، بدین معنا که اگر مردم 
کل  طور  به  کنند  رعایت  را  الزم  احتیاطات 
جلوی این دسته از حادثه ها گرفته می شود. 
وی افزود: افراد اگر با کوچک ترین نشانه به وجود 
گاز منوکسید در خانه شک کردند به سرعت مکان 
را ترک کرده و با شماره 11٥ تماس بگیرند.

معجزههایبادامکهازآنبیخبرید!

بادام دانه بومی ایران و جنوب آسیا است؛ در 
سده های اخیر از ایران به اسپانیا و امریکا رفته 
تولید کننده  کشورهای  بزرگترین  هم اکنون  و 
اسپانیا هستند.  و  آمریکا  ایاالت متحده  بادام 
بادام خواص بسیاری دارد از جمله می توان به 
رفع نارسایی کبدی، یبوست، سنگ مثانه، زخم 

فراورده های  به وسیله   ... و  اسهال  روده ها، 
خواب آور  همچنین  بادام  داشت.  اشاره  آن 
مالیدن  است؛  بی خوابی  درمان  در  مفید  و 
کمر،  مهره های  و  مفاصل  به  بادام  روغن 
بادام، ضداگزما  را می کاهد. روغن  آنها  درد 
نیز  خشک  و  گرم  پوسِت  خارش  کاهنده  و 
است. چغاله بادام، لثه و ریشه دندان را تقویت 
می کند و برای رفع خشکی دهان مفید است.

مهمترینعالئمیکه
نشانازکمخونیاست!

گفت:  خون  و  آنکولوژی  تخصص  فوق  یک 
نامنظم  پوست، ضربان  پریدگی  رنگ  ضعف، 
سینه،  قفسه  درد  نفس،  کوتاهی  قلب،  تند  یا 
یا سرگیجه خفیف،  احساس سبکی در سر و 
بی حسی، بی خوابی در شب، کرختی یا سردی 

خونی  کم  عالیم  از  سردرد  و  اندام ها  انتهای 
اینکه  بیان  با  منصوری  مهیار  دکتر  است. 
کم خونی یا آنمی اختالل خونی شایعی است که 
در آن گلبول های قرمز و یا هموگلوبین کافی 
در خون وجود ندارد، گفت: هموگلوبینی که در 
گلبول های قرمز خون وجود دارد باعث می شود 
تا اکسیژن به گلبول قرمز متصل شده و توسط 

مویرگ ها به بافت های مختلف بدن برسد.

حریقتریلیدرمرزماهیرود)سهشنبه(وواژگونیخودرویMVMدرمیدان1۵خردادفردوس)روزگذشته(

311۰4

کارخانجاتلولهوپروفیلکویرخراسان
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مدیر کل روابط عمومی استانداری :

آموزش، ظرافت ویژه دارد 
خروجی این دوره ها مهم است

بیان  استانداری  عمومی  روابط  کل  مدیر  کاری- 
و  دارد  کاری هایی  ریزه   و  ظرافت  آموزش  کرد: 
آنچه برای ما حائز اهمیت است خروجی این دوره ها 
است. عباسعلی بهاری روز گذشته در مراسم افتتاحیه 
دوره های آموزش خبر جهاد دانشگاهی عنوان کرد: 

جهاد  به  خبر  آموزش  دوره های  اجرای  واگذاری 
دانشگاهی به واسطه ماهیت علمی این نهاد است.
وی  با بیان اینکه آموزش ظرافت و ریزه  کاری هایی 
سطح  خبر  آموزشی  دوره های  این  افزود:  دارد  
بندی شده که تا سطح دوم، کالس ها بین روابط 
عمومی ها و خبرنگاران مشترک است اما از سطوح 
بعد کالس ها و مدرسان متفاوت می شود.بهاری با 
بیان اینکه سه عامل برگزار کننده دوره ها، عالقمندی 
هنر جویان و نحوه تدریس استاد موجب پربارتر شدن 
این کالس ها و استمرار آن می شود خاطر نشان کرد: 
آنچه برای ما حائز اهمیت است خروجی این دوره ها 
است.وی تاکید کرد: نهاد برگزار کننده، هنرجویان 
دوره ها  این  برای  را  زیادی  زمان  و  وقت  استاد  و 
صرف می کنند پس  باید  تالش بر افزایش و ارتقای 
اگاهی های شرکت کنندگان در حوزه خبر باشد.معاون 
فرهنگی جهاد دانشگاهی نیز هم  درباره اهداف این 
دوره با اشاره به  آشنایی با مفاهیم اصلی خبر و عناصر 
کانال های  مدیریت  افزود:  خبری،  ارزش های  و 
با سبک های  آشنایی  و  در فضای مجازی  خبری 
نوین خبرنویسی، از جمله دیگراهداف  این دوره ها 
است.حمید مرادی، خاطرنشان کرد:این دوره ها در 
عمومی های  روابط  ویژه  ساعته   ۱۶ مرحله  شش 
دستگاه های اجرایی و خبرنگاران برگزار می شود و در 
مراحل مقدماتی و پیشرفته این دوره، اساتید کشوری 
به آموزش خواهند پرداخت.وی با بیان اینکه در مرحله 
مقدماتی حسام الدین قاموس مقدم، مدرس کشوری 
به آموزش دوره خواهد پرداخت، یادآور شد: در هر 
ماه دو کارگاه در جهاد دانشگاهی  برگزار می شود که 
 این کارگاه ها تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

دیگر توان تشیع جنازه عزیزانمان را نداریم 

صد  افتتاح  و  بازگشایی  مردمی  امیرابادی-کمپین 
در صد بزرگراه قاین- بیرجند پس از تصادف های 
خونین روزهای اخیر که نام این جاده را دوباره به 
عنوان جاده مرگ بر سر زبان ها انداخت با مشارکت 
بیش از 20 هزار نفر شهروندان خراسان جنوبی راه 
اندازی شد.این پویش مردمی در نامه ای به رئیس 
زمان  تعیین  برای  وی  مستقیم  دستور  جمهور 
مشخص و نصب روزشمار تا پایان پروژه را خواستار 
شد.همچنین تسویه صورت وضعیت پیمانکاران،بهبود 
نقاط حادثه خیز و تشدید اقدامات پیشگیرانه و حضور 
نماینده دولت در استان برای ارائه گزارش از دیگر 
نامه  در  است.آنها  کنندگان  شرکت  های  خواسته 
خود اعالم کرده اند تا زمان پاسخ روشن و شفاف از 

حرکت و مطالبه عمومی باز نخواهند ایستاد.

پیش بینی تولید بیش از 9 هزار و 700 تن 
شیر خام در شهرستان درمیان

حسینی- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان، با 
بیان این که در تولید شیر خام در استان رتبه چهارم 
را داریم عنوان کرد: پیش بینی می شود امسال بیش 
از 9 هزار و 700 تن شیر خام تولید شود. ضیاییان 
احمدی با اشاره به این که شهرستان درمیان با دارا 
بودن بیش از ۶ هزار 800 راس دام سنگین و بیش 
از ۱23هزار دام سبک نیز در استان حائز رتبه چهارم 
می باشد اضافه کرد: در سال قبل میزان تولیدی شیر 
خام شهرستان 9 هزار 27۶ تن بوده است. وی قیمت 
پایین خرید شیر و قیمت باالی نهاده های دامی، از 
مشکالت دامداران دانست و افزود:  جهاد کشاورزی 
شهرستان درمیان برای کاهش هزینه های تولید از 
ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 200 تن سبوس 

یارانه ای بین دامداران شهرستان توزیع کرده است.

خراسان جنوبی در عرصه انسان دوستی
 و نوع دوستی پیشتاز است

کاری- مدیرعامل جمعیت هالل احمر عنوان کرد: 
مردم استان در عرصه انسان دوستی پیشتاز هستند 
و در تمام جبهه های مدد رسانی علی رغم اینکه 
خودشان در شرایط سختی زندگی می کنند  همیشه 
حرف اول را زده اند. خامسان ضمن اشاره به جنایات 
وارد شده به مردم مظلوم یمن افزود: هیچ انسان آزاده 
ای نمی تواند از این ظلم ها به راحتی بگذرد.خامسان 
با اشاره به اینکه شمار بسیاری از مردم میانمار از 
خانه های خود آواره هستند و به شکل غیر انسانی 
دچار آسیب شدند ادامه داد: از همان ابتدا جمعیت 
آوارگان  به  ایران  اسالمی  جمهوری  احمر  هالل 
میانمار کمک کرده اما حجم فاجعه نیازمند کمک 
های بیشتری است و این وظیفه شرعی و انسانی 
همگان است. خامسان یادآور شد: نماینده ولی فقیه 
توصیه  فراوانی به کمک به مردم مسلمان میانمار  
کرد و در همین راستا کمیته کمک به مردم میانمار 
در استان تشکیل شده تا کار ویژه جمع آوری کمک 
از جمعه 28 مهر شروع و تا ۶ آبان ادامه یابد.معاون 
داوطلبان جمعیت هالل احمر اظهار کرد: خوشبختانه 
حدود ۵00 میلیون تومان وجه نقد برای کمک رسانی 
به مردم مظلوم میانمار و سومالی جمع آوری شد که 

سرانه کمک در استان در کشور اول شد.

مه
خزی

س: 
عک

بهره مندی 600 خانوار عشایر از آب سالم

فرهنگ سازی دینی با استفاده از فضای مجازی

سرمایه گذاری در امنیت غذایی و توسعه روستایی

 امیرعلی و فاطمه بیشترین فراوانی نام نوزادان
گروه خبر- امیرعلی و فاطمه بیشترین فراوانی نام پسران و دختران خراسان جنوبی است.مدیر کل ثبت احوال استان گفت: امیرعلی، ابوالفضل، محمد، علی و امیرحسین 
بیشترین فراوانی نام برای پسران در نیمه نخست امسال است.مجتبی فاطمی افزود: همچنین نام های فاطمه، فاطمه زهرا، زینب، زهرا و نازنین زهرا بیشترین فروانی نام 

نوزادان دختر در این مدت است.در نیمه نخست امسال 9 هزار و 447 نوزاد در استان متولد شدند که چهار هزار و 9۶7 نوزاد پسر و چهار هزار و 480 نوزاد دختر هستند.

در نشست خبری قرارگاه جواد االئمه )ع( مطرح شد:

به زودی سود سهام واریز می شود

ضرورت وجود خیران و کارآفرینان در کاهش اعتیاد

آخرین جزئیات پرداخت سود سهام عدالت دراستان

سپاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  حسینی- 
انصارالرضا)ع( با اشاره به این که در زمان حاضر 
های  هزینه  نشدن  تامین  مشکل،  ترین  اصلی 
درمان و ارائه تسهیالت به معتادان مایل به ترک 
است، خواستار ورود خیران و کارآفرینان در این 
قرارگاه  خبری  نشست  دیروز  صبح  شد.  زمینه 
برگزار  )ع(  الرضا  انصار  سپاه  )ع(  االئمه  جواد 
شد. سرگرد علی فرخنده با اشاره به اجرای طرح 
»مبارزه با اعتیاد محله محور« سپاه بیان کرد: این 
طرح به منظور پیشگیری از آسیب های اعتیاد، 
در ۱0 شهرستان استان و ۱۱ محله در حال اجرا 
است.  وی با بیان این که از هر محله تیمی ۵ 
تشکیل  محل،  روحانی  محوریت  با  نفره   9 تا 
شده، ادامه داد: هدف استفاده از ظرفیت باالی 
معتمدان و مردم هر منطقه، برای پاکسازی محله 

از آسیب اعتیاد است. معاون فرهنگی و اجتماعی 
سپاه انصارالرضا)ع( به ۶ کمیته برای اجرای این 
طرح در قرارگاه جواد االئمه اشاره کرد و افزود: 
محله اول ، شناسایی نقاط قوت و ضعف محله 
بیکاری  تا  عمرانی  مشکالت  از  ابعاد  همه  در 
بستر سازی   را  بعدی  مرحله  فرخنده  باشد.  می 
ها  محله  در  تبلیغاتی  و  فرهنگی  کار  اجرای  و 
 دانست و یادآور شد: با برگزاری جلسات آموزشی ،

باید قبح استفاده از مواد مخدر را برای مردم برجسته 
حاضر  زمان  در  که  این  به  اشاره  با  وی  کنیم. 
های هزینه  نشدن  تامین  مشکل،  ترین   اصلی 

خواستار  است،  ترک  به  مایل  معتادان  درمان 
ورود خیران در این زمینه شد. معاون فرهنگی و 
اجتماعی سپاه انصارالرضا)ع( حضور ۱۵0 نفر برای 
ترک اعتیاد و درمان در محالت هدف این طرح 

خبر داد و خاطرنشان کرد: کار ترک حدود ۵0 نفر 
آنان انجام شده است. فرخنده مشکل بعدی را 

اشتغال افراد پس از ترک عنوان کرد و ادامه داد: 
متاسفانه اخذ تسهیالت از بانک ها نیز برای این 

افراد سخت است، در این زمینه نیز خواستار ورود 
کارآفرینان و خیران هستیم.  وی همچنین اضافه 
کرد: در گام آخر اگر در محالت شاهد کار تیمی و 
مخرب باشیم، با هماهنگی مقام قضایی و نیروی 
و مصرف  فروشندگان   از  را  انتظامی، محالت 
کرد. خواهیم  پاکسازی  مخدر  مواد   کنندگان 

طرح متادون رایگان
منجر به کاهش کشفیات مواد شد

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
نیز در این نشست از کشف  2۱ تن و 740 کیلو 
گرم مواد مخدر در شش ماهه ابتدای سال خبر 
داد و افزود: کشفیات استان نسبت به مدت مشابه، 
رشد 27درصدی داشته است. زندی با تاکید بر 
اینکه اجتماعی شدن مواد مخدر فقط با کمک 

 مردم، مساجد، سپاه و بسیج، خیران و سازمان های
هیچ  کرد:  بیان   ، است  پذیر  امکان  نهاد  مردم 
تنهایی  به  مخدر  مواد  با  تواند  نمی  دستگاهی 
مبارزه کند. وی همچنین به اجرای طرح متادون 
رایگان در مناطق مرزی استان اشاره کرد و افزود: 
در  مخدر  مواد  موجب شده کشفیات  این طرح 
عقبه مرز کاهش پیدا کند. زندی در ادامه از ارائه 
تسهیالت ۱0 میلیون تومانی به کارآفرینانی که 
افراد بهبود یافته را به کار بگیرند، خبر داد و یادآور 
شد: مبلغی نیز به شورا برای اعطای تسهیالت 
بالعوض ابالغ شده است.الزم به ذکر است در 
پایان این نشست، تفاهم نامه ای ما بین قرارگاه 
 جواداالئمه)ع( و دستگاه های مربوطه در زمینه های 
شد. امضا  محور  محله  طرح  های  کمیته 

)Ava.news13@gmail.com(

برزجی- مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی 
با اعالم اینکه به زودی سهام عدالت برای کسانی 
که ثبت نام خود را تکمیل نموده اند واریز می شود 
گفت: برای دریافت سود سهام عدالت الزم است 
که متقاضیان با ورود به سامانه از صحت شماره 
شبای خود اطمینان حاصل کنند. عیسی جعفری 

گیو ادامه داد: در مرحله اول اولویت با مشموالن 
دهک اول و مددجویان نهاد های حمایتی می 
باشد و در صورتی که مبلغ 4۶8 هزار تومان مابه 
التفاوت ارزش سهام پرداخت شده باشد ۱۵0 هزار 
تومان سود دریافت می کنند و به سایر افراد نیز بین 
80 تا ۱00 هزار تومان سود تعلق می گیرد. وی با 

تاکید بر اینکه واریز مبلغ 4۶8 هزار تومان اجباری 
نیست افزود: شهروندان نباید به هیچ پیامکی پاسخ 
دهند بلکه تمام اخبار از منابع موثق باید دنبال شود. 
پایان مهرماه، آخرین مهلت واریز سهام 

باقیمانده افراد
جنوبی  خراسان  دارایی  و  اقتصاد  امور  مدیرکل 

خاطر نشان کرد: افراد برای سهام عدالت فقط 
باید به سامانه مراجعه کنند و حتی در خصوص 
مابه التفاوت سهام نیز از طریق سایت قبض صادر 
شده ودر شعب بانک قابل پرداخت است. عیسی 
افرادی  عدالت  سهام  در خصوص  گیو  جعفری 
که به خانواده ای کم یا زیاد شده اند نیز گفت: 

بر اساس قانون امکان کم یا زیاد شدن فردی 
در سامانه وجود ندارد اما تا زمانی که بخشنامه 
 جدیدی ابالغ شود برای دریافت سود افراد متوفی ، 
ارایه  را  وراثت  انحصار  مدارک  باید  بازماندگان 
عدالت  سهام  سامانه  اینکه  بیان  با  وی  کنند. 
همچنان باز است گفت: مشموالن سهام عدالت 

تا پایان مهرماه زمان دارند که مبلغ مابه التفاوت 
از  است  به ذکر  کنند. الزم  واریز  را  سهام خود 
سال 84 تاکنون در خراسان جنوبی ۶49 هزار و 
220 نفر سهام دار قطعی سهام عدالت هستند که 
در شرکت های سهام عدالت ثبت نام کردند و 

اطالعاتشان در بانک های اطالعاتی وجود دارد.

علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون  قاسمی- 
پزشکی بیرجند با اشاره به شعار جهانی، هفته 
سرمایه  مهاجرت،  آینده  تغییر   ( دارو   و  غذا  
روستایی(    توسعه  و  غذایی  امنیت  در  گذاری 
مهاجرت  شعار،  این  انتخاب  علت  کرد:  اظهار 
جنگ  و  فقر  افزایش  و  شهرها  به  روستائیان 
در چند سال گذشته می باشد. »ناصری« روز 
گذشته در نشست خبری افزود: هر ساله سازمان 
در  که  کند  می  تعیین  را  شعاری  غذا،  جهانی 
تغذیه  الگو  اصالح  را  ملی  شعار  راستا  همین 
برای ارتقا سالمت اعالم کرده است. وی خاطر 
نشان کرد  متاسفانه با تغییر شیوه های زندگی 
قند و چربی  وافزایش مصرف نمک،  تغذیه،  و 
در بین مردم  هستیم که در همین راستا دولت   
ایران به سازمان جهانی غذا )فائو( متعهدشده تا 

پایان سال 20۱8؛ مصرف نمک، قند و چربی 
مردم ایران را 2۵درصد کاهش دهد و کلیه تولید 
کنندگان مواد غذایی نیز تا ۱0 درصد استفاده از 

این مواد را کاهش دهند. 

بی تحرکی عامل بیماری های غیرواگیر
به گفتۀ وی این مقام مسئول بی تحرکی عامل 
اصلی بیماری های غیرواگیر دار در ایران می باشد 
و از آنجا که  مصرف نمک کشور 2 برابر اندازه 
توصیه شده سازمان جهانی غذا است، در همین 
راستا وزارت بهداشت و مسئوالن ارشد کشوری 
امنیت  محور،  سالمت  کاالهای  با  جدی  باید 
غذایی و قاچاق کاال مبارزه کنند. »ناصری« با 
اشاره به اینکه برچسب اصالت، سیب سالمت و 
نشانگر سالمت باید بر روی هر کاال و محصولی 

نصب شده باشد، عنوان کرد که متاسفانه مردم 
جامعه به این برچسب های سالمت بر روی کاال 

بی توجهی می کنند. وی خاطر نشان کرد که 
نصب نشانگر تغذیه ای برای تمام محصوالت 

کارخانجات غذایی از سال 94 در کشور الزامی 
شده است که درهمین باره 80 درصد کارخانجات 

استان این نشانگر را نصب می کنند. به گفتۀ وی 
موجب  پاکستان  و  افغانستان  مرز  با  همجواری 

 شده تا خطرات امنیت غذایی در استان حساس تر 
و نظارت نیز بیشتر شود. 

مصرف نمک در مرز هشدار!
معاون نظارت و بهداشتی معاونت غذا و داروی 
دانشگاه نیز در این جلسه  اظهار کرد: در چند ماه 
گذشته مصرف نمک در نان ها به علت کیفیت 
پایین آردها بوده که اکنون با جلسات متعدد با 
مدیران کارخانجات این کیفیت درست شده است. 
کاالهای  پاالیش  و  پایش  طرح  از  »کفایی« 
کاالهای  از  نوبتی  افزود:  و  داد  خبر  سالمت 
تولیدی داخل و خارج استان نمونه برداری می 
شود و بعد از آزمایش نتایج آن را اعالم می کنیم. 
وی بیان کرد که 49 واحد تولیدی فعال استان 
دارای مجوز هستند و از ابتدای سال هم 7۵ واحد 

عرضه مواد آرایشی بهداشتی،  33 کارگاه مشمول 
نظارت، بازرسی شده اند و در مجموع ۱32 واحد 

تولیدی، پروانه بهداشتی دریافت کرده اند.

استفاده از فلزات برای کودکان ممنوع !
رئیس اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر نیز با تأکید 
بر اینکه دارو؛ یک ماده دو لبه است بیان کرد: اگر 
عنوان  به  شود  مجاز مصرف  حد  از  بیشتر  دارو 
یک سم به حساب می آید.»راستی« اظهار کرد  
استفاده کودکان از باطری ها و وسایل فلزی سبب 
عقب ماندگی ذهنی می شود. وی با اشاره به اینکه 
بیشتر مسمومیت ها در حوزه کودکان مربوط به 
 استفاده بی رویه دارو است، تصریح کرد: خانواده ها 

باید در این حوزه آگاهی خود را بیشتر کنند.
)Ava.news16@gmail.com(

قاسمی- دبیر ستاد اقامه نماز استان با بیان اینکه 
می توان با استفاده از فضای مجازی، فرهنگ 
فضای  کرد:  اظهار  داد،  انجام  دینی  سازی 
بسیار  فرصت  یک  هم  و  تهدید  هم  مجازی 
بزرگ است، که اگر بتوان از آن برای تبلیغ دین 
و  استفاده کرد و شهد شیرین دین  معنویت  و 
بزرگی  موفقیت  بچشانیم  مردن  به  را  عبادات 
االسالم کمیلی«  ایم. »حجت  آورده  به دست 
اجالس  در نشست خبری سومین  روز گذشته 
استانی نماز، افزود: همه باید با همکاری یکدیگر 

اهل  فرهنگ  رساندن  برای  مجازی  فضای  از 
کرد  نشان  خاطر  وی  کنیم.  استفاده  )ع(  بیت 
که در اهمیت نماز همنی کافی است که بدانیم 
حدیث  و  روایت  هزار   ۱9 و  قرآن  از  آیه  هزار 
پیرامون نماز داریم و شرط قبولی تمامی عبادات، 
نماز ذکر شده است. به گفتۀ وی  دغدغه های 
با  را  سالمت  و  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی، 
توجه به نماز می توان مرتفع کرد و رسانه های 
استان در تبلیغ، ترویج و نهادینه کردن نماز نقش 

بسیار مهمی دارند.

اقامه نماز صبح
در بیش از ۲۳۰ مسجد استان

دبیر این ستاد از اقامه نماز صبح در بیش از 230 
مسجد استان خبر داد و افزود: اکنون در 70 مسجد 
مرکز استان نماز جماعت صبح با حضور مردم 
مؤمن اقامه می شود. »حجت االسالم کمیلی« 
بیان کرد:  نماز،  اجالس سراسری  به  اشاره  با 
نماز  به اجالس  آثار  ارسال  آبان مهلت  تا ۱۵ 
کشوری باقی مانده است و تا یک ماه پیش ۱0 
اثر از خراسان جنوبی به دبیرخانه اجالس نماز 

اجالس  وی  گفتۀ  به  بود.  شده  ارسال  کشور 
نماز استان نیز 27 مهر در سالن عالمه فرزان 
در  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
اعالم  وی  شود.  می  برگزار  صبح   8 ساعت 
کرد که از ۱0 نفر فعال حوزه نماز استان و 30 
 دستگاه اجرایی در این مراسم قدردانی می شود
و همچنین برای ارسال  تولید محتوای مذهبی 
در راستای نماز چندین گروه و کانال راه اندازی 

شده است.
)Ava.news16@gmail.com(

معاونان  گردهمایی  گذشته  روز  قوسی - صبح 
با  عشایری  کل  ادارات  زیربنایی  امور  و  توسعه 
برگزار  کشور  عشایری  سازمان  رییس  حضور 
شد، افضلی، نماینده مجلس در این گردهمایی 
بیان کرد: پارسال با رایزنی هایی که شد مصوبات 
خوبی در برنامه ششم گنجانده شد و ۱8 بار از 
کلمه عشایر استفاده شد. وی ادامه داد: زندگی 
داشته  ادامه  تواند  نمی  سابق  مانند  عشایری 
باید آموزش هایی در زمینه پرواربندی،  باشد و 
توانمندسازی و شرکت در تبادالت مرزی، واردات 

و صادرات  انجام شود. 

بهترین گوشت جهان
 افضلی اضافه کرد: هر سال باید 20 درصد راه های

روستایی و عشایری بهسازی و آسفالت شود تا در 
پایان برنامه ششم هیچ حوزه روستایی و عشایری 

بدون خدمات نمانده باشد. این  نماینده مجلس 
گوشت  که  گویم  می  قاطع  کرد:  خاطرنشان 
خراسان جنوبی بهترین گوشت دنیاست. همچنین 
از پشم آن بهترین نخ در صنعت قالی بافی تهیه 
می شود و 2۵ درصد صادرات قالی کشور مربوط 
به استان است. افضلی که با لباس محلی در این 
جلسه حضور پیدا کرده بود، گفت: به امید خدا 
در یکی از نطق هایم با همین لباس در مجلس 

حاضر خواهم شد.

تولیدات ارگانیک و گردشگری عشایر
چنانچه  گفت:  هم  استاندار  معاون  فرهادی، 
از  بتوانیم  عشایر  حوزه  در  ها  پروژه  اجرای  در 
حضور آن ها در اجرا و نگه داری استفاده کنیم 
گام موثری خواهد بود. وی ادامه داد: در توسعه 
زیرساخت ها برای عشایر موضوع اشتغال پایدار 

و توسعه زمینه های اشتغال با برنامه ریزی هایی 
باید درنظر گرفته شود. فرهادی افزود: الزم است 

تولید ثروت در جامعه عشایری را با قوت بیشتری 
پیگیری کنید و با توجه به تولیدات ارگانیک، به 

دنبال بازار فروش باشید. همچنین برای افزایش 
جاذبه  و  بودن  بکر  و  درآمد عشایر، گردشگری 

های خاصش می طلبد که همکاری با سازمان 
گردشگری انجام گیرد. معاون استاندار خاطرنشان 

کرد: خشکسالی های ۱8 ساله این نیاز را ایجاد 
کرده که در تامین اعتبارات بیش از پیش توجه 
کنیم. وی  درخواست کرد: با توجه به مقدور نبودن 
تامین ماشین آالت سنگین، از محل اعتبارات ملی 

عنایتی انجام پذیرد. 

استان  چهارمین  جنوبی  خراسان 
عشایری کشور

رییس سازمان عشایری کشور هم در این جلسه 
استان  چهارمین  جنوبی  خراسان  کرد:  بیان 
عشایری کشور است و بدون شک برای تخصیص 
اعتبارات، شاخص جمعیت و وسعت استان لحاظ 
می شود. قندالی ادامه داد: باید حداقل سالی 300 
میلیارد تومان باید برای عمران و توسعه مناطق 
عشایری اختصاص یابد. به گفته وی از محل ماده 
۱0 و ۱2 تسهیالت قرض الحسنه  با سود 4 درصد 

و ضمانت زنجیره ای و مدت ۵ ساله مصوب شده 
است. که سهم استان از تسهیالت عشایری، ۶ 

میلیارد و 700 میلیون تومان می باشد.

بهره مندی 6۰۰ خانوار از آب بهداشتی
رییس سازمان عشایری کشور خاطرنشان کرد:  
محله   40 به  آبرسانی  پروژه  درصد   70 امسال 
عشایری زیرکوه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد 
و 700 میلیون اجرایی می شود و فاز دوم این 
آب  نعمت  از  خانوار   ۶00 که  شده  آغاز  پروژه 
سالم برخوردار می شوند.وی اضافه کرد: عشایر 
در فصل سرما نگران تامین علوفه دام های خود 
نباشند؛ امسال ۱۵3 هزار تن سهمیه علوفه دام 
گرفته شده که با قیمت هر کیلو 920 تومان به 

عشایر عرضه می شود.
)Ava.news19@gmail.com(
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امام صادق علیه السالم فرمودند :
تََجنَّبوا الَبوائَق ُيَمدَّ لَُكم في األعماِر

از بديها دورى كنید تا عمرتان طوالنی شود.
)عیون أخبار الرضا)ع( : ج2، ص36، ح90(

فعال اصالح طلب: دیگر برجامی
 وجود ندارد که بخواهد پاره شود

سعید یاری رئیس کمیته هسته ای جبهه اصالح طلبان 
گفت: آقای ترامپ با اظهارات و حمالت پی  در پی 
خود به برجام، آن را پاره کرده است، بنابراین نیازی 
به پاره کردن فیزیکی برجام نیست. ترامپ به دور 
از دانش بین المللی و شرایط حاکم بین دولی وارد 
عرصه شده و با ادبیات و تصمیم گیری های خاص بنا 

دارد موج های جدیدی در دنیا راه اندازی کند.

زنگنه: ترامپ مانع آمدن شرکت های 
آمریکایی شده است

بیژن زنگنه با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا 
مبنی بر اینکه اروپایی ها بروند و از پول ایرانی ها 
استفاده کنند، گفت: ترامپ چرا از اینکه اروپایی ها از 
ایران پول می گیرند، ناراحت است؟ چرا نمی گذارد 
ایران منفعتی  بیایند و در  آمریکایی  شرکت های 
کسب کنند. وی افزود: خود ترامپ مانع ورود شرکت 
را  راه  ما که  است،  ایران شده  به  آمریکایی  های 
نبسته ایم. زنگنه ادامه داد: اگر بخواهند، ما حاضریم 
با شرکت های آمریکایی درباره توسعه منابع نفت و 
گاز مذاکره کنیم و الزم نیست آقای ترامپ از این 

بابت اینقدر اظهار ناراحتی کند.

بادامچیان: مهدوی کنی تایید کرد وگرنه 
موافق همکاری با احمدی نژاد نبودیم

متبوعش  حزب  می گوید:  بادامچیان  اسدا... 
جمهوری  ریاست  زمان  در  اسالمی  موتلفه  یعنی 
تایید  اما  نبوده  او  با  همکاری  موافق  احمدی نژاد 
حزب،  این  در  آنها  برای  کنی  مهدوی  آیت ا... 
مرکزی  شورای  عضو  است.  شده  شرعی  حجت 
حزب موتلفه اسالمی در همایش ملی نکوداشت 
آیت ا... مهدوی کنی ضمن بیان این مطلب، ادامه 
داد: آیت ا... مهدوی کنی گفتند که اگر نفر بعدی 
پیش  مشکالت  خیلی  بیاید،  نژاد  احمدی   آقای 
می آید بنابراین ما در حزب موتلفه حمایت کردیم و 

از این حمایت شاد هستیم. 

ناطق نوری:رفتار  ترامپ
 کاسب کارانه است

ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت:به نظر می رسد که ترامپ هنوز باور نمی کند 
در یک فرآیندی رئیس جمهور یک کشور بزرگ شده 
و هنوز در قالب مدیر یک بنگاه اقتصادی و کاسب 
کارانه رفتار می کند، یعنی درک درستی از مفهوم 
شخصی  منافع  با  قیاس  در  کشورش  ملی  منافع 
اش ندارد لذا بخشی از عبارات و مطالبی که گفته 
است، به خصوص در ارتباط با نام خلیج فارس را 
باید در این سطح و در واقع تالش برای بازاریابی 
عوام  مواضع  طور  همین  کرد.  ارزیابی  تسلیحاتی 
فریبانه و وعده های انتخاباتی او که اتفاقاً در اجرای 
قریب به اتفاق این وعده ها زمین گیر شده است.

مدام نگویید منابع مالی ما برای اداره کشور کم است

از   من  گفت:  دولت  نوبخت سخنگوی  محمدباقر 
تقاضا  دارند،  مخالفت هایی  دولت  با  که  کسانی 
می کنم در حال حاضر وحدت را در کشور به نمایش 
بگذارند و مدام نگویند که منابع مالی ما برای اداره 
کشور کم است. کسانی که بیرون از مرزها نشسته اند 
اگر ببینند که ما وضعیت اقتصادی خوبی نداریم و منابع مالی در اختیارمان 

کافی نیست در اقدامات شان جری تر می شوند.

موسویان: برجام از ابتدا ابتکار اروپا بود نه آمریکا

موسویان عضو پیشین مذاکره کننده هسته ای با 
بیان اینکه معتقدم که مواضع ترامپ، برجام را به 
خطر انداخته است،گفت: آمریکا یک عضو کلیدی 
برجام است و اگر بنا باشد به برجام ضربه بزند، توافق 
کامال آسیب پذیر و سرنوشت برجام به خطر خواهد 
افتاد. وی همچنین گفت: اروپا در حفظ برجام می تواند نقش کلیدی ایفا کند،  

نباید فراموش کرد که از ابتدا برجام ابتکار اروپا بوده است نه آمریکا.

آمریکا می داندکه سپاه چه ارزشی در نظام دارد

سردار غالمحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین با اشاره به اظهارات آمریکا علیه سپاه 
نظام  مسئوالن  گفت:  اسالمی  انقالب  پاسداران 
موضع گیری ها و سخنان خوبی را در این زمینه مطرح 
کرده اند و باید گفت که سپاه یک یگان نظامی نیست، 
بلکه یک نهاد برآمده از بطن انقالب است. آمریکایی ها می دانند که سپاه چه ارزشی 
در نظام اسالمی دارد و مردم چه عالقه ای به این نهاد مردمی و انقالبی دارند.

علی مطهری نماینده مردم تهران 
طوالنی  علت  گفت:  مجلس  در 
روش  به  علوم  وزیر  معرفی  شدن 
ایشان  گردد.  بر می  روحانی  آقای 

و  نهادها  همه  رضایت  خواهد  می 
دفتر رهبری را جلب کند و چنین 
چیزی ممکن نیست. در واقع حق 
مجلس ضایع می شود. تنها نهادی 

است.  مجلس  بدهد،  نظر  باید  که 
رئیس جمهور باید گزینه پیشنهادی 
خود را معرفی کند و مجلس باید نظر 
بدهد. مطهری تصریح کرد: نهادها و 

اشخاص حقیقی و حقوقی نباید در 
کار یکدیگر دخالت کنند. شبیه این 
اتفاق در انتخاب استانداران هم ر خ 
می دهد. برای انتخاب یک استاندار 

نماینده  و  جمعه  امام  از  اعم  همه 
مجلس و نهادهای نظامی و غیره 
پیشنهاد  اگر صرفا  شوند.  می  وارد 
پیشنهاد  اما  ندارد  اشکالی   بدهند 
باید همین  می دهند و می گویند 
مجلس  رئیس  نایب  شود.  معرفی 
با تاکید بر اینکه دولت باید در این 
مواقع مستقل تصمیم بگیرد و عمل 
وزیر  معرفی  در  االن  گفت:  کند، 
علوم آقای روحانی باید آن کسی را 
که خودشان اصلح می دانند، معرفی 
کنند و منتظر اعالم رضایت دیگران 
نباشند. همین سرپرست فعلی وزارت 
علوم آقای دکتر سید ضیاء هاشمی 
را  کار  چرا  است.  مناسب  نظرم  به 
معطل کرده اند؟ آقای احمدی نژاد در 
این گونه موارد مستقل تر عمل می 

کرد و کمتر اجازه دخالت می داد.

صادق زیبا کالم در پاسخ به این سوال 
را  روحانی  آقای  نتیجه عملکرد  که 
می پذیرید،گفت: از او حمایت می کنیم 
را که درونش  اینکه شرایطی  برای 
قرار گرفته، می دانیم. آگاه هستیم و 
می فهمیم شرایط او چگونه است. مورد 
دوم این است که می دانیم وی ذاتا یک 
فرد اصولگرا بوده و هیچ وقت روحانی را 
فردی که طرفدار دموکراسی و آزادی 
روحانی  که  بار  هر  نمی دانم.  باشد، 
صحبت  شهروندی  حقوق  درباره 
می گیرد. خنده ام  بی اختیار  می کند 

وی در پاسخ به این سوال که این 
احتمال وجود دارد که از دولت دوم 
روحانی به فرد اصولگرا برسیم یعنی 
در  روحانی  طرفدار  اجتماعی  بدنه 
انتخابات 1400به سمت رقیب گرایش 
احمدی نژاد  به  دیگر  بار  و  کند  پیدا 

دیگری رای دهند،گفت: بله.  معتقدم 
اگر روحانی در عرصه اقتصاد موفق 
رای  میلیون   25 با  رئیسی  نشود 
رئیس جمهور خواهد شد. یا یک فرد 

دیگری مثل احمدی نژاد می آید. وی 
پوپولیسم  به  بازگشت  امکان  گفت: 
خیلی زیاد است. البته اگر روحانی در 
نشود. چون می دانیم  موفق  اقتصاد 

حقوق  و  اجتماعی  سیاسی،  نظر  از 
شهروندی خیلی نمی تواند موفق شود 
و از او انتظار هم نداریم که موفق شود. 
اگر هفت میلیون بیکار و رکود همچنان 

باقی بماند و در یک کالم اگر از نظر 
اقتصادی ایشان موفق نشود بازگشت 
ضرغامی،  رئیسی،  احمدی نژاد، 
می رود. باال  دیگران  و  قالیباف 

معتقدم اگر روحانی در عرصه اقتصاد موفق نشود 
رئیسی با 25 میلیون رای رئیس جمهور خواهد شد

خوشرو: برجام قابل تغییر نیست

نماینده دائم ایران در سازمان ملل تأکید کرد که برجام 
قابل مذاکره مجدد یا تغییر نیست.خوشرو در سخنرانی 
خود در کمیته خلع سالح و امنیت بین المللی سازمان 
ملل گفت: برجام یک سند معتبر بین المللی است نه 
یک موافقتنامه دوجانبه که بتوان آن را به صورت یک 
طرفه لغو کرد. وی افزود: آمریکا به غلط و به صورت 
یک جانبه اعالم می کند که ایران روح برجام را نقض 
برجام،  روح  به اصطالح حفظ  برای  و  است  کرده 
می خواهد کل آن را نابود کند. ایران اولین کشوری 
نخواهد بود که از برجام خارج می شود، ولی چنانچه 
حقوق و منافع آن وفق برجام مورد توجه قرار نگیرد، 

ایران اجرای تمامی تعهداتش را متوقف خواهد کرد.

موگرینی: توافق هسته ای را 
نمی توان یک جانبه از بین برد

اتحادیه  فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی 
اروپا با انتشار یادداشتی در وبگاه شخص خود نوشت: 
این روزها به سختی برای حفظ توافق بر سر برنامه 
هسته ای ایران که برای امنیت خودمان در اروپا، برای 
امنیت منطقه مان و برای نظام عدم اشاعه جهانی 
ضروری است، تالش می کنیم. پس از گفت وگو با 
رکس تیلرسون وزیر امورخارجه آمریکا و پس از گوش 
دادن به سخنرانی رئیس جمهور ترامپ، من دوباره 
خواستار حمایت کامل اتحادیه اروپا از توافق هسته ای 
شدم. این توافقی نیست که کشوری بتواند به طور 
یک جانبه آن را نابود کند. این یک توافق دو جانبه 
نیست بلکه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است.

بولتون: توافق هسته ای 
نفس های آخرش را می کشد

نشریه »وال استریت ژورنال« در یادداشتی به قلم جان 
بولتون نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل، نوشت: 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز 
جمعه، توافق هسته ای را زخمی کرد اما باید آن را 
از بین می برد. هیچ راهی برای اصالح این توافِق ذاتا 
توافق هسته ای  ندارد. وی مدعی شد  اشتباه وجود 
ایران نفس های آخر خود را می کشد و رو به زوال 
است. در حالی که بیشتر کشورهای اروپایی و اعضای 
گروه 5+1، خروج آمریکا از این توافق بین المللی را 
مایه بی اعتبار شدن این کشور می دانند اما بولتون تاکید 
می کند این مسئله نه »خفت بار« و نه »غیرعادی« 
است که دولت ها از توافقاتی که با منافع حیاتی شان 

در تضاد است، خارج شوند.

آگهی مزایده اموال منقول
 بانک مهر اقتصاد استان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعدادی 

اموال منقول شامل شیلنگ جات در ابعاد مختلف با مصارف صنعتی وکشاورزی را از طريق 
مزايده کتبي عمومي  به فروش برساند.

اموال عرضه شده جمعا به مبلغ 185/000/000 ريال می باشد و متقاضیان مي توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر، بازديد اموال، دريافت برگ مزايده و درخواست شرکت در مزايده و 
تسلیم پیشنهادات خود تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه  96/07/27 از ساعت 8 صبح الي  
14:30 به شماره هاي ذيل تماس گرفته و جهت انجام امور مزايده با هماهنگي نماينده بانک 

اقدام نمايند.

شرایط پرداختردیف
میزان پرداخت 

میزان پرداخت غیر نقدینقدی

-100 درصدالف1

 نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول فوق 
 مي باشد و شرکت کنندگان تنها می توانند به صورت نقدی  برای پرداخت ثمن معامله شرکت نمايند .

توضیحات و شرایط :
* مبلغ پیشنهادي بايد مشخص ، معین و بدون ابهام باشد و در پاکت سربسته به وسیله 
پست پیشتاز و يا به صورت مستقیم به آدرس بیرجند- خیابان محالتی تقاطع 13 آبان - اداره 

امورشعب بانک مهر اقتصاد- واحد پشتیبانی ارسال گردد.
* مبلغ سپرده شرکت در مزايده معادل 5 درصد مبلغ پايه مزايده مندرج در آگهي مي باشد که 
بايد توسط متقاضي به حساب مورد اشاره در فرم پیشنهاد قیمت واريز و رسید آن با قید رديف 

و مشخصات دقیق ملک مورد انتخابي متقاضي به صورت جداگانه تحويل گردد.
* کلیه اموال عرضه شده با وضعیت موجود به صورت يکجا به فروش مي رسد. 

* هزينه هاي آگهي مزايده و ساير هزينه هاي مرتبط از برندگان مزايده اخذ مي گردد.
* فروش اموال به صورت  نقدی است.     

 * تلفن های تماس جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت بازديد از اموال عبارتند از :
32440376 - 32441860 

* بانک در قبول يا رد پیشنهادها مختار است.
* به پیشنهادهای فاقد سپرده و يا کمتر از مبلغ مقرر ، چک شخصی و يا نظاير آن و همچنین 
به پیشنهادهای فاقد امضا، مهر و امضای مجاز )در اشخاص حقوقی( مشروط ، مخدوش و 
 پیشنهادهايی که پس از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد مگر به تشخیص بانک 
مزايده و بازگشايی پاکت های پیشنهادی ارائه شده روز يکشنبه 1396/07/30 ساعت 9:00  
صبح در محل اداره امور شعب استان خراسان جنوبی واقع در خیابان محالتی، تقاطع 13 
آبان )بانک مهر اقتصاد( به صورت غیر حضوری و نقدی انجام می پذيرد و به باالترين قیمت 

پیشنهادی واگذار خواهد شد.

آموزشگاه علمی دهخدا بیرجند ثبت نام می کند
کالس های کنکور )تجربی ، ریاضی ، انسانی( -کالس های کنکور زبان  ، هنر-
کالس های کنکور تیزهوشان ششم،نهم-کالس های تقویتی و تکمیلی کلیه 
 پایه ها و مقاطع تحصیلی- مشاوره تخصصی کنکور وآموزش مهارت های

 تحصیلی )شیوه های برنامه ریزی ، مطالعه ، تست زنی(

شروع ثبت نام: 96/7/25    تلفن تماس: 32441152

فراخوان ثبت نام        
کالس های آموزشی  قرآن  و  عترت

 مکتب نرجس )علیهاالسالم( بیرجند
 شیفت بعدازظهر

در مراحل مختلف آموزش قرائت قرآن کریم

رهبر معظم انقالب:

همت را بر این مسئله بگمارید 
که تمام مردم بتوانند قرآن را یاد بگیرند.

جهت ثبت نام  همه روزه )به جز  پنجشنبه(
مکتب   ،1 طالقانی  به  صبح   11 تا  ساعت 8   

نرجس)س( مراجعه و یا با شماره 
32223831 تماس حاصل فرمایید.

 احمدی  نژاد مستقل  تر از روحانی بود
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:

پخت نان سنتی *  عکس : برزجی 



ماهی غذای سالمت بخش

ر      ژيم  يك  از  پيروي  منظور  به 
ميزان  كنترل  مناسب،  غذايي 
و شاخص  انرژي  روزانه  دريافت 
و  نمك  چربي،  قند،  هاي 
اسيدهاي چرب ترانس متناسب با 
شرايط جسماني و ميزان تحرك 
و فعاليت بدني از اهميت ويژه اي 

نشانگرهاي  باشد.  مي  برخوردار 
درج  بر  عالوه  اي  تغذيه  رنگي 
مقادير شاخص هاي فوق در هر 
به مصرف  از ماده غذايي،  سهم 
كننده كمك مي كند بتواند با يك 
نگاه سريع و آسان و بر اساس رنگ 
)سبز، زرد و فرمز( ماده غذايي را 

از حيث شاخص هاي مهم تغذيه 
اي ارزيابي نموده و مناسب ترين 

انتخاب را انجام دهد.
رنگي  نشانگرهاي  مفهوم 

تغذيه اي 
رنگ قرمز: 

وجود  معناي  به 
)قند،  زياد  مقادير 
يا  نمك  چربي، 
اسيد چرب ترانس( 
غذايي ماده   در 
ميبايست  فرد  هر 
شرايط  با  متناسب 
ميزان  و  جسماني 
مصرف  بدني  فعاليت  و  تحرك 
محصوالت غذايي با نشانگرهاي 

مواقع  به  محدود  را  رنگ  قرمز 
خاص و مقادير كم نمايد.

رنگ نارنجي: 
و  كم  )نه  متوسط  معناي  به 
غذايي  محصوالت  زياد(  نه 
رنگ  نارنجي  نشانگرهاي  با 
هاي  انتخاب  مواقع  اكثر  در 
مي  محسوب  مناسبي  نسبتا 
سبزها  كه  چند  هر  گردند. 
 مناسب ترين و بهترين هستند.

وجود  معناي  به  سبز:  رنگ 
مقادير اندك از شاخص مورد نظر 

)مثال چربي ( در ماده غذايي
 محصوالت غذايي با نشانگرهاي
 سبز رنگ بهترين و مناسب ترين
  انتخاب از حيث تغذيه اي مي باشند.

آشنايي با نشانگر هاي رنگي تغذيه اي

 ( رنگ  سبز  سيب  يك  ايمني  نشان  نگاره 
نماد سالمت( بوده و عبارت ايمني و سالمت 
به همراه تيك تاييد و صحه گذاري به عنوان 
غذاي سالم و سالمت بخش در كنار آن نوشته 
شده است . دارندگان نشان مي توانند نگاره 
آن را روي برچسب فرآورده توليدي خود درج 
نمايند. به منظور پيروي از يك الگوي تغذيه 
اي سالمت بخش، مصرف كننده مي بايست 
محصوالت داراي نشان ايمني و سالمت را در 

اولويت خريد و مصرف خود قرار دهد.
معيارهاي اعطاء نشان عبارتند از :  

1- نداشتن مواد افزودني شيميايي سنتتيك
2- به حداقل رساندن ميزان كالري فرآورده از 
طريق كاهش مصرف كربوهيدراتهاي كل، ساده 

و چربي ها
عوامل  و  تركيبات  رساندن  حداقل  3-به 
خطرساز از قبيل نمك، اسيدهاي چرب ترانس 

و اشباع و ...

4-استفاده از مواد اوليه و افزودني هاي طبيعي
 5-توليد بهداشتي و صنعتي فرآورده هاي سنتي

6-غني سازي ماده غذايي
7-استفاده از تكنولو ژي مدرن در راستاي حفظ 

ارزش تغذيه اي و حذف نگهدارنده
قارچي،  سموم  از  فرآورده  بودن  8-عاري 
باقي مانده سموم دفع آفات نباتي و داروهاي 
دامپزشكي، عوامل آلودگي بيولو ژيك، هورمونها 

و ....

نگـاره نشـان ايمنـي و سالمـت  

جايگاه غذا و تغذيه و كيفيت و سالمت آن در سالمتی انسان ها بر كسی 
پوشيده نيست و دسترسی به مواد غذايی كافی و سالمت تغذيه ای از 
محورهای اصلی توسعه و زيرساخت پرورش منابع انسانی كارآمد بوده كه 
در اين خصوص امنيت و ايمنی غذايی از مهمترين مولفه های امنيت ملی 
محسوب می شود و بنيان يك جامعه توسعه يافته و عنصر اصلی سالمت 

فكری، روانی و جسمی اعضای آن است.
با پيشرفت دانش، صنعت و تكنولوژی نوين ، تغذيه انسان نيز دستخوش 
تغييراتی شده است . استفاده از غذاهای فوری و پخت و پز با دستگاهها 
نظير مايكروويو و سرخ كن افزايش يافته است . همچنين با تغيير در 
نوع تغذيه و ذائقه مردم ، گرايش به غذاهای سنتی كاهش يافته است و 
غذاهای آماده يا به اصطالح فست فود جايگزين آن شده است . محتويات 
غذای آماده به گونه ای است كه مردم را در زياده روی به خوردن تشويق 

می كند و خطر چاقی مفرط را افزايش می دهد .
توليد غذای سالم  و  ارتقاءسالمت  و  برای حفظ  تغذيه  الگوی  اصالح 
نيازمند مشاركت بين بخشی تمام سازمان ها و ارگان های و بخش 
 های متولی توليد، توزيع و نظارت در بخش دولتی و خصوصی می باشد 

و چرخه ای است كه هر قسمت از آن دچار خدشه شود سالمت و 
ايمنی غذا به مخاطره می افتد. يا به عبارتی  ايجاد جامعه سالم،پويا و 
بانشاط نيازمند همكاری های بين بخشی،همبستگی اجتماعی،تالش و 
مشاركت آحاد جامعه خصوصاً سياست گذاران، برنامه ريزان، كارآفرينان 
و توليدكنندگان می باشد و تحقق شعارهای جهانی و ملی روز جهانی 
غذا،بدون شك با مشاركت و همدلی و همراهی تمامی صاحبان فرآيند 
تداوم  روز  ميتوان  را  غذا  روز جهاني  واقع  در  امكان پذير خواهد شد. 
شكرگزاري از نعمت هاي بيكران الهي، يادآوري تعهدها و تكرار ميثاق 
ها و توجه همگان به ايمنی و امنيت غذا و تغذيه، سالمت و توسعه همه 
جانبه ناميد و نظر به اهميت اين موضوع يعنی ايمنی و سالمت، شاهد 

كاهش چشم گير بار بيماری های غير واگير باشيم. 
امسال گراميداشت روز جهاني غذا از تاريخ 22 مهر ماه به مدت يك هفته 
از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشكی بيرجند با شعار 
جهاني "تغيير آينده مهاجرت، سرمايه گذاری در امنيت غذايی و توسعه 
روستايی" و با موضوع ملی " اصالح الگوی تغذيه برای حفظ و ارتقاء 
سالمت" و محور كاهش مصرف نمك ، قند و چربی ، معرفی نشانگرهای 
رنگی تغذيه ای، معرفی نشان ايمنی و سالمت ، معرفی برچسب اصالت 
و سالمت كاال و مبارزه باقاچاق كاالهای سالمت محور و با اجرای برنامه 

های مختلف برگزار می گردد.
اينجانب ضمن تبريك اين روز به همه فعاالن و دست اندركاران صنعت 
غذايی استان ، اميدواريم با تالش و پشتكار و استفاده از همه ظرفيت 
ها گام های اساسی در مسير پيشرفت ايران اسالمی و كمك به توليد 

محصوالت غذايی سالم ، مطمئن و در دسترس همگان برداشته شود.

پیام  معاون غذا و داور دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 به مناسبت روز جهانی غذا 1396

مسابقــه پیامکــی روز جهانـــی غــــذا      شرح در صفحه 2

ضميمه رايگان روزنامه آوای خراسان جنوبی

ارزش غذايی ماهی
ماهی حاوی بيشترين مواد مغذی مرغوب 
از جمله پروتئين مرغوب، اسيدهای چرب 
ويتامين های   ،6 امگا  و   3 امگا  ضروری 
محلول در چربی، مواد معدنی مانند فسفر، 
همين  به  می باشد.  سديم  روی،  منيزيم، 
دليل متخصصان تغذيه از اين ماده غذايی 
، به عنوان يك ماده غذايی سالمت بخش و 
كند كننده روند پيری ياد می كنند و توصيه 
می كنند كه حتماً در رژيم غذايی هفتگی 

يك تا دو بار از ماهی استفاده شود.
نقش ماهی در زيبايی ، سالمت و کند 

کردن فرايند پيری
تحقيقات جديد در مورد اسيدهای چرب 
ماهی های  )بخصوص  ماهی ها  در  موجود 
درياهای آزاد( نشان داده كه اين اسيدهای 
كردن  كند  در  مؤثری  بسيار  نقش  چرب 
فرآيند پيری دارند. در ضمن، ويتامين E و 
عنصر روی موجود در ماهی برای سالمت 
و لطافت پوست مؤثر می باشند. اسيدهای 
چرب ضروری )امگا 3 و امگا 6( موجود در 
روغن ماهی از جمله مواد مغذی هستند كه 
نقش مؤثری در سالمت پوست و شادابی مو 
دارند. بر اساس نظر محققان استراليايی، امگا 
3 موجود در روغن ماهی به حفظ رطوبت 
در سلول های پوستی كمك می كند و باعث 
توليد ماده مفيد كالژن در پوست و برطرف 
عالوه  به  می شود.  پوستی  لكه های  كردن 
اين كه مصرف مداوم روغن ماهی در بهبود 
بافت ناخن ها تأثير می گذارد و باعث تقويت 
تركيبات موجود در ناخن و حفظ سالمت 
آن می شود. ماهی های آزاد كه در درياهای 

آزاد زندگی می كنند، در مقايسه با ماهی های 
پرورشی حاوی ميزان باالتری از اسيد چرب 
ضروری امگا 3 می باشند كه اين اسيد چرب 
در حفظ سالمت ، پيشگيری از بيماری های 
مزمنی مانند بيماری های قلبی- عروقی و 
ايجاد لطافت پوست و جوانی نقش بسيار 
مهمی دارد. ماهی های درياهای آزاد عالوه 
امگا 3، حاوی ويتامين های  بر پروتئين و 
ضروری مانند ويتامين D، كلسيم و فسفر 
تا 2  می باشند و مصرف منظم حداقل 1 
بار در هفته از اين ماده غذايی مانع از بروز 
پوكی استخوان، مشكالت تصلب شرايين و 

مشكالت زوال مغزی نيز می شود.
نقش مصرف ماهی در پيشگيری از بروز 

آکنه و سالمت پوست
از جمله اثرات مهم ديگر ماهی ، مقابله آن با 
بروز آكنه است، چون حاوی اسيدهای چرب 
ضروری برای بدن است كه بر ترشحات غدد 
چربی در پياز مو تأثير می گذارد و مانع از 

بروز آكنه و جوش بر روی پوست می شود.
 بهترين روش طبخ ماهی 

در حالی كه بسياری از خانواده ها، ماهی را 
به صورت سرخ شده مصرف می كنند، اما 
بايد توجه نمود كه بهترين روش طبخ ماهی 
برای حفظ سالمت انسان ، استفاده از روش 
بخارپز يا كبابی می باشد. در ضمن به منظور 
لذيذتر شدن ماهی می توان از آب ليمو يا 

نارنج و يا سركه سيب استفاده كرد.
احتياط های مهم در مورد مصرف ماهی 

درياهای آزاد
در مورد ماهی درياهای آزاد بايد به اين نكته 
توجه نمود كه به علت وجود آلودگی های 

مصرف  از  بايد  درياها  در  موجود  صنعتی 
ماهی هايی كه امكان آلودگی دارند يا توسط 
مراجع ذيصالح تأييد نشدند، اجتناب نمود. 
در ضمن در مورد ماهی های درياهای آزاد 
بايد توجه نمود كه امكان دارد، برخی از اين 
ماهی ها در برخی افراد ايجاد حساسيت های 
استفراغ(  و  تهوع  درد،  دل  )مانند  غذايی 
می شود  توصيه  دليل  همين  به  نمايند؛ 
در جهت پيشگيری از اين موارد و حفظ 
سالمت خود، هرگاه می خواهيد ماهی نوع 
جديدی را مصرف نماييد، حتماً اولين بار با 
مقادير كم آن را مصرف نماييد. نكته ديگری 
كه در مورد مصرف ماهی بايد به آن توجه 
نمود، مصرف ماهی خام در رستوران های 
بين المللی است. در واقع به دليل اين كه 
در بدن ماهی ممكن است انگل هايی مانند 
انگل آنيسكيس رشد نمايد، بنابراين توصيه 
اكيد می شود كه هرگز ماهی خام استفاده 
نكنيد. همچنين تحقيقات نشان می دهند 
به  ابتال  خطر  دودی  ماهی  مصرف  كه 
بيماری های بدخيم را باال می برد. همچنين 
بايد دقت كرد كه تا زمان مصرف، ماهی در 
زير 20 درجه سانتی گراد  و دمای  فريزر 

نگهداری شود.

نکته  اين  به  توجه  خريد،  هنگام 
ضروريست که مواد غذايی وبهداشتی 

مناسب  بندی  بسته  دارای  بايستی 
)سالم وفاقدپارگی( باشد.

دارای  بايد  داخلی  محصوالت  تمام 
مشخصات ذيل بر روی بسته بندی باشد:

ساخت  بهداشتی  پروانه  وجودشماره   -1
آرم  ذيل  در  كارگاهی  نظارت  شناسه  يا 

سازمان غذا و دارو)لگوی سازمان(
2- نام واحد توليدی و آدرس

تجاری  ونام  فارسی  به  فراورده  نام   -3

محصول 
ساخت وسری  انقضاء  و  توليد   4-تاريخ 

5- وزن يا حجم خالص
محصول  دهنده  تشكيل  تركيبات   -6 

7- نام واحد توليدی و آدرس
8- شرايط نگهداری

9- جمله ساخت ايران 
يانشانگر  ای  تغذيه  ارزش  جدول   -10

رنگی تغذيه ای

مصرف کننده گرامی : 



  مسابقه پیامکی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی غذا
شما می توانید با مطالعه این ویژه نامه و پاسخ به سواالت زیر جوابهای صحیح را به صورت یک عدد پنج رقمی از 
راست به چپ به شماره  پیامک 3000484834 ارسال نماید. به برگزیدگان این مسابقه به قید قرعه جوایزی از سوی 
 معاونت عذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهدا خواهد شد. مهلت شرکت در این مسابقه  دهم آبان ماه می باشد.

1- نمک مجاز مصرفی در افراد کمتر از 50 سال چه مقدار می باشد؟
1(کمتر از 10 گرم        2( کمتر از 7 گرم         3( کمتر از 3 گرم               4(کمتر از 5 گرم

2- مصرف بیش از حد مواد قندی، موجب .............کارایی انسولین در بدن و ......... چربی در کبد می شود.
1( تشدید- جذب        2( تضعیف- جذب          3( تشدید -عدم جذب              4( تضعیف -عدم جذب

3- معیار اعطا نشان ایمنی و سالمت کدام یک  می باشد؟
1( کاهش نمک و اسید های چرب غیر اشباع                            3( افزایش میزان کالری فرآورده

2( کاهش نمک و اسید های چرب اشباع                                  4( 2 و 3
4- محصوالت غذایی با نشانگرهای .........رنگ بهترین و مناسب ترین انتحاب از حیث تغذیه ای می باشند.

1(قرمز                2(  سبز                3( نارنجی             4( 2 و 3
5-  کدام ماده موجود در ماهی برای سالمت و لطافت پوست موثر می باشد؟

1( اسید های چرب ضروری  امگا 3 و امگا 6       2( روی      3( ویتامین E               4(   همه موارد

كـاالي سالمـت محـور قاچـاق

ویژه نامـه  روز جهـانی غـذا
) به سفارش روابط عمومی و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(

مدیر مسئـول: غالمرضا جعفرپورمقدم    طـراح: لیال خودکار
گردآوری: مهندس محمدعلی شریفی نیا / مهندس محمدسبحانی / دکتر متین خسروی

با تشکر از: دکتر کبری ناصری / مهندس راضیه کفایی

 * فشار خون اصلی ترین عامل مرگ ومیر در جهان است.
* نمک اصلی ترین علت افزایش فشار خون است.

*کاهش مصرف نمک مقرون به صرفه ترین راه حل کاهش 
فشار خون است.

 * مصرف زیاد نمک خطر ابتال به پوکی استخوان را افزایش می دهد.

 * مصرف نمک در ایران بیش از دو برابر میزان مجاز است.

 *مصرف زیاد نمک خطر ابتال به سرطان معده را افزایش می دهد.
)کمتراز1  5گرم  ،کمتراز  مصرفی  مجاز  نمک  *میزان 
است. 50سال  کمتراز  افراد  در  روز  مرباخوری(در   قاشق 

*نمک کمتریعنی فشارخون پایین تر و فشارخون پایین تر 
یعنی کاهش خطر سکته .

*سرسفره به غذا نمک نزنید ونمکدان را از سفره و میز غذای 
تان حذف کنید.

* به جای تنقالت شور،به فرزندان خود،میوه وآجیل خام بدهید.
* به برچسب تغذیه ای محصوالت غذایی از نظر میزان نمک 

)سدیم( توجه کنید.
های  چاشنی  از  نمک  جای  غذا،به  به  دادن  طعم  برای   * 
 دیگر مثل سبزی های معطر،سیر وآب لیمو استفاده کنید.
*تا حدامکان ،نمک مصرفی خود را کاهش دهید والبته نمک 

مصرفی شما باید از نوع تصفیه شده یددار باشد.
*افراد باالی 50سال وبیماران قلبی ومبتال به فشار خون باال 

باید کمتراز 3گرم)نصف قاشق مرباخوری(نمک مصرف کنند

نمک كمتر،زندگی بهتر

1- چاقي: اولین مشکل ناشي از مصرف غذاهاي آماده است. اکثراین غذاها سبب ایجاد چاقي به خصوص چاقي هاي موضعي در نواحي شکم و پهلوها 
مي شودو شانس ابتالء به دیابت و حمله قلبي را به شدت افزایش مي  دهد.

2- کمبود مواد مغذي : غذاهایي که تحت عنوان فست فودها طبخ مي شوند، داراي ارزش غذایي پاییني از نظر ویتامین و امالح مورد نیاز بدن هستند 
کمبود ارزش هاي غذایي یکي از مشکالتي است که کودکان و نوجوانان را در سن رشد تهدید مي کند.اگر کودك در سنین پایین از نظر مواد مغذي 
کمبود داشته باشد، حتماً در دوران نوجواني نیز دچار این مشکل خواهد شد.کودکان و نوجواناني که زیاد از این غذاها استفاده مي کنند دچار کمبود 

کلسیم و ویتامین »د« هستند.
3- نمک فراوان و فشار خون : بیشتر غذاهاي آماده از نظر نمک بسیار باالتر از حد استاندارد و بهداشتي می باشند.از طرف دیگر به علت این که 

ذائقه ایراني ها شور بوده احتمال استفاده از مصرف مواد شور هم در کناراین غذاها وجودداردکه مي تواند باعث بروز فشار خون در مصرف کنندگان شود.
4- خوردن نوشابه:  یکي دیگر از مشکالت این غذاها است. نوشابه هاي گازدار در کنار تمام این غذاها عرضه و خورده مي شود. اسید موجود در 
نوشابه هاي گازدار موجب فرسایش میناي دندان شده و همچنین قند باالي این محصوالت، پوسیدگي دندان  ها را تسریع مي کند.به عالوه نوشابه ها فاقد 
ارزش غذایي بوده و به خاطر میزان قند باالیشان داراي کالري زیادي هستند که موجب چاقي مي شوند. فراموش نکنید که نوشابه هاي رژیمي هم به دلیل 

داشتن قند مصنوعي آسپارتام، اشتهاآور هستند.
5- پرخوري :یکي دیگر از مشکالت این غذاهاست. وعده هاي غذایي فست  فود از نظر اندازه معموال بزرگ  تر از یک وعده غذاي خانگي است. در نظر 

داشته باشید که انرژي موجود در این غذاها بسیار بیشتر از یک وعده غذاي خانگي در همان حجم است.
6-  غذاهاي سنتي:  عالوه بر این که بخشي از فرهنگ ملت ماست داراي مواد مغذي بسیار خوب و سالمي است.در سفره ایراني غذاهاي سالم از انواع 
سبزي، مواد لبني و تخم مرغ تهیه مي شود که از نظر ارزش تغذیه اي نیز بسیار مناسب هستند اما گسترش فست  فود، نقش این غذاها را کم مي کند. این 

مساله موجب مي شود عادت هاي خوب تغذیه اي ما نابود شود.

شش ضرر مهم غذاهای آماده) فست فودها( 

* مصرف زیاد قند وشکر ومواد شیرین موجب اضافه وزن وچاقی می شود.
*کودکان چاق در بزرگسالی شانس بیشتری برای ابتال به دیابت نوع 2، بیماریهای قلبی 

– عروقی ،سرطان کولون،سرطان پستان وبیماریهای مفصلی استخوانی دارند.
* برای پیشگیری از اضافه وزن وچاقی ،کل قند وشکر مصرفی در برنامه غذایی روزانه 
باید کمتراز 6قاشق چایخوری باشد. این مقدار شامل قند پنهان در مواد خوراکی مثل 

عسل،مربا،بستنی،نوشابه وآب میوه ،شیرینی وشکالت هم می شود.
* با مصرف زیاد قند وشکر ،مواد قندی وشیرین خطر ابتال به بیماریهای قلبی- عروقی 

افزایش می یابد.
*تحقیقات نشان داده است که مصرف منظم نوشیدنی های شیرین به میزان 7وعده یا 

بیشتر در هفته نیز با افزایش خطر بیماری قلبی-عروقی همراه است.
* اگر هر روز یک قوطی نوشابه 300میلی لیتری به مدت یک سال مصرف شود،منجر به 

افزایش وزن حدود 7کیلوگرم در سال می شود.
 *پیشگیری از بیماریهای قلبی-عروقی از 2سالگی باید آغاز شود پس محدودیت مصرف 

قند وشکر ،مواد قندی وشیرین در همه دوران های زندگی ضروری است.
* مقادیر زیاد قند وشکر سمومی را در بدن تولید می کند که باعث افزایش خطر ابتال 

به سرطان می شود.
* یکی از مهمترین دالیل ابتال به دیابت،مصرف زیاد قند ،شکر وموادشیرین است.

* مصرف بیش از حد موادقندی وشیرین ،کارایی انسولین در بدن را ضعیف وموجب 
ابتالی فرد به بیماری دیابت ویا انباشته شدن چربی در کبد می شود.

 *به منابع پنهان قند در موادغذایی توجه کنید .انواع سس ها ،قهوه های فوری،نوشابه های گازدار،
آب میوه های صنعتی،کمپوت ها،انواع شیرینی،شکالت ودسرهای آماده حاوی مقادیر 

زیادی قند هستند.
*مصرف زیاد قند وشکر وموادشیرین موجب پوسیدگی دندان ها می شود.

 * به کودکان بیاموزید پس از مصرف موادقندی وشیرین ،دهان خود را با آب شستشو دهند.
 مصرف شکالت ،آب نبات وپاستیل که دارای مقدار زیادی قند هستند را کاهش دهید.

زندگـی سالـم تـر بـا قنـد كمتـر 

تعریف کاالي قاچاق سالمت محور
تجهیزات  و  دارویي  بهداشتي،  و  آرایشي  غذایي،  محصوالت  کلیه 
پزشکي که از مسیري غیر از مبادي قانوني کشور و بدون دریافت 

پروانه ها و مجوزهاي بهداشتي به کشور وارد شوند.
چرا به هیچ وجه امكان تضمین و تایید صحت و سالمت کاالي 

سالمت محور قاچاق وجود ندارد؟
* عدم امکان تایید صحت و سقم و اصالت محصول سالمت محور 

قاچاق و دشوار و پیچیده نبودن تقلب در کاالهاي سالمت محور
* فقدان نظارت بر شرایط بهداشتي تولید، بسته بندي، توزیع و حمل 

و نگهداري محصوالت سالمت محور قاچاق
* عدم مسئولیت پذیري قانوني تولید کننده و وارد کننده در قبال 

سالمت محصول سالمت محور قاچاق
* تضمین سالمت کاالهاي سالمت محور حتي به کمک پیشرفته 
ترین دستگاه ها و متدهاي آزمایشگاهي امکان پذیر نبوده و در امر 
تضمین سالمت محصوالت سالمت بخش، آزمون هاي آزمایشگاهي 

نقش تکمیلي در کنار سایر فرآیندهاي نظارتي ایفا مي نماید.
1 - در هنگام خرید لوازم آرایشی – بهداشتی ، باید دقت کنید که 
کاالهای داخلی دارای پروانه ساخت معتبر و کاالهای خارجی ، دارای 
برچسب کنترل اصالت و سالمت ) دال بر دارا بودن مجوز ورود و 
. باشند  پزشکی  آموزش  و  درمان   ، بهداشت  وزارت  از   )  ترخیص 

2 -  استفاده مشترك از لوازم آرایشی ، عالوه بر آلودگی فرآورده ، باعث 
انتقال عوامل میکروبی و قارچی از فردی به فرد دیگر می شود و لذا 

باید از استفاده مشترك این لوازم جدا خودداری نمود .
3 -  مواد آرایشی و بهداشتی را از دستفروشان و دوره گردها به هیچ وجه 
 تهیه نکنید و سعی کنید از فروشگاههای معتبر و داروخانه ها تهیه کنید .

4 -  فریب تبلیغات گمراه کننده ماهواره ای و اینترنتی را نخورید ، زیرا 
تاییدیه های بهداشتی و سالمتی این محصوالت ، غالباً در این تبلیغات 
 ارائه نمی شود و این محصوالت به طور صریح و واضح معرفی نمی شوند .

5 -  موادشیمیایی متعدد به ویژه فلزات سنگین به کار رفته در ساخت 
 مواد آرایشی ، در دراز مدت باعث آسیب جدی به پوست می شود .

6 -  عفونت چشمی و آسیب های پوستی ، تنها بخشی از عوارض 
گسترده لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و غیر مجاز است .

7 -  مواد غیر مجازی که در لوازم آرایشی تقلبی و غیر مجاز استفاده 
می شوند می توانند بسیار خطرناك ، سرطان زا و گاهی کشنده باشند 

و اغلب آن ها از مواد سمی و یا تاریخ گذشته استفاده می کنند .
8 -  در انتخاب و خرید لوازم آرایشی خود بسیار دقت کنید زیرا که 
تقلب برندهای معروف به شدت فعال هستند و مهمترین مشتریان این 

شرکت ها نیز ، کشورهای خاورمیانه هستند .
9 -  در هنگام انتخاب کرم های آرایشی به ترکیبات تشکیل دهنده آن 
که بر روی برچسب مشخصات درج شده دقت کنید که فاقد بپارابن 
باشند . تولید کنندگان محصوالت آرایشی برای ارزان تمام شدن 
محصول تولیدی خود ، از ماده سرطان زا با نام پارابن استفاده می کنند تا 
ماندگاری محصول خود را افزایش دهند اما این ماده باعث بروز سرطان 
 های وابسته به هورمون های جنسی )استروژن( در دراز مدت می شود .

10 -  بسیاری از کرم های بهداشتی تقلبی با برندهای معروف اروپایی در 
 خارج از کشور تولید و وارد ایران می شوند و به هیچ وجه کیفیت الزم را ندارند .

خط چشم و ریمیل رژ لب

الک ناخنرنگ مو


