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سرمقاله

تیشه بر ریشه!
*هرم پور

 چندی پیش و در لفافه ی هیاهوی بزرگی که برای 
حضور تعدادی از سرمایه گذاران استانهای مختلف در 
خراسان جنوبی به راه افتاده بود، کنجکاوی رسانه ای 
من هم گل کرد و در جایی خارج از وقت و دور از لنز 
پرتوقع دوربین ها، با تعدادی ...  ) ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

مهرشهر ۴۰ هزار نفری 
فاقد فضای ورزشی

 و  فرهنگی
بیرجند  شهرداری  تفریحی  رفاهی  سازمان  رئیس 
در  شهر  شمال  در  سالمت  جاده  اینکه  بیان  با 
حال آسفالت است گفت : در حال حاضر ۴۰ هزار 
نفر جمعیت مهرشهر بیرجند فاقد از هرگونه مکان 

ورزشی و فرهنگی هستند ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

 همکاری تمام نهاد ها 
برای جلوگیری از 

آسیب های اجتماعی
شورای  اعضا  حضور  با  ای  جلسه  گذشته  روز 
شهر،شهرداری،نماینده استانداری ،بهزیستی،کمیته 
امداد و مرکز جمع آوری متکدیان شهرستان بیرجند 
 پیرامون بررسی آسیب های اجتماعی ، کودکان کار ،
متکدیان و زنان خیابانی برگزار ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

صفحه ۷

التماس باران از خدای آسمان ها
مردم قاین همچون سایر نقاط استان نماز طلب باران اقامه کردند

صفحه ۷

نسخه گیاهی برای
 درمان بیکاری استان
گیاهان دارویی ؛ ظرفیتی که در خراسان جنوبی مغفول ماند

عکس : زرگر

رهبرمعظم انقالب : 
مطالبات صادقانه مردم و حرکات وحشیانه

 یک گروه باید از هم تفکیک شود

محمدنبی حبیبی : 
برخی  هنوز در حال و هوای

 فتنه۸۸ به سرمی برند

اسحاق جهانگیری:
هاشمی بدون عافیت طلبی
 رئیس جمهور درست کرد

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

آغاز مرحله دوم پایش واحدهای صنعتی/بانوی سرآشپز بیرجندی در جشنواره بین المللی هندوستان شرکت می کند/برنامه های دهه فجر در بیرجند هماهنگ اجرا شود/ صفحه 7

اقتضای جان چو ای دل، آگاهی است   
هر که آگه تر بود جانش قوی است

جنـاب آقای حسـن ملکـی
خبر شوق انگیز دیدن بهره تالش تان و 

کسب رتبه عالی و قبولی در آزمون وکالت 
کانون وکالی مرکز 

 را که نتیجه تدبیر ، مجاهدت دائمی و جدیت همیشگی شماست، صمیمانه تبریک عرض 
می نماییم،آرزوی ما عاقبت بخیری توست. توفیقاتت مضاعف و سالمتی ات مستدام

از طرف خانواده ات

10 سـال حضـور پر افتخـار

" دان و علوفـه شـرق"  در استـان 
کسب عنوان صادرکننده برتر 

خراسان جنوبی  برای چهارمین سال متوالی
صادرکننده برتر

 سال های 1392، 1393، 1394 و 1395
شرح در صفحه آخر

بدینوسیله به اطالع آن دسته از شهروندانی که با واگذاری چک 
نسبت به تسویه بدهی خود به شهرداری بیرجند یا دهیاری دهلکوه 
)مهرشهر( اقدام نموده و چک های مذکور در سررسید پرداخت 
 نشده، می رساند: از تاریخ 96/10/23 به مدت 14 روز مهلت دارند

 به حوزه معاونت مدیریت توسعه و منابع شهرداری واقع در ساختمان 
میدان ابوذر مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف موضوع فوق الذکر 

اقدام نمایند.
حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجند

یک سازمان دولتی در نظر دارد: برای ایاب و ذهاب کارکنان به صورت روزانه اطالعیــه عمــومی

و در مسیر 100 کیلومتری جاده بیرجند - طبس و بالعکس نسبت به اجاره 4 

 تا 6  دستگاه اتوبوس بین شهری )اسکانیا، 457و...( مجهز به سیستم گرمایشی -

سرمایشی، صندلی استاندارد و مبله به مدت یک سال از تاریخ 1397/01/01

 و مطابق با قرارداد کارفرما از طریق مناقصه اقدام نماید. 

داوطلبان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم مناقصه 

حداکثر تا تاریخ 1396/10/30 با شماره های 05632479762 

 09120391660 - 09105479979 از ساعت ۸ صبح الی 20 

)به جز ایام تعطیل( تماس حاصل نمایند.

* از عالقه مندان با هر توان دعوت به همکاری می نماید *

آگهی مناقصه )نوبت دوم ( 

منت خدای را عزوجل که باران مهرش چتر دانش 
را طراوتی تازه بخشید و درود و آفرین بر شما که با 

همتی بلند، قامت به ردای وکالت آراستید 
شادباش و سپاس مان ، پیشکش خانواده های 

ارجمندتان و همه کوشندگان چتر دانش در بیرجند

سرکـارخانم  زینب  اسفهـرودی 
 جنـاب آقـای حسـن ملکـی 
سرکـارخانم سعیده مومنی اصل
 سرکـارخانم هانیه عباسی مقدم 

قبولی شما را در آزمون وکالت 96 
تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون تان را از خداوند منان خواستاریم. 

موسسه چتر دانش - نمایندگی خراسان جنوبی  

 

به مناسبت سومین روز درگذشت بزرگ خاندان 

شادروان حاج غالمرضا انصاری فرد 
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 1396/10/20 از ساعت

 14 الی 15 در محل هیئت ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب شادی روح آن مرحوم

 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده انصاری فرد و فامیل وابسته 

ـاقی
والب

ه

یک مرحله آزمون آزمایشی )محک(

ثبت نام آزمون های آزمایشی موسسه چتر دانش بیرجند 
          آغـاز گردید 

تلفـن مشـاوره : 09155610601  رایگــان

جنـاب آقـای مهـدی نبـاتی
با کمال مسرت و افتخار انتصاب جناب عالی را به عنوان 

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی
که نشان از درایت، توانمندی و مسئولیت پذیری شما می باشد

 صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم، از خداوند متعال سربلندی، سالمتی 
و توفیق روز افزون تان را آرزومندیم. 

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جنـاب آقـای مهـدی نبـاتی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت  

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی
تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند باریتعالی توفیقات روز افزون تان را آرزومندیم. 

رجاء واثق داریم که در این عرصه جدید نیز همچون عرصه های دیگر خدمتگزاری
 به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران کماکان موفق، مؤید و پیروز باشید.

اتاق اصناف استان
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تاکید دوباره آموزش و پرورش بر کاهش تعطیالت تابستان

فارس - مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اجرای سند تحول در آموزش 
و پرورش اظهار داشت: معتقدیم ساماندهی تقویم آموزشی باید به آموزش و پرورش تفویض شود و در نگاه 

ما سه ماه تعطیلی تابستان، هیچ توجیهی ندارد.

سرمقاله

تیشه بر ریشه!
*هرم پور

هم  آنها،   از  تعدادی  با   ) از صفحه 1   ادامه سرمقاله    (

امیدوار  چندان  نه  های  صحبت  شدم.  صحبت 
فرصتی  در  تا  داشتم  دل  به  را  آنها  ی  کننده 
مناسب از آنها استفاده کنم که چندی پیش دوباره 
بازرگانی  و  اقتصادی  امور  متصدیان  از  نفر  چند 
استقبال  وضعیت  از  مندی  گالیه  ابراز  با  استان 
 مسؤولین استان از پیشنهادهای سرمایه گذاری،
مطالبی را عنوان و نگرانی خود را از آغاز برخی 
انگیز  تعجب  اقدامات  و  آمیز  تخلف  روندهای 
ابراز کردند، تالش هایی که نه در شأن جایگاه 
در  نه  و  شد  می  عنوان  که  بود  افرادی  مقام  و 
شأن نام و شهرتشان. استان خراسان جنوبی در 
همه ی این سالهای پس از تأسیس، یا از عدم 
تخصص  عدم  از  یا  خورده،  چوب  ها  دلسوزی 
پایه  را  استان  که  مدیرانی  حضور  از  یا  و  ها 
موفقیت  برای  پرتابی  سکوی  و  ارتقاء  برای  ای 
مالی  متأسفانه  و  اداری  اجتماعی،  های سیاسی، 
ناصواب  پندار  این  اند.  داده  قرار  اقتصادی  و 
با سکوت دلسوزان  متأسفانه در سالهای گذشته 
استان و با به حاشیه رفتن فریادهای نخبگان و 
اهل فن و با زاویه گرفتن رسانه های مکتوب و 
از ساحت مطالبات مردمی و رسالت  غیرمکتوب 
مطالبه خواهی واقعی، به حقیقتی تلخ مبدل شده 
آینده  برای  تاریک و مبهم  و شرایط و وضعیتی 
فی  که  ای  گونه  به  است؛  کرده  ترسیم  استان 
الحال، واقعًا هیچ مدیری نقشه ی راه مناسب و 
منطقی برای چندسال آینده استان ندارد و هیچ 
نهاد و ارگانی افق روشن و شفافی برای عمران 
آبادانی خراسان جنوبی در سالهای آینده نمی  و 
از  خارج  مبالغی  ارائه  پیشنهاد  کند.  ترسیم  تواند 
سازمانها  یا  افراد  به  مصوبات  و  قانون  ی  دایره 
در راستای ارائه ی مجوزهای  اقتصادی، واسطه 
گرفتن برخی مدیران از سوی مدیران باالدستی 
برای پیشنهادهای شبه رشوه، سنگ اندازی برای 
افرادی که از دادن این مبالغ یا امتیازها  خودداری 
کرده اند و زمینه چینی و بسترسازی برای به دام 
انداختن برخی از متقاضیان سرمایه گذاری در دام 
های اغوا کننده ی مالی و نشان و رد پا گرفتن از 
آنها برای شانتاژ کردن،  از جمله مواردیست که 
متأسفانه در استان  و در برخی سطوح مدیریتی 
بعضی از ادارات و سازمانها و جود دارد. ما بنا به 
به عنوان  رسالت مطبوعاتی و رسانه ای خود و 
مدعی العموم رسانه ای در محضر مردم، موظف 
به رصد، موشکافی و در صورت لزوم ارائه اسناد 
برخی از این مسائل . . . ) ادامه سرمقاله  از صفحه 1 (

به  مدیریتی  در سطوح  آمیز  ) ادامه سرمقاله  ( تخلف 

قضایی  محترم  دستگاه  و  مردم  شریف  محضر 
هستیم  نیز  موضوع  این  بیان  از  الجرم  هستیم. 
ظرفیت  عنوان  هیچ  به  استان  روز  شرایط  که 
و  ندارد  را  آمیزی   توهین  های  چنین  جسارت 
بزرگ  ای  کیسه  را  استان  که  معدودی  عده ی 
برای انباشت سرمایه های نامشروعشان در لفافه 
و پوشش قدرت و منصب و جایگاه و قانون قرار 
داده اند در این استان هیچ جایگاهی ندارند. ما و 
مردم این عناصر را خیانت کار و تیشه به دستاِن 
اقتصاد کشور و  به آماده برای زدن به ریشه ی 
سالمت  به  اعتقادشان  و  مردم  عمومی  اعتماد 
تفاله  ی  مثابه  به   و  دانیم  می  اسالمی  نظام 
این وضعیت،  ای مشمئز کننده، در صورت تدام 
زالل  و  پاک  ی  صحنه  از  زدودنشان  از  ناگزیر 
این  امیدواریم  هستیم.  استان  به  نظام  خدمات 
هشدار، تلنگری به آن دسته از عزیزاِن  نا عزیزی 
باشد که خود می دانند این روزها چه می کنند! 

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

جزییات جذب »سرباز معلم« 
در آموزش و پرورش 

  معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش 
و پرورش از به کارگیری سرباز معلمان در آموزش 
و  محروم  مناطق  در  خدمت  هدف  با  وپرورش 
روستایی خبر داد. وی ادامه داد: نیازهای آموزشی 
به تفکیک منطقه، مقطع، رشته تحصیلی و استان 
به ستاد کل نیروهای مسلح اعالم می شود، و ستاد 
کل نیروهای مسلح نیز شرایطی برای جذب این 
افراد دارد که می توان به دارابودن مدرک تحصیلی 
لیسانس و باالتر و نیز، عدم غیبت در زمان اعزام 

به خدمت سربازی اشاره کرد.

دفترچه درمانی تامین اجتماعی کودکان 
باالی ٢ سال باید عکس دار باشد 

بیمه  کرد:  اعالم  اجتماعی  تامین  سازمان  میزان- 
تعویض  یا  و  تمدید  صدور،  برای  اصلی  شدگان 
دفترچه درمانی کودکان باالی دو سال در شعب و 
کارگزاری ها، حتماً یک قطعه عکس برای الصاق 

به دفترچه درمانی به همراه داشته باشند.

عوارض خروج از کشور تعیین تکلیف شد

فارس- عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 گفت: با مصوبه کمیسیون 
تلفیق عوارض خروج از کشور برای سال 97 ، 220 هزار تومان تعیین شد 
که این میزان برای سفرهای زیارتی و همچنین سفرهایی که برای درمان 
و تحصیل انجام می شود تا 50 درصد کاهش می یابد. الهوتی فزود: درمورد 
سفر به عتبات نیز عوارض خروج از کشور همانند سال 96 محاسبه می شود 
و برای راهپیمایی اربعین نیز رایگان است. عضو کمیسیون تلفیق بودجه 
سال 97 اظهار داشت: عالوه بر این اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند 
تا درآمدهای وزارت آموزش و پرورش چه در سطح استانی و چه در سطح 
کشوری اختصاصی باشد و به خود وزارتخانه تخصیص داده شود. زائرانی که 
به صورت پیاده از مررز های زمینی از 3 مهر 97 تا 22 آبان 97 به عتبات 
عالیات عازم می شوند از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف هستند.

احتمال اجرانشدن طرح پرداخت
 جریمه غیبت سربازی در سال آینده

ایرنا- جانشین سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی به افراد واجد شرایط 
طرح طرح پرداخت جریمه غیبت سربازی توصیه کرد حتما امسال برای نام 
نویسی و پرداخت جریمه های خود حتی به صورت قسطی اقدام کنند زیرا 
اجرای مجدد این طرح در سال آینده مشخص نیست.سردار ابراهیم کریمی 
ادامه داد: تعدادی از افرادی که واجد شرایط پرداخت این جریمه بودند، جریمه 
های خود را پرداخت کرده اند اما تعدادی هنوز نسبت به پرداختی های خود 
اقدامی نکرده اند که باید هر چه سریعتر نسبت به پرداخت مبالغ اعالم شده 
مشمول  جزو  آینده،  سال  در  این طرح  ادامه  اقدام کنند تا در صورت 
درخواست  دیگر  بار  باید  این صورت  غیر  در  نشوند   97 سال  قانون 

خود را براساس قانون امسال ثبت کنند. 

نظر سیف درباره وام ۱۵ میلیونی ازدواج

تسنیم- ولی ا... سیف درباره افزایش میزان وام ازدواج گفت: با وجود محدودیت 
منابع قرض الحسنه، در سال جاری طرح ارائه ضربتی وام ازدواج در دستور 
کار قرار گرفت و ظرف مدت دو ماه 600 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شد.با 
اجرای این طرح صف متقاضیان دریافت این وام کاهش یافت و در حال 
حاضر حدود 160 الی 170 هزار متقاضی وام ازدواج در کشور وجود دارد که 
90 هزار از تقاضاهای مذکور تشکیل پرونده داده اند و مراحل انجام کار در 
حال پیگیری است.رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال مبنی 
بر اینکه آیا میزان وام ازدواج افزایش می یابد، گفت: خوشحال می شویم که 
نظام بانکی کشور بتواند بیشتر در  خدمت فعالیت های فرهنگی باشد و در 
کمک به تسهیل ازدواج نقش آفرینی کند،   نظام بانکی منابع خود را تجهیز 

می کند تا بتواند به انجام این مهم کمک کند.

»پراید« به آخر خط رسید؛خروج خودروهای قدیمی با زور استاندارد

عذرخواهی بابت تاخیر در پرداخت سود سهام عدالت؛ ۳۳ میلیون نفر سود می گیرند

انواع  کیفیت  ارتقاء  که  است  سالی  چند  تسنیم- 
سازمان  توسط  بیشتری  جدیت  با  داخلی  خودروهای 
اجرای  با  این موضوع  پیگیری می شود که  استاندارد  ملی 
است. شده  جدیدی  فاز  وارد  خودرو  85گانه  استانداردهای 
جدید  استانداردهای  اجرای  روند  در  برنامه ریزی ها  براساس 

باید تا ابتدای دی ماه امسال 61 مورد استاندارد خودرویی 
اجرایی شود و در نهایت با اضافه شدن 22 مورد استاندارد 
خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده 97،  تعداد استانداردهای 
افزایش می یابد.بر  مورد  به 85  اجباری خودروهای سواری 
همین اساس سازمان ملی استاندارد فاز اول استانداردهای 
جدید اجباری خودرو را از اول دی ماه 1396 اجرایی کرد و 
مطابق آن تولید و واردات خودروهای MVM315 سدان، 
دوگانه سوز،  و سایپا132  تیگو5، سایپا131   ،MVM550
سایپا141 بنزینی و دوگانه سوز، آریو 1500 سی سی، پژو پارس 
با موتور XUM، وانت تک کابین و دوکابین مزدا و کارا1700 
لیفان لیفان620،   ،B50Fآسا دوگانه سوز(،  و  )بنزینی 
دستور  از   i10هیوندای  ،J5جک  ،X60لیفان  ،X50

انتشار توقف  از  کار خودروسازان خارج شد.البته سایپا بعد 
تولید تعدادی از خودروها توسط سازمان ملی استاندارد اعالم 
کرد »بسته جامع پایش استانداردهای اجباری محصوالت 
سایپا را به مراجع نظارتی برون سازمانی ارائه دادیم و موفق 
به اخذ تمدید مجوز شماره گذاری خودروهای تولیدی شامل: 
صندوقدار،  تیبا  دنده ای،  ساینا   ،35CSچانگان سراتو، 
تا  آریو  تیبا2، سایپا111، سایپا131، سایپا132، سایپا151 و 
اول دی ماه 1397 براساس الزامات سازمان ملی استاندارد 
ایران شدیم«.با توجه به این بسته تولید پراید تا اول دی 
ماه همچنان ادامه خواهد داشت، با وجود این، تکلیف تولید 
این خودرو در سال های آینده آن هم با افزایش استانداردها 
همچنان با ابهامات زیادی همراه بود که جهرودی مدیرعامل 

سایپا در 10 دی ماه امسال از جلسه ویژه مدیران این شرکت 
خودروسازی برای تعیین تکلیف تولید پراید خبر داد.با گذشت 
چند روز از برگزاری این جلسه ویژه در نهایت مدیرعامل سایپا 
در حاشیه مراسم رونمایی از خودروی الکتریکی سایپا در 
مورد تعیین تکلیف تولید پراید گفته است »با توجه به باال 
رفتن سطح استانداردها در حوزه خودرو به این نتیجه رسیدیم 
قدیمی  پروژه  به روی  بهینه سازی  هزینه های  انجام  که 
مثل پراید دیگر مقرون به صرفه نیست و باید محصولی 
جایگزین را برای رسیدن به استانداردهای امروز تولید کنیم«.

جهرودی تأکید کرد است »محصول جدید فاصله بسیاری 
از نظر سطح کیفیت با پراید خواهد داشت و در ظاهر و 
راحتی سعی شده تا به استانداردهای جهانی نزدیک باشد«.

تسنیم- پوری حسینی با اشاره به بازدید روز دوشنبه رئیس 
جمهور از وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در این جلسه 
معاونین وزارت اقتصاد اقدام به ارائه گزارش کردند که گزارش 
سازمان خصوصی سازی هم ارائه و آمادگی خود را برای توزیع 
سود سهام عدالت اعالم کردیم.رئیس جمهور نیز موافقت خود 
را با آغاز توزیع سهام عدالت میان مشموالن اعالم نمودند. وی 
گفت: بابت تاخیر چند ماهه در توزیع سود سهام عدالت از 

مشموالن عذرخواهی می کنم.رئیس سازمان خصوصی سازی 
اظهار داشت: بر این اساس راستی آزمایی های الزم در این 
زمینه انجام شده است و تا کنون بیش از 98 درصد شماره 
شباهای وارد شده به این سامانه مورد تائید قرار گرفته است 
که مطابق آن تا به امروز  بیش از 33 میلیون نفر از مشموالن 
شماره شبای حساب بانکی خود را در این سامانه ثبت کرده 
اند و بر این اساس سود می گیرند.پوری حسینی گفت: طبق 

قانون پس از سال مالی، هر شرکتی 4 ماه فرصت دارد تا اقدام 
به برگزاری محجمع عمومی خود کند و در خصوص میزان 
سود تقسیمی میان سهامدارنش تصمیم گیری کند. پس از آن 
هم شرکت 8 ماه فرصت دارد تا این میزان سود را به سهامداران 
بپردازد که در خصوص شرکتهای سرمایه پذیر این مهلت تا پایان 
اسفند امسال است و تعدادی از این شرکتها هم به طور قانونی 
تا بهار سال آینده مهلت دارند سود تقسیمی مجامع خود را به 

حساب سازمان خصوصی سازی واریز کنند.وی ادامه داد: بر این 
اساس از 3800 میلیارد تومان سود تقسیمی مجامع شرکتهای 
حاضر در سبد سهام عدالت برای سال مالی 95، حدود 1200 
میلیارد تومان سود به حساب سازمان خصوصی سازی واریز 
شده است و به همین جهت تصمیم گرفتیم در اولین مرحله 
از تقسیم سود سهام عدالت میان مشموالن، این سود را به 
شماره شبای حساب بانکی ارائه شده توسط آنها، واریز نمائیم.

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و 13  آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139660308001003107 - 1396 هیئت اول /  دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین 
صحراکار فرزند محمد به شماره شناسنامه 6358 شماره ملی 0651351225 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر 
به مساحت 4918 مترمربع به پالک 11 فرعی از 226 - اصلی بخش 3 بیرجند از محل مالکیت خانم رقیه ملکی تایید و محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول: 10/4/ 1396     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/10/20
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی 
 )سهامی خاص( به شماره ثبت 2480 و شناسه ملی 10360041832

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1396/09/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1-شرکت تعاونی تولیدی سپید دانه بیرجند ثبت شده به شماره 1265 در اداره ثبت بیرجند و شناسه ملی 10360029961 با 
نمایندگی آقای سید سعید حسینی با کد ملی 0652099300 و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رایمند امین ثبت شده 
به شماره 3121 در اداره ثبت مشهد و شناسه ملی 10380563595 با نمایندگی آقای سید علیرضا یحیائیان بافنده با کد ملی 
0933698860 به عنوان بازرسان اصلی و شرکت سهامی زراعی سهل آباد ثبت شده به شماره 96 در اداره ثبت بیرجند و شناسه 
ملی 14000242823 با نمایندگی آقای صادق صالحی نیا با کد ملی 0652515495 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 
منتهی به 1396/09/30 انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رایمند امین به شماره 3121 در اداره ثبت مشهد و 
شناسه ملی 10380563595 با نمایندگی آقای سید علیرضا یحیائیان بافنده با کد ملی 0933698860 به عنوان حسابرس مستقل 
شرکت برای بررسی صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1396/09/30 انتخاب گردید. باثبت این مستند تصمیمات 
انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی -  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی  )سهامی خاص( به شماره ثبت 2480 و شناسه ملی 10360041832
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/09/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- ماده 17 اساسنامه شرکت به این شرح اصالح گردید: سال مالی صندوق از اول دی ماه هر سال شروع و در پایان آذر سال بعد خاتمه می یابد به استثنای سال اول 
اعمال این تغییرات که از اول مهرماه سال 1396 شروع و در پایان آذر ماه 1396خاتمه می یابد. با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه )تغییر سال مالی( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی -   اداره ثبت شرکت ها  و موسسات غیرتجاری بیرجندآگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 

در رشته های مینی گلف، گلف، بدنسازی ، وزنه برداری 
از عالقه مندان ثبت نام به عمل می آورد.

باشگـاه فرهنگـی ورزشـی پوریـا

 زمان ثبت نام روزهای زوج از ساعت 17 الی 20 -  09155618109 بهدانی
شهرک شهیدمفتح، انتهای خیابان تالش، ضلع غربی توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(
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اهدای 800 درخت در طرح شجره طیبه
صدا و سیما- کشاورزان نیکوکار خراسان جنوبی امسال 800 اصله درخت در قالب طرح شجره طیبه برای کمک به نیازمندان اهدا کردند. رئیس اداره امور اجرایی زکات 
کمیته امداد امام خمینی)ره( استان گفت: محصوالت حاصل از این درختان بین نیازمندان همان منطقه توزیع می شود. حجت االسالم فلسفی افزود: این درخت ها شامل پسته، 
زرشک، انار، عناب، بادام و انگور است. وی درآمد حاصل از محصوالت درختان پالک کوبی شده در طرح شجره طیبه استان در سال جاری را 65 میلیون تومان اعالم کرد.

آقای میر جلیلی مدیر کل بحران استانداری فرمودن 
برای آمدن باران دعا کنید. باشه ما دعا می کنیم شما 
هم مدیرکل بحران استان هستید یک نیم نگاهی 
به باروری ابرها داشته باشید زمستان درحال تمام 
شدن است و نم باران به زمین نیامده و فرصت های 

باروری ابرها نیم سوز شده. لطفا تدبیری بیندیشید.
915...194
سالم. در استانی که بارندگی در پاییز صفر شده 
باید  کند  احیا  را  زمین  قطعه  اگر کشاورزی یک 
با  باشد.  انفال  زمین  ولو  تنبیهی  یا  شود  تشویق 

اقلیم خراسان جنوبی چه می کنید؟
915...491
آوا چاپ کن از مسئوالن شهرداری خواشمندم برای 
تیغ کشیدن کوچه بعد از پاسدران 41 کاری کنند، 
بنده معلول هستم که با ویلچر از انجا رفت و آمد 
می کنم و دست انداز دارد تقاظ دارم رسیدگی کنید.
915...492
دست  آوری  جمع  برای  کاری  شهرداری  چرا 
فروشان کنار مصلی نمی کند؟ واقعا دیگر خسته 
کنید  باور  محل  کثیفی  و  ها  مزاحمت  از  شدیم 
زندگی  محل  این  توب  آدم  عده  یک  هنوز   که 

می کنند این چه وضعی است؟
936...406
که  کرده  آرایشگر  مثل  گاز  شرکت  آوا  سالم 
کور  را  چشمش  کند  درست  را  ابرو  میخواسته 
هزینه  کند  حذف  را  آبونمان  خواسته  می  کرده! 

مستمر اضافه کردند!
915...715
توقع  مردم  از  همه  مسئوالن   مملکت  این  در 
صرفه جویی دارند، ولی کمی تحمل کنید بجای 
سه وعده غذا دو وعده غذا بخورید ماشین های 
خود را ازمنزل بیرون نیاوریدکه آلودگی هوا بوجود 
می آید، آیا یک دفعه هم شد که دولت ازسود خود 
بگذرد وبگوید بخاطر مردم مثال تعرفه خودروهای 

هیبریدی صفر است تا آلودگی هوا کم شود؟
915...357
شهرداری پارکینگ بهشت متقین )قتلگاه( راهنمایی 
و رانندگی خط کشی کند، این هفته 40 دقیقه منتظر 
بودیم تا ترافیک ماشین هایی که آن جا پارک شوند 

باز شود، لطفا فکری برای این وضع بردارید.
ارسالی به تلگرام آوا
باسالم آوای عزیز شما در روزنامه مشکالت مردم 
را مینویسید بازهم خود مردم می خوانند مسئوالن 
به فکر حل مشکالت نیستند وغصه میخورند آن 
ها فقط طبق ضوابط عمل می کنند عوض حل 
مشکل می گویند ما قانون اجرا می کنیم، سنگی 

از جلوی پا برداشته نمی شود.
936...545

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

دانشگاه  آموزشی  معاونت  جوابیه  عین  احتراما 
روزنامه   3 صفحه  در  شده  درج  شکوائیه  درباره 
مورخ 96/10/10 با عنوان “دانشگاه علوم پزشکی 
از  بعضی  است  کرده  تاسیس  اقماری  دانشکده 
اساتید آنقدر از لحاظ علمی ضعیف هستند حتی یدر 
مدارس بعید است اجازه تدریس پیدا کنند امکانات 
ضعیف  تغذیه  نیست  کار  در  که  هم  نظارتی  و 
وسایل رفت و آمد ضعیف امکانات رفاهی که وجود 
خارجی ندارد انگار فقط تابلو زدند و اشتغال چند نفر 

برایشان مهم بوده است” به شرح ذیل می باشد:
عنوان  به  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
نظر  از  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه  بزرگترین 
عالی  آموزش  توسعه  رسانی،  خدمت  مساحت 
، رسالت  را در شهرستان های مستعد  سالمت 
خویش دانسته گسترش آموزش عالی را مسیر 
از  زدایی  محرومیت  و  توسعه  برای  مناسبی 
شایان  البته  داند.  می  استان  های  شهرستان 
دانشکده  یا  و  رشته  هر  اندازی  راه  است  ذکر 
جمله  )از  خاصی  و  دقیق  قانونی  الزامات 
آموزشی،  فضای  علمی،  هیئت  عضو  تعداد 
منطقه  استعداد  و  خوابگاهی  و  آزمایشگاهی 
وزارت  شده  تعیین  استانداردهای  مطابق  ای 
بهداشت و شورای عالی انقالب فرهنگی( دارد 
گسترش  شورای  و  وزارت  بازدیدهای  در  که 
حصول  از  پس  و  بررسی  دقت  به  ها  دانشگاه 
اندازی  راه  مجوز  به  نسبت  استانداردها  این 
شرایط  بهبود  درباره  شود.  می  اقدام  ها  رشته 
نیز حسب سیاستگذاری  اقماری  دانشکده های 
ای هیئت  دوره  بازدید  دانشگاه  ریاست محترم 
و  انجام  مداوم  طور  ه  دانشگاه  محترم  رئیسه 
با  جلسه  برگزاری  ضمن  ها  بازدید  این  طی 
استماع نظرات درخواست  حضور دانشجویان و 
اسرع  در  موجود  مشکالت  رفع  ایشان،  های 
مطلوب  ارتقاء  تا  شود  می  پیگیری  وقت 

اقماری محقق گردد.  دانشکده های 

جوابیه بنیاد مسکن انقالب اسالمی

عطف به درج پیامک در صفحه 3 مورخ 96/10/19 
درباره واگذاری اراضی دولتی در روستاها توسط بنیاد 
واگذاری  مرجع  رساند:  می  استحضار  به  مسکن 
انقالب  مسکن  بنیاد  روستاها  در  دولتی  اراضی 
اسالمی بوده لذا متقاضی محترم که اراضی دولتی را 
از افرادی غیر از بنیاد مسکن خریداری نموده مورد 
اراضی  فروشندگان  و  خواران  زمین  استفاده  سوء 
دولتی قرار گرفته که می بایست از طریق مراجع 

قضایی پیگیری و احقاق حق نمایند.

نامه های شما

درخواست جمعی از شهروندان
برای تحویل ارگ بهارستان به دولت

در پی انتشار خبر مزایده ارگ بهارستان، جمعی 
از شهروندان نامه ای به نماینده ولی فقیه در استان 
نیز  روزنامه  در  آن  چاپ  خواستار  و  کردند  ارسال 

شدند. نامه بدین شرح می باشد:
حضرت آیت ا... عبادی

نماینده محترم ولی فقیه در استان 
بنیاد  اخیرا  مستحضرید  که  همانگونه  احتراما 
ساختمان  فروش  به  اقدام  استان  مستضعفان 
معروف به ارگ بهارستان بیرجند به شماره آثار 
هنگفتی  مبلغ  به  مزایده  قالب  در   3683 ملی 
است.  نموده  تومان  میلیون  چهارصد  بر  بالغ 
به  بیرجند  ساکنان  از  یک  عنوان  به  جنابعالی 
ارزش تاریخی این بنای ارزشمند واقفید و نیک 
این  فرهنگی  درخشان  گذشته  که  دانید  می 
اماکن  در  و  خیران  از  جمعی  بااقدامات  شهر 
مدرسه  و  بهارستان  ارگ  همچون  ارزشمندی 
شوکتیه رقم خورده و بسیاری از شخصیت های 
موثر و ارزشمند علمی ایران از دامن این مدارس 
برخاسته و توانسته اند برای تمامی مردم غیور و 

شریف آن منشأ خدمات ارزنده ای گردند.
امروز اگر از قصور و کوتاهی بنیادمستضعفان در 
بیرجند که بواسطه فروش اموال و انتقال سرمایه ی 
حاصله به تهران بگذریم قطعا نخواهیم توانست .... از 
آن بنیاد بواسطه عدم رسیدگی و تخریب روز افزون 

این ابنیه ایجاد شده بگذریم.
به روشنی می توان دریافت که بنای مذکور از 
زمان مالکیت بنیاد کوچکترین رسیدگی و مرمتی 
در آن صورت نگرفته و اگر پیگیری های میراث 
نبود  بنا  این  تخریب  از  جلوگیری  برای  فرهنگی 
قطعا مسئولین بنیاد بسیار خوشحال تر بودند که 
از روی زمین محو گردد  ارزشمند ملکی  اثر  این 
تا با فروش عرصه آن بتوانند سرمایه بیشتری را از 

این دیار محروم به مرکز منتقل کنند.
جناب آقای عبادی

سوال اینجاست چرا باید این قبیل ابنیه )حتی 
در صورت مصادره به بنیاد در اوایل انقالب( علی 
مالکیت  در  همچنان  آن  تاریخی  ارزش  رغم 
میراث  مانند  ای  اداره  به  و  مانده  باقی  نهاد  آن 
آثار  از  حراست  و  حفظ  وظیفه  ذاتا  که  فرهنگی 

ارزشمند تاریخی را دارد واگذار نشود؟
بدنه  از  خود  که  فرهنگی  میراث  باید  آیاحتما 
دولت جمهوری اسالمی ایران است نیز برای بهره 
مندی عموم مردم از زیباییهای معماری و تاریخی 
این چنین بنایی مبلغی گزاف را پرداخت نماید تا 
مردم امکان بهره مندی از این آثار و مشابه آن را 
داشته باشد؟ مگرقرار نبود بنیاد مستضعفان سرمایه 

این استان را در خود استان هزینه کند؟
چرا راه دور می رویم مسئولین بنیاد برای اثبات 
تاریخی  ارگ  گام  اولین  همین  در  خود  صداقت 
به  اسالمی  جمهوری  دولت  بنام  را  بهارستان 

نمایندگی از مردم ایران منتقل نمایند.
جناب عبادی : مردم این خطه از کشور همواره 
حقه  حقوق  از  بسیار  مظلومیت  و  بخاطر سکوت 
اند و مسئولین مربوطه هم  خود را از دست داده 
از این تواضع و فروتنی مردم به انحاء مختلف تنها 
خود را مقید به انجام وظیفه بدون توجه به عواقب 

و حق و حقوق مردم دانسته اند.
از جنابعالی به عنوان نماینده محترم ولی فقیه 
تقاضامندیم در جهت حفظ حقوق این مردم مظلوم 
جهت  در  جدی  پیگیری  فرمایید  دستور  صبور  و 
ارزشمندی  ابنیه  سایر  و  بهارستان  ارگ  انتقال 
که در مالکیت بنیاد مستضعفان است بنام دولت 
محترم به نمایندگی از مردم شریف ایران به عمل  
فضاهای  از  مردم  همه  مندی  بهره  زمینه  تا  آید 

تاریخی مانند این فراهم گردد.

جمعی از شهروندان

ما از 6 نوع خشکسالی در کشور رتبه ششم و آخر 
هستیم، یعنی خشکسالی بسیار شدید! صرفا جهت 

اطالع مسئوالن گفتم شاید خبر نداشته باشند.
ارسالی به تلگرام آوا

مهر- گیاهان دارویی ظرفیت مغفول مانده 
در خراسان جنوبی است که برنامه ریزی و 
بهره برداری اصولی از یک هزار و 300 گونه 
گیاه دارویی می تواند کلید توسعه و اشتغال در 
استان باشد. این روزها بسیاری از مردم ترجیح 
می دهند به جای مصرف داروهای شیمایی با 
از دردهای  از گیاهان دارویی برخی  استفاده 
مضرات  از  تا  دهند  کاهش  را  خود  جسمی 
قرص ها و شربت های شیمایی در امان باشند.

دم  افراد  از  برخی  نیز  دیگر  طرف  از 
از  برخی  جایگزین  را  دارویی  گیاهان  کرده 
فواید  از  تا  کرده  بومی  غیر  نوشیدنی های 
مثبت آن بر سالمت جسم و حتی روان خود 
بهره مند شوند. همین مسئله موجب شده که 
بازار فروش و فراوری گیاهان دارویی داغ شود 
و مشتریان زیادی را به سمت خود بکشاند. 
محیط  گذشته  از  خراسان جنوبی  استان 
مساعدی برای رشد گیاهان دارویی داشته و 
دشت و کویر آن مهیا برای تولید بسیاری از 
گیاهان دارویی بود است.  اما نکته ای که باید 
به آن توجه داشت این است که چه میزان 
اشتغال زایی  برای  طبیعی  فرصت  این  از 
بهره گرفته شده است. محسن پویان، مدیر 
پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی 
خراسان جنوبی در این زمینه به خبرنگار مهر 
گفت: بی شک گیاهان دارویی پتانسیل بزرگی 
برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در جامعه 
دارد. مدیر پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد 
دانشگاهی خراسان جنوبی اظهار کرد: کشوری 
با  دارویی  گیاهان  صادرات  با  چین  چون 
میزانی بیش از 14.5برابر کشور ایاالت متحده 
آمریکا توانست به ارزآوری، رشد اقتصادی و 

اشتغال زایی مطلوب برسد.

مؤلفه های ضروری برای استفاده از 
پتانسیل گیاهان دارویی در استان

در  می خواهیم  اگر  کرد:  بیان  پویان 
و  عالی  بسیار  پتانسیل  از  جنوبی  خراسان 
اقتصادی  رشد  برای  دارویی  گیاهان  مثبت 
چند  باید  کنیم  استفاده  اشتغال زایی  و 
اظهار  وی  دهیم.  قرار  نظر  مد  را  مؤلفه 
استانی  فرا  بازاریابی  مؤلفه  نخستین  کرد:  
و فرا منطقه ای)در کشورهای متقاضی چون 
برای  منطقه(  کشورهای  وسایر  پاکستان 
گیاهان دارویی خراسان جنوبی است که در 
این مهم دولت نیز می تواند یاری گر بسیار 
خوبی باشد. مدیر پژوهشکده گیاهان دارویی 
خراسان جنوبی  بیان کرد: درگام دوم نیازمند 
گیاهان  برای  بتواند  که  هستیم  مرکزی 
و  کند  ایجاد  ملی  برند  یک  استان  دارویی 
با هدایت دولت میکروب زدایی و بسته بندی 
ادامه  دهد.پویان  انجام  را  دارویی  گیاهان 
داد: درگام سوم نیازمند ایجاد مراکز فراوری 
گیاهان دارویی هستیم تا با شیوه ای علمی 
انجام  بتواند کار فراوری گیاهان دارویی را 
داده و سپس با وارد کردن آن در یک پروسه 

اقتصادی از خام فروشی جلوگیری کنند.

یک میلیارد تومان برای پروژه دهکده 
گیاهان دارویی هزینه شده است

گیاهان  دهکده  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خراسان جنوبی  دانشگاهی  جهاد  دارویی 
شدن  عملیاتی  و  تقویت  راستای  در  نیز 

برای  گفت:  شد،  راه اندازی  مباحث  همین 
تومان  میلیارد  یک  تاکنون  پروژه  این 
هزینه شده است. مدیر پژوهشکده گیاهان 
دارویی خراسان جنوبی یادآور شد: برای زیر 
ساخت های این پروژه چون گاز، آب و برق 
نیازمند کمک سازمان ها و نهادهای ذی ربط 
هستیم.  به گفته وی حدود یک هزار و 300 
گونه گیاهی در استان خاصیت دارویی دارد.

گروه  عضو  واجارگاه،  کهنسال  سکینه 
خراسان جنوبی   دارویی  گیاهان  پژوهشی 
گفت:  مهر  خبرنگار  به  زمینه  این  در  نیز 
برای درمان درد خشکسالی کویر که منجر 
به خشکسالی شغلی در خراسان جنوبی شه، 
و  اندرکاران  دست  همه  که  حلی  راه  تنها 
دلواپسان ایجاد مشاغل پایدار در استان به 

آن رسیده اند، گیاهان دارویی است.

استفاده از ظرفیت گیاهان دارویی 
منجر به ایجاد اشتغال پایدار می شود

کویر  در  بیکاری  معضل  کرد:  اظهار  وی 
دارویی  گیاهان  با  را  استان  زده  خشکی 
سازگار با کویر که در این خشکی نیز هنوز 
ادامه حیات می دهند، می توان برطرف کرد. 
جهاد  دارویی  گیاهان  پژوهشی  گروه  عضو 

برای  کرد:  بیان  خراسان جنوبی  دانشگاهی 
و چرخه  درآمد  نبود  نبود شغل،  بحران  حل 
اقتصادی ضعیف، نظر کارشناسان خبره کار 
آفرینی بر روی گیاهان دارویی است. کهنسال 
ادامه داد: آنچه اکثر قریب به اتفاق مدرسان 
دوره های مختلف آموزشی کارآفرینی برای 
می کنند  پیشنهاد  شغل  ایجاد  و  ابهام  رفع 
گیاهان دارویی است. وی افزود: آمار و ارقام 
است  آن  از  حاکی  استان  اقتصاد  بحث  در 
که عالوه بر محصوالت استراتژیک استان 
بندی  طبقه  دارویی  گیاهان  دسته  در   که 
می شوند، گیاهان دارویی خودروی استان نیز 
کم و بیش مورد توجه بوده است. عضو گروه 
دانشگاهی  جهاد  دارویی  گیاهان  پژوهشی 
روز  مهری  بی  اما  گفت:  جنوبی  خراسان 
کم  توجه  و  خودرو  دارویی  گیاهان  افزون 
محصوالت  جزء  که  دارویی  گیاهان  به 

استراتژیک می باشند، مشاهده می شود.

فرآوری راه استفاده از ظرفیت 
گیاهان دارویی برای ایجاد اشتغال

کهنسال یادآور شد: الزم به ذکر است که 
فرآوری و ارائه مستقیم به بازار راه زودبازده جهت 
 نجات گیاهان دارویی و اشتغال زایی  است.

افرادی است که  از جمله  معصومه سورگی 
دارویی در خراسان جنوبی  گیاهان  ظرفیت 
به  موفق  زمینه  این  در  و  کرده  استفاده 
و  بهداشتی  محصوالت  تولید  و  کارآفرینی 
این  است.  شده  دارویی  گیاهان  از  آرایشی 
کارآفرین برتر فنی و حرفه ای خراسان جنوبی 
با خبرنگار مهر  تولید کننده در گفت وگو  و 
محصوالت  از  استفاده  شک  بی  گفت: 
بهداشتی و آرایشی گیاهی تأثیر مثبت و فوق 

العاده ای بر سالمت جامعه دارد.

مصادیق استفاده از گیاهان دارویی 
برای تولید محصول

وی با اشاره به ظرفیت استفاده از گیاهان 
از  کرد:  اظهار  جنوبی،  خراسان  در  دارویی 
آرایشی  و  بهداشتی  که محصوالت  آنجایی 
شده  تولید  محصوالت  به  نسبت  گیاهان 
شیمیایی عوارض کمتری دارد، مورد استقبال 

برخی از افراد واقع شده است.
بیان  خراسان جنوبی  برتر  کارآفرین  این 
کرد:  ما توانستیم ضد آفتاب گیاهی با ترکیبی 
استقدوس،  گیاهی  زیتون، عصاره  روغن  از 
که  بسازیم  گشنیز  دانه  و  بومادران  بابونه، 
جنوبی  خراسان  در  گیاهان  این  از  بسیاری 

اینکه  بابیان  یافت می شود. سورگی  بسیار 
محصوالت تولیده شده از گیاهان سازگاری 
بیشتری با بدن انسان دارد، ادامه داد: تولید 
محصوالت فراوری شده از نیلوفر آبی چون 
ویتامینه خیار، روغن  فلفل سیاه، کرم  کرم 
رزماری، ماسک پاک سازی صورت و کرم 
برطرف کننده اگزما و خارش ناشی از گزش 
حشرات نیز از دیگر محصوالت تولیدی به 
برتر  کارآفرین  این  است.  گیاهان  وسیله 
یادآور شد: ما همچنین توانستیم به وسیله 
کنیم  تولید  رزماری  صابون  نوعی  گیاهان 
ریشه  محرک  واقع  در  محصول  این  که 
در  خداوند  است.   آن  کننده  تقویت  و  مو 
دل کویر ظرفیت بزرگ گیاهان دارویی را 
ویژه  توجه  آن  به  اگر  که  است  داده  قرار 
شود می تواند زمینه ای را فراهم کند که 
میزان آمار اشتغال در استان افزایش یافته 
و بخشی از گره بیکاری در خراسان جنوبی 
باز شود. اتفاق مثبتی که با حمایت از تولید، 
بازاریابی  نهایت  بندی و در  فراوری، بسته 
گیاهان  از  شده  فراوری  محصوالت  برای 
دارویی محقق می شود و امید است بتواند 
را  دیار  این  جوانان  از  بسیاری  آرزوی  به 
اقتصادی  استقالل  و  شغل  داشتن  برای 

فردی جامعه عمل بپوشاند.

سرمایه های سبز در قلب کویر
ظرفیتی که در خراسان جنوبی مغفول ماند؛

نسخه گیاهی برای درمان بیکاری

نت
نتر

 :  ای
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گارمین از یک ساعت هوشمند با قابلیت پخش مستقل موزیک رونمایی کرد

دیجیاتو- شرکت گارمین در جریان نمایشگاه CES ساعت هوشمندی معرفی کرده که بدون وابستگی به موبایل، می توانید 
مستقیما به موسیقی گوش بدهید. ساعت هوشمند Forerunner 645 Music به جی پی اس داخلی مجهز است و می تواند 

500 آهنگ را در حافظه خود ذخیره کند تا با اتصال مستقیم به ایرفون های بلوتوث بتوانید به آن ها گوش بدهید.
چهارشنبه   *20 دی  1396 * شماره 3977

یادداشت

خواندنی ها

استرس داشته باشید تا خوشحال بمانید

اخیراً  که  تحقیقاتی  اساس  بر  دیجیاتو- 
پژوهشگران انجام داده اند دریافته اند افرادی که 
سخت کوش هستند و برای بهبود مهارت ها یا 
قابلیت های خود تالش بسیاری می کنند، معمواًل 
در  تنش  ولی همین  استرس می شوند،  متحمل 
مدت  های طوالنی  بازه  نیز  و  روزانه  زمانی  بازه 
آنها منجر می شود.  تر، به رضایت مندی بیشتر 
رشته  در  استاد  دستیار  هاِول«  »رایان  گفته  به 
فرانسیسکو،  سان  ایالتی  دانشگاه  در  روانشناسی 
بسیاری از انسان ها معمواًل به دلیل متحمل شدن 
دلسرد  خود  اهداف  به  دستیابی  از  باال،  استرس 
که  ایم  دریافته  ما  ولی  گوید:  می  او  شوند؛  می 
انسان ها  به نفع  تواند  این مسئله در نهایت می 
باشد و علی رغم عدم دستیابی به هدف ]حداقل 
در حال حاضر[، رضایت مضاعفی از انجام کارها 
شود.  می  حاصل  استرس  شدن  وارد  شرایط  در 
اخیر  بررسی های  نظر می رسد  به  ترتیب  بدین 
باشد: المثل معروف  این ضرب  محققان مصداق 
»نابرده رنج گنج میسر نمی شود« 
یک  به  دستیابی  برای  تالش  دیگر  عبارت  به 
هدف بزرگ یا تسلط یافتن بر یک مهارت موجب 
وارد آمدن استرس بیشتر می شود ولی در آینده 
همین مسئله موجب رضایت بیشتر شخص خواهد 
شد. به گفته پژوهشگران تنها مقدار کمی اضافه 
بسیار  مندی  رضایت  استرس،  میزان  به  شدن 
به  شود.  می  موجب  مدت  طوالنی  در  را  زیادی 
گفته این محققان افراد موفق ابتدا هدف خود را 
تعیین می کنند و تمام تمرکز خود را روی دستیابی 
به آن قرار می دهند. در نهایت آنها به طرز شگفت 
آوری به مرور هدف خود را از یاد می برند. در حالی 
که هدف از بین نرفته است. در واقع آنها در هر روز 
بیشتر تمرکز خود را روی کاری قرار می دهند که 
قرار است همین امروز انجام دهند. بدین ترتیب از 
کار هر روز خود لذت می برند و برای انجام وظایف 
خود در روزهای آتی نیز انگیزه مضاعفی می یابند و 
در نهایت به هدف نهایی خود دست پیدا می کنند.
این دیدگاه موجب می شود انسان های موفق 
به طور مستمر وقت و انرژی خود را برای بررسی 
اینکه االن در راه رسیدن به هدف کجا هستند و 
چقدر مانده تا به آن دست پیدا کنند، تلف نکنند.
مورد  در  دیجیاتو  مطلب  کنیم  می  پیشنهاد 
پر  کار  محیط  در  ماندن  سالمت  راهکارهای 
استرس را از دست ندهید.

سوره ای که خواندنش 
مرگ را آسان می کند

سید  والمسلمین  حجت االسالم  خبر-  افکار 
یکی  »متأسفانه  این که  بیان  با  علی اکبر حسینی 
بحث  ما  جامعه  در  شده  فراموش  بحث های  از 
سوره  تالوت  کرد:  اظهار  است«  موت  سکرات 

هر  کند.  آسان  را  موت  سکرات  می تواند  زلزال 
کسی مدام به قرائت این سوره بپردازد خداوند در 
لحظه جان دادن فرشته ای را بر بالین او می فرستد 
دارد که لحظه  از طرف خدا دستور  و آن فرشته 
جان دادن را برای انسان آسان کند چرا که آن فرد 
همواره به یاد خدا بوده است.

فناوری اطالعات

پرجست و جوترین های گوگل در سال ۲۰۱۷

الف- در سالی که درگیری بین ترامپ و »اون« 
باال  باوری  )رهبر کره شمالی( به شکل غیرقابل 
گرفته بود، عبارت های دیگری در گوگل جست و 
جو شدند که همه را شگفت زده کرد. عده زیادی 
از مردم و کارشناسان انتظار داشتند مسائلی مثل 
جوهای  و  پرجست  بین  در  کوین  بیت  و  آیفون 
سیاست  دنیای  مجانین  که  این  اما  باشند  جهان 
باشند،  این میان جایی نداشته  و دعواهایشان در 
تعجب برانگیز بود. آمار ترندهای گوگل نشان می 
منطقه  هیچ  در  نه  و  آمریکا  خود  در  نه  که،  داد 
دیگری در جهان کسی نام دونالد ترامپ و خانواده 
اش را به تعداد قابل توجهی جست و جو نکرده 
این ماجرا واکنش  به  است.  سخنگوهای گوگل 
نشان داد و گفت: »ما در یک بازه زمانی یک ساله 
جست و جوهایی را که بیشتر از دیگران مورد توجه 
هر  که  است  بدیهی  کنیم.  می  بررسی  اند،  بوده 
قدر تعداد سرچ های یک موضوع بیشتر باشد، بقیه 
نتایج پایین می آیند. چون فاجعه توفان آمریکا و 
رسوایی های جنسی بیشتر مورد توجه بوده است«

پیامک های تبلیغاتی 
و افشای اطالعات 
مشترکان

* امیرضا آقازاده

توسط  مشترکین  اطالعات  افشای  روزها  این 
اپراتورها تلفن همراه به بحث داغ فضای مجازی 
تبدیل شده است. در گام نخست بهتر است بدانیم 
دارند، در واقع همان  ما  از  اپراتورها چه اطالعاتی 
اطالعات که موقع ثبت نام خودمان در اختیارشان 
محل  آدرس   ، فردی  مشخصات  مانند  گذاشتیم 
اقامت و آدرس ایمیل که اکثرا بغیر از مشخصات 
فردی دیگر اطالعات یا اختیاری هستند و یا از طریق 
اپراتورها راستی آزمایی نمی شوند ولی مشخصات 
فردی توسط سیستم های ثبت احوال کنترل و در 
صورت صحت سیم کارت شما فعال می شود. اما بعد 
از فعال سازی، گوشی شما با شبکه تلفن همراه در 
هر لحظه در حال تعامل و ارسال و دریافت  قدرت 
سیگنال برای شبکه می باشد تا بهترین سرویس را از 
شبکه دریافت کند ولی اطالعاتی در مورد داده های 
شخصی ارسال نمی شود. اپراتورها معموال درصورت 
وارد شدن یک مشترک به کشورشان و یا یک شهر 
و یا منطقه خاص پیامک خوش آمد گویی ارسال 
می کنند که در ادامه یکسری اطالعات و داده ها در 
ارتباط با شبکه ، تعرفه ها و یا مطالب مربوط به آن 
محل را در اختیار مشترکین می گذارند که اکثرا هم 
مفید می باشد. تمامی این اطالع رسانی ها از طریق 
سر شماره اپراتور و توسط سیستم بصورت خودکار 
اتفاق می افتد و این حس نباید به مشترک دست 
بدهد که فردی ایشان را ردیابی می نماید در واقع 
موقعیت حدودی شما همیشه در دسترس شبکه می 
باشد و نیاز به ردیابی نمی باشد. در تمامی کشور ها 
سرویس های ارزش افزوده جزو را ه های کسب 
  VAS درآمد اپراتورها محسوب می شود که با عنوان
شناخته می شود که معموال از طریق پیامک یکسری 
اطالعات و یا سرویس ها ارایه می گردد. حال ببینیم 
در شرکت های بزرگی همچون گوگل ، آمازون و یا 
علی بابا که از غول های فناوری اطالعات محسوب 
می شوند چه می گذرد. شما وقتی یک جستجویی در 
این سایتها انجام می دهید این کلمات در پایگاه داده 
آن شرکت ها ثبت می شود و حدود محل اتصال شما 
از طریق IP  شناسایی می شود حتی نوع وسیله ای 
که با آن وصل شده اید نیز شناسایی می شود و بعد از 
این اطالعات مورد نظر شما و تبلیغات که قرار است 
در صفحه شما نمایش داده شود مطابق با عالقمندی 
ها شما خواهد بود بعنوان مثال اگر شما در جستجوی 
خود بدنبال خرید یک دوچرخه باشید روزهای بعدی 
اگر ایمیل خود را باز کنید خواهید دید تبلیغات گوشه 
صفحه شما به دوچرخه  اختصاص داده شده است 
یک سوال آیا  در شرکت گوگل یک نفر نشسته 
رفتارهای شما و جستجو های شما را بررسی می 
کند مطمئنا که اینطور نیست هوش مصنوعی و داده 
کاوی توسط سیستم ها هست که این کار را در سطح 
وسیع برای گوگل انجام می دهد.. آیا این روش برای 
ما مفید است در پاسخ باید گفت برای اینکه ما بتوانیم 
از سرویس های رایگان همچون جستجو در گوگل 
و یا ایمیل رایگان و ده ها سرویس دیگر استفاده 
کنیم بایستی در مسیر این گونه تبلیغات قرار بگیریم 
تا این شرکت بتوانند سرپا بایستند و تجارت و کسب 
و کار خود را توسعه دهند پس وقتی تبلیغات  اجتناب 
ناپذیر است چه بهتر تبلیغات متناسب با جنسیت ، 
گردد عرضه  ما  برای  ما  زبان  و  فرهنگ   ، سن 
این  به  پاسخ  در  مضر؟  یا  است  مفید  تبلیغات 
سوال باید گفت شاید بایک تبلیغات سبک زندگی 
تبلیغ  یا  ورزشی  سالن  یک  تبلیغ  کند  تغییر  افراد 
در  همچنین  دیگر  مثال  هزاران  و  ورزش  کفش 
اکثر آگهی ها شما را از یک تخقفیف و یا فروش 
بودن  در صورت صحیح  که  کند  می  مطلع  ویژه 
می تواند در اقتصاد خانواده تاثیر گذار باشد. از نگاه 
دیگر شاید کاربر نخواهد این پیامک ها را دریافت 
کند چه باید کرد معموال در وب سایت ها مشهور 
گزینه حذف تبلیغات وجود دارد که گردانندگان سایت 
می توانند برای ارایه سرویس بدون تبلیغات اجرتی 
از شما طلب کنند که آن حق مسلم آنها می باشد
ولی در مورد اپراتور ها اینطور نیست. همراه اول 
برای حذف پیام های تبلیغاتی سر شماره  8999 
با ارسال  را در اختیار مشترکین خود قرار داده که 
عدد 1 می توانید تبلیغات پیامکی را حذف کنید و 
با سیم کارت های ایرانسل هم شما می توانید با 
شماره گیری #800* و وارد کردن کد های مربوطه 
تبلیغات و سرویس های محتوایی را حذف نمایید
و در آخر سخنی با اپراتورها: انداره نگه دار که اندازه 
نکوست  هم الیق دشمن است و هم الیق دوست
و سخنی با مشترکین: دانستن بهتر از ندانستن 
است و شانس همان فرصت های اطراف ماست که 
گاهی نمی بینیم

پزشک  ورقچی”،  دکتر “جمیله رضازاده  اسدزاده- 
به  است که  9 سال  او  است،  ژنتیک  و مشاور  عمومی 
عنوان مشاور ژنتیک در استان فعالیت می کند رضازاده 
است  بهزیستی  در سازمان  دولتی  ژنتیک  اولین مشاور 

که،  این هفته میهمان روزنامه آوا بود.
” رضازاده”  درباره  سابقه ژنتیک در استان می گوید: 
قبل از من دکتر اعتصام  در این زمینه فعالیت می کردند 
کننده  احیاء  واقع،  در  من  و  متوقف شد  دالیلی  به  که 
کار  به  شروع   87 سال  از  که  وی  هستم.  رشته  این 
از  راپیشگیری  رشته  این  یادگیری  از  هدف  کرده ، 
معلولیت دانست، وافزود: این دوره ها را گذراندم و بعد 
از آن در کنار طبابت  به مشاوره در این زمینه پرداختم.
 6 دهد:   می  ادامه  استان  بهزیستی  توانبخشی  معاون 
در  مطب   5 که  دارند،  استان حضور  در  ژنتیک  مشاور 

بیرحند و یکی از آن ها در قاین است. 

بیماران ژنتیک صبور باشند

بیولوژیکی  وی در تعریف علم ژنتیک می گوید:علم 
که در خصوص شباهت ها و تفاوت های نسلی با نسل 
دیگر و آنچه بین فرد مشاوره جو)مراجعه کننده( با فرد 
مشاور برقرار می شود به طوری که یکسری اطالعات 
نامه سالمت  درباره شجره  مشاور  به  کننده  مراجعه  را 
خویشاوندی  ارتباطات  و  خانوادگی  های  بیماری  و 
شجره  رسم  و  الزم  های  بررسی  از  پس  و  دهد  می 
آزمایشات  لزوم،  و در صورت  معاینه  و  با مطالعه  نامه، 
برای  ژنتیک   بیماری های  به  مبتال  فرد  برای  ژنتیک 
شود  می  داده  ژنتیک  بیماری  قطعی  زوجین،تشخیص 
و  مشاوره  روند  بگیرند.همچنین  قرار  درمان  تحت  تا 
درمان بیماری های ژنتیکی چند جلسه طول می کشد 
و صرفا با یک جلسه نمی توان آن را تشخیص و درمان 
کرد.حتی  درخواست آزمایش و جواب آن هم طوالنی 
ها  مشاوره  این  به  معالجه  برای  که  عزیزانی  لذا  است 

مراجعه می کنند باید سعه صدر داشته باشند.

مراجعه قبل از ازدواج باید انجام شود

این مقام مسئول عنوان می کند: در بیرجند به دلیل 

ازدواج های خویشاوندی رایج ، احتمال ابتال به بیماری 
زیاد  مادرزادی  به   فرزندان  و  جنین  در  ژنتیکی  های 
به  مراجعه  قصد  زوجین  شوداگر  می  توصیه  است. 
در  و حتی  ازدواج  از  قبل  باید  دارند  را  ها  این مشاوره 
مرحله آشنایی باشد تا خدای نکرده در صورت مشکل 
و درمان نشدن، جدایی برایشان سخت نباشد، اما خیلی 
هیچ  مشاوره  انجام  از  بعد  که  اند  بوده  هم  افرادی  از 

مشکلی نداشته اند و االن بچه دار هم شده اند.
بیماری  بیماری می گوید: روند  رضازاده درباره روند 

نوزاد دیگر فرق می کند و آن  با  نوزاد  ژنتیکی در هر 
اند  هم بسته به بیماری مادر دارد، بسیار مادرانی بوده 
در حین  ما  و  اند  باردار شده  انجام مشاوره  از  قبل  که 
از  بعضی  است،  معلول  جنین  که  ایم  فهمیده  بارداری 
مادران سقط می کنند و بعضی ها هم سقط نمی کنند. 
اما برخی بعد از مصرف داروها، فرزند سالم به دنیا می 
تنها  بیماری  ناقل  بگویم  است که  ذکر  به  آورند. الزم 
بیماری  ناقل  مادر  اندازه  به  هم  پدر  بلکه  نیست  مادر 

های ژنتیکی است.

می  توصیه  که  افرادی  کند:  می  بیان  عنوان  وی 
مردی  و  زن  کنند:1:  مراجعه  ها  مشاوره  این  به  شود  
که ازدواجشان فامیلی بوده است.2: بانوان و آقایانی که 
در سنین باال ازدوج می کنند.3: کسانی که در خانواده 
در  که  هایی  خانواده   :4 دارند،  وجود  معلول  هایشان 
وجود  تکرارشونده  های  بیماری  ها  آن  نسل  و  فامیل 
دارد،  و آخرین افراد هم، خود زوجین دارای معلولیت. 
از معلولیت، هر نوع مشکل جسمی  هستند. منظورمان 

مثل کوتاهی قد و مسائل مربوط به این قضیه است.

آزمایش ژنتیک چیست؟

“این مشاور ژنتیک”  در توضیحی، درباره علم ژنتیک  
نداریم،  ژنتیک  اختصاصی  نام  به  آزمایشی  گوید:  می 
آزمایش ژنتیک با توجه به شجره نامه در هر فردی با فرد 
دیگر متفاوت است و انواع مختلف دارد، شامل، خون، از 
مایع دور جنین، از بافت جفت و یا از بافت بدن، آزمایشات 
بسته به اینکه برای پدر و مادر یا جنین باشد فرق دارد مثال 

در زمان بارداری،در هفته 15 باید انجام شود.

سطح آگاهی مردم بیشتر شده است

وی می گوید در  گذشته مردم فکر می کردند بچه از 
چشم زخم دچار بیماری ومعلولیت می شود

 در حالی که معلولیت یک، بیماری سابقه دار و ریشه 
دار است که در فرد وجود داشته است اما االن خوشبختانه 
سطح آگاهی مردم خیلی بیشتر شده و معموال افرادی که 
به این مشاوره ها مراجعه می کنند اغلب قبل از ازدواج و 
در دوران بارداری است، ولی هنوز به طور ویژه که همه 
نیفتاده  جا  هنوز  باشند،  داشته  اطالعی  موضوع  این  از 
است که ما از اصحاب رسانه تقاضا می کنیم با گذاشتن 
فیلم های کوتاه و مستند و حتی تبلیغ هایی در این زمینه 

از معلولیت، بکاهیم.

نسخ آزمایشات ژنتیک، قابل تایید نیست

بیرجند  از  مراجعان  بیشتر  کند:  می  اشاره  رضازاده 
نهبندان،  مثل  هایی  شهرستان  از  اغلب  و  نیستند 
در  مشکل  بزرگترین  وی  آیند،  می  بشرویه،  طبس، 
مراجعه  برای  بیمه  نبودن  پوشش  تحت  را  حوزه  این 
زیادی  هزینه  به  توجه  با  افزود:  و  دانست  کنندگان 
توجه  با  و  دارد  ها  مشاوره  و  ژنتیک  آزمایشات  که 
این  به  که  مددجویانی  گرانی،  و  اقتصادی  اوضاع  به 
بیمه  پوشش  تحت  کنند  می  مراجعه  ها  مشاوره 
توسط  که  ژنتیک  آزمایشات  نسخ  متاسفانه  نیستندو 
بیمه  قبول  مورد  شود،  می  نوشته  ژنتیک  مشاوران 
راه،   هزینه  اقتصادی،  خاطر مشکالت  به  گاه  نیست.  
طوالنی بودن پروسه درمان و گرانی آن، پشیمان می 
شوند. همچنین ما می دانیم که بیشتر معلولیت ها در 
خاطر  به  که  دارد  وجود  پایین  درآمد  با  هایی  خانواده 
مشکالت مالی، درمان نمی شوند. پس اگر مسئوالن، 
حساب  به  ها  بیماری  چزء  هم  را  ژنتیک  بیماری 
بیاورند و حداقل تحت پوشش بیمه قرار بدهند، لطف 

کنند. معلولیت می  به جامعه  بزرگی 
وی به عنوان سخن پایانی می گوید: در این زمینه 
مطالعه   سطح  افراد،  اگر  که  دارد  وجود  هایی  کتاب 
خود را باال ببرند، کمتر شاهد معلولیت و مشکالتی از 

هستیم. قبیل  این 

در گفتگوی آوا با دکتر جمیله رضازاده ورقچی عنوان شد:

پیشگیری از معلولیت با علم ژنتیک 
مراجعه قبل از ازدواج صورت بگیرد

از: اسدزاده عکس 

کال جنی  شهرستان طبس، محمد درویشجواد طریقی اکبرپور قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

از ابتالی به سرطان
جلوگیری می کند.

دارای ویتامین های
A,B,C
می باشد.

در کاهش بیماری 
قند موثر می باشد.

شلغم

احتمال اجرای “طرح تعطیلی زمستانه مدارس” 
به صورت کشوری

وزارت  متوسطه  آموزش  معاون  تسنیم- 
آموزش وپرورش  استقبال  به  اشاره  با  آموزش وپرورش 
تعطیالت  گفت:  مدارس  زمستانی  تعطیالت  از 
تحصیلی  سال  طول  در  می تواند  تابستانی  بلندمدت 

توزیع شود.
علی زرافشان درباره نظر آموزش وپرورش نسبت به 
یک ماهه  تعطیلی  برای  زیست  محیط  سازمان  طرح 
تحول  سند  در  کرد:  اظهار  سرما  فصل  در  مدارس 
به  آموزش  زمان  بحث  در  آموزش وپرورش  بنیادین 
و  تحصیلی  سال  طول  در  تعطیالت  توزیع  موضوع 
جلوگیری از ایجاد شکاف زمانی اشاره شده است یعنی 
فاصله  افزایش  باعث  تابستان  طوالنی مدت  تعطیالت 

دانش آموزان از مدرسه و افت تحصیلی می شود.
توزیع  برای  آموزش وپرورش  پیشنهاد  افزود:  وی 
سند  مبنای  بر  تحصیلی  سال  طول  در  تعطیالت 
تغییر  بحث  به  سند  این  در  است،  بنیادین  تحول 
زمان آموزش متناسب با شرایط جغرافیایی اشاره شده 
تعطیالت  یادگیری،  و  آموزش  به لحاظ  است همچنین 
 12 به جای  یعنی  شود  کوتاهتر  باید  تابستان  طوالنی 
بقیه در طول  و  باشیم  داشته  تعطیالت  7 هفته  هفته، 

توزیع شود. سال تحصیلی 
آموزش وپرورش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
مانند  کشورها  سایر  در  تعطیالت  توزیع  تجربه  گفت: 
امارات  کشور  در  و  دارد  وجود  نیز  امارات  و  نیوزیلند 

آنها  آموزشی  تقویم  در  فطر  عید  مانند  تعطیالتی 
می گیرد. قرار  مدنظر 

اختیار  آموزش وپرورش  به  اگر  داد:  ادامه  زرافشان 
تابستانی  تعطیالت  تا  داریم  را  آمادگی  این  شود  داده 

را در طول سال توزیع و متناسب با شرایط آب وهوایی 
اتفاق در آموزش وپرورش  این  آن را تنظیم کنیم. اگر 

و  زیست  محیط  برای  خوبی  فرصت های  دهد  رخ 
آموزش  در  البته  می شود  ایجاد  نیز  کشور  گردشگری 

و پرورش از منظر آلودگی هوا و گردشگری به مسئله 
نمی کنیم. نگاه  تعطیالت  توزیع 

طرح  از  آموزش وپرورش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گفت:  می کند،  استقبال  مدارس  زمستانی  تعطیالت 
تعطیالت  طرح  به  مربوط  واحده  ماده  داریم  انتظار 
مشترک  به صورت  زمستان  در فصل  مدارس  ماه  یک 

توسط محیط زیست و آموزش وپرورش تهیه شود.
توسط  گذشته  سال  آموزشی  تقویم  تغییر  طرح 
اسالمی  شورای  مجلس  علنی  صحن  در  نمایندگان 
سازمان  رئیس  کالنتری  عیسی  اخیراً  اما  نشد  تأیید 
تعطیالت  برای  سازمان  این  طرح  از  زیست  محیط 
و  است  داده  خبر  سرما  فصل  در  مدارس  یک ماهه 
کمیسیون  سخنگوی  میرزاده  حمایت  رابطه  همین  در 
طرح  این  با  مخالفت  در  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
آموزشی  برنامه ریزی  و  درسی  نظام  است:  گفته 
مدارس  تعطیلی  است،  متمرکز  بسیار  ایران  در 
دارد  مصون  هوا  آلودگی  از  را  دانش آموزان  نمی تواند 
نگهداری  در  بودن  شاغل  به دلیل  خانواده ها  اکثر  و 
بنابراین  شد؛  خواهند  مشکل  دچار  فرزندان شان 
را متوجه  تعطیل کردن مدارس در زمستان خانواده ها 
است  بهتر  می کند.  معنوی  و  مادی  بسیار  هزینه های 
تربیت  و  تعلیم  نظام  به  آسیب رسانی  به جای  دولت 
برای حل مشکل آلودگی هوا به دنبال کاهش تمرکز و 

باشد. ادامه مهاجرت ها به کالن شهر تهران 

اینترنت از:  عکس 

گوناگون

عکاس خونه 

روستایی در سوییس که
 عکاسی در آن ممنوع است!



مه مغزی و ام اس 

ام اس می تواند قسمت هایی را ملتهب کرده و به مغز 
این ضایعات  کند.  دچار ضایعه  را  آن  یا  بزند  آسیب 
بگذارند.  اثر  مغز  عملکرد  چگونگی  روی  می توانند 
هستند  اس  ام  تاثیر  تحت  بیشتر  که  عملکردهایی 
توانایی های  و  حافظه  اطالعات،  پردازش  شامل 
با  که  آنهایی  از  بسیاری  می شوند.  اجرایی  عملکرد 
ام اس زندگی می کنند، تغییراتی در توانایی های خود 
سپاری  خاطر  به  و  پردازش  و  گیری  تصمیم  برای 
اطالعات تجربه می کنند.در بیشتر موارد این تغییرات، 
فرد  کردن  زندگی  توانایی  و  بوده  متوسط  تا  خفیف 
اما ممکن است منجر  قرار نمی دهند.  تاثیر  را تحت 
کارهای  انجام  در  ناتوانی  یا  درماندگی  احساس  به 
از  خرید  یا  خانه  کلیدهای  کردن  پیدا  مانند  روزمره 
فروشگاه شوند.استراتژی هایی وجود دارد که می تواند 
حافظه  عملکرد  تا  کند  کمک  اس  ام  دچار  فرد  به 

و مهارت های پردازش اطالعات خود را حفظ کند. 
- اجتناب از حواس پرت کن ها، پیدا کردن مکانی ساکت 
برای تمرکز روی امور و استراحت های مکرر و کوتاه 

مدت برای کمک به تمرکز. 
- از دوستان و اعضای خانواده بخواهید آرام تر صحبت 

کنند و زمان بیشتری را صرف پردازش اطالعات کنید.
کردن  یادداشت  مانند  سازماندهی  تکنیک های  از   -

کارهای روزانه و تهیه ی لیست کمک بگیرید.
-  یک جای مشخص در خانه پیدا کنید که چیزهای 
دست  مثال  کنید  نگهداری  آنجا  در  فقط  در  را  مهم 

کلیدتان را که ممکن است به راحتی گم کنید.
- این استراتژی ها اگر به درستی بکار گرفته شوند 
ناتوانی  می توانند از استرس  و مه مغزی و احساس 

کم کنند.

وزن دعای پاک و خالص

لوئیز ردن زنی بود با لباسهای کهنه و مندرس وارد خواربار 
فروشی محله شد و با فروتنی از صاحب مغازه خواست 
کمی خواروبار به او بدهد. به نرمی گفت شوهرش بیمار 
است و نمی تواند کار کند و شش بچه شان بی غذا مانده اند 
صاحب مغازه با بی اعتنایی محلش نگذاشت و با حالت بدی 
خواست او را بیرون کند زن نیازمند در حالی که اصرار 
می کرد گفت: آقا شما را به خدا به محض اینکه بتوانم 
پولتان را می آورم.مغازه دار گفت نسیه نمی دهد: مشتری 
دیگری که کنار پیشخوان ایستاده بود و گفت و گوی 
آن دو را می شنید به مغازه دار گفت: ببین این خانم چه 
می خواهد؟ خرید این خانم با من.خواربار فروش گفت: 
الزم نیست خودم می دهم لیست خریدت کو؟ زن گفت: 
اینجاست.مغازه دار با طعنه گفت : لیست  ات را بگذار روی 
ترازو به اندازه ی وزنش هر چه خواستی ببر! زن با خجالت 
یک لحظه مکث کرد از کیفش تکه کاغذی درآورد و 
چیزی رویش نوشت و آن را روی کفه ترازو گذاشت. همه 
با تعجب دیدند کفه ی ترازو پایین رفت. خواربارفروش 
باورش نمی شد . مشتری از سر رضایت خندید .مغازه دار با 
ناباوری شروع به گذاشتن جنس در کفه ی دیگر ترازو کرد 
کفه ی ترازو برابر نشد ، آن قدر چیز گذاشت تا کفه ها برابر 
شدند .لیست خرید نبود، دعای زن بود که نوشته بود : خدایا 

تو از نیاز من باخبری خودت آن را برآورده کن.

اگر کسي پیوسته دستور کارش این باشد که منافع 
خودش را مقدم بر منافع تیم بداند، غیر قابل اعتماد 

بودن خود را ثابت مي کند.)

هر بار که در برابر ترس مي ایستید، قدرت، شهامت و 
اعتماد به نفس پیدا مي کنید. باید کاري را انجام دهید 

که فکر مي کنید نمي توان انجام داد.

هـــر آن کــــه جانب اهـــل خدا نگــه دارد
خـداش در همـــه حـــال از بال نگـــــه دارد
حـدیث دوست نگــویم مگر به حضـرت دوست
کـه آشنــــا سـخـــن آشنــــا نگــــه دارد...

پرنده باش که روی شاخه سست لحظه ای می نشینید
 و آواز می خواند و اما به آواز خواندن خود

 ادامه می دهد زیرا مطمئن است که بال و پر دارد.

لغزش انسان تدریجی است . بدیها در وجود ما ،پای 
حاضر و آماده و نامرئی دارند .حتی کسانی که از ما با 

ظاهر پاک و آراسته ، چنین ویژگیهایی دارند.

زندگی مان می شویم،  وارد دهه 40 سالگی  زمانی که 
سر  پشت  را  خود  جوانی  دوران  که  کنیم  می  احساس 
کارها  بسیاری  از  را  خود  دلیل  همین  به  ایم،  گذاشته 
محروم می کنیم. اما هیچ قانونی برای بایدها و نبایدهای 
ما وجود ندارد. ما از این که وارد مرحله جدیدی از زندگی 
مان شده ایم، نه تنها نباید خودمان را محدود کنیم، بلکه 
باید با مسرت تمام از این که یک شمع دیگر را نیز فوت 

می کنیم خوشحال باشیم. 
این کار برای من خیلی دیر است 

شاید به فکر تغییر شغل، تغییر محل زندگی، تغییر ظاهر  
باشید یا حتی بخواهید موقعیت خود را در رابطه عاطفی تغییر 
دهید اما زمانی که احساس می کنید در دهه 40 زندگی تان 
هستید، از انجام این کارها پشیمان می شوید. در واقع برای 
تغییر سبک زندگی، هیچ محدودیت سنی وجود ندارد و این 
طرز فکر تنها ما را محدود می کند تا از پیشرفت های 
زندگی مان دست بکشیم. یکی از روانشناسان می گوید: 

»بهترین سن برای تو همین حاالست.« 
زندگی در جوانی ساده تر بود 

زیرا  ندارند  قبول  مسن  افراد  از  خیلی  را  جمله  این  خب 
معتقدند که استرس و نشانه های عصبانیت و افسردگی 
در جوان تر ها به مراتب بیشتر از افراد مسن است. در واقع 
با افزایش سن، افراد حس بهتری نسبت به خود و زندگی 
اطراف شان پیدا می کنند. بنابراین اگر شما هم فکر می 

کنید که زندگی در دوران جوانی ساده تر بوده، بد نیست که 
بار دیگر در افکارتان تجدید نظر و دقیق تر دوران جوانی 

تان را با دوران میان سالی تان مقایسه کنید.
کسی دوست ندارد که با من در ارتباط باشد 

این هم یکی دیگر از افکار منفی ایست که گریبان افراد 
باالی 40 سال را می گیرد. افراد مجرد در این سن و سال 
احساس می کنند که هیچ فردی تمایل به برقراری ارتباط با 
آنها ندارد، در صورتی که واقعیت غیر این است. عشق سن 
و سال سرش نمی شود، بنابراین سن را فراموش کنید و به 

دنبال هدفی که در سر دارید، باشید.
برای تغییر، دیر است 

هیچوقت برای تغییر دیر نیست، در واقع ما تا آخر عمرمان 
وقت داریم به زندگی مان تغییر دهیم. بنابراین این فکر 
که برای رشد و تغییر دیر است، تنها بدبینی فرد را نشان 
تا جایی که توان دارید، برای رشد و  بنابراین  می دهد. 

پیشرفت خود تالش کنید.
چرا این اتفاق برای من افتاد؟ 

اتفاقاتی که در  برای  را  انسان ها خودمان  ما  از  بسیاری 
زندگی مان افتاده، سرزنش می کنیم اما بهتر است که همه 
چیز را به دست سرنوشت بسپاریم و از تک تک لحظه 
 های زندگی خود نهایت لذت را ببریم. تنها در صورتی که

نمی توانید یک اتفاق تلخ زندگی تان را هضم کنید، بهتر 
است که از یک مشاور کمک بگیرید. اما در نهایت بدانید که 

هیچ اتفاقی بدون دلیل رخ نمی دهد و حتما حکمتی در کار 
بوده که شما از آن بی خبرید.

 از کارم متنفرم اما نمی توانم رهایش کنم 
اگر از کارتان راضی نیستید، در هر سنی که هستید باید آن 
را رها کنید. ما زمان زیادی را در محیط کار می گذرانیم، 
بنابراین باید به دنبال شغلی باشیم که از آن لذت می بریم، 
در غیر این صورت عمر خود را بی جهت بر باد داده ایم. 
در سن 45  افراد  درصد  شده، 82  انجام  تحقیقات  طبق 
سالگی به بعد به کار مورد عالقه شان روی آوردند و در آن 
موفق شدند زیرا درآن سن تجربه کافی را به دست آورده  اند

هیچوقت برای تغییر دیر نیست 
من اشتباهات زیادی را در زندگی ام مرتکب شده ام و حال 
نمی توانم زندگی مورد عالقه ام را داشته باشم.حتی اگر 
اشتباهات زیادی را در زندگی مان مرتکب شده ایم، بهتر 
است که گذشته را رها کنیم و به فکر جبران باشیم. هر 
لحظه از زندگی فرصتی است تا برای آنچه می خواهیم به 
دست آوریم، تالش کنیم. گذشته خود را با آینده تان یکی 
ندانید. شما هر زمانی که اراده کنید می توانید مسیر درست 

زندگی را در پیش بگیرید، تنها کافی ست که بخواهید.
توان دویدن ندارم 

دویدن  توان  تان  سن  رفتن  باال  با  که  کنید  فکر  شاید 
ندارید، اما واقعیت این است که هر چه سن ما باالتر می 
برایمان خواهد داشت. طبق  بیشتری  فواید  رود، دویدن 

تحقیقاتی که روی افراد باالی 65 سال انجام شد، ثابت 
شده که افرادی که هفته ای سه بار در هفته به مدت 30 
باالتری نسبت به  از سالمت جسمانی  دقیقه می دوند، 
افرادی که پیاده روی را به جای دویدن انتخاب کرده اند، 
برخوردارند. در واقع دویدن موجب جوانی می شود، پس 

این ورزش را از برنامه زندگی تان حذف نکنید.
جذابیت خود را از دست داده ام 

درست است که دوران جوانی جذاب ترین دوران زندگی 
ماست اما به گفته هال بری، ستاره 51 ساله هالیوودی: 
»جذابیت در ذهن ما انسان هاست. هر چه سن ما باالتر می 
رود، احساس راحتی بیشتری خواهیم کرد، برای خودمان 
ارزش بیشتری قائلیم و دوست داریم که از هر لحظه زندگی 

مان نهایت لذت را ببریم.«
 یوگا مناسب افراد جوان است 

تحقیقی روی 56 خانم در سنین 50 تا 79 سالگی انجام شد. 
طبق این تحقیق آنها به مدت 20 هفته هر روز 90 دقیقه 
در کالس های یوگا حاضر می شدند. پس از اتمام این دوره 
ثابت شد که یوگا انعطاف پذیری و تحرک آنها را، بدون 

توجه به سن شان، باال برد.
کاهش وزن غیر ممکن است 

علت  بدین  سالگی،  باالی 30  سن  در  که  است  درست 
 که متابولیسم بدن کندتر پیش می رود، کاهش وزن نیز 

سخت تر می شود اما این کار غیر ممکن نیست.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و بگو ستايش از آن خداست به زودى آياتش را به شما نشان خواهد داد و آن را 
خواهيد شناخت و پروردگار تو از آنچه مى  كنيد غافل نيست . سوره النمل/آيه 93

حدیث روز  

از مانيست كسى كه هر روز حساب خود رانكند ،پس اگر كار نيكى كرده است از خدا زيادى آن را بخواهد،واگر بدى كرده،از 
خدا آمرزش طلب نموده و به سوى او توبه نمايد. امام موسى كاظم )ع(

سبک زندگی

گفتن این جمالت پس از ۴۰ سالگی، ممنوع!
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
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.

شماره 3977

179546823

268793541

354182967

546918372

831627459

792435186

417869235

683251794

925374618

جدول سودوکو

به تعدادی بازاریاب )آقا(
در شرکت مهرگان پخش حافظ 

نیازمندیم.
09156676874

ساعت تماس:
 از 7 صبح الی 19

پنجره دو جداره وین تک به یک نفر 
نیروی خانم برای کار دفتری نیازمندیم.

056 - 32451037/09152696545

به تعدادی نیروی خانم و آقا برای کار
 در فست فود نیازمندیم.

09363654746 - 32342233

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

را تجربه کنید.   09158668002

 فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
  با موقعیت عالی به صورت نقد و اقساط

 به فروش می رسد.    09158254172

باغداران و زعفران کاران
 کود گاوی 100درصد صنعتی

09151614199

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225۴9۴ - ۰915163۰283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

شعبه بیرجند با وسایل و جواز کسب واگذار می گردد. متقاضیان که دارای 
موجودی نقدی می باشند تماس بگیرند. تلفن تماس: ۰9157581۰53  

تـــــاالر درویــــش

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32439542 056- 09155610262- فاطمی

با کادری مجرب و کارآزموده آماده ارائه خدمات به کلیه ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.
قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم

 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

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
صد 

 در
صد

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

نهــال عنــاب
انار، انگور،انجیر، زیتون، رز و ...

09011251205

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

استخدام
مجتمع گلخانه مـن 

عرضه کننده انواع گل های 
تزئینی و آپارتمانی به یک نفر 
خانم یا آقا با روابط عمومی باال 
نیازمنداست. )اولویت با افراد 

 آشنا به گل و گیاه می باشد(
 واجدین شرایط همراه با 

 یک قطعه عکس به آدرس 
 خیابان بهشتی - روبروی 

چهارشنبه بازار مجتمع گل و گیاه 
غرفه 10 مراجعه نمایند.

09150069386

فروشگـاه پـارس پـرداز
لپ تاپ های گیمینگ )فروش اقساطی ()ارسال رایگان  به سراسر استان(
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

نقاشـی ساختمان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

 09152641848- جعفری

دو قطعه طال پیدا شده 
با دادن نشانی آن را 

تحویل  بگیرید.
با پیامک دادن اطالعات 
به سامانه پیام کوتاه 

3000272424
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حضور کشتی گیران خراسان جنوبی 
در اردوی تیم ملی

کشتی  ملی  تیم  اردوی  در  امروز  از  جنوبی  خراسان  نمایندگان 
آقایان  نمایندگان  این  کردند.  آغاز  را  خود  تمرینات  آزاد، 
دی   29 تا  اردویشان  که  هستند  بابایی  مهرداد  و  ساده  مجید 
ابوالفضل  همچنین  دارد.  ادامه  تهران   2 شماره  کشتی  خانه  در 
رشته  در  فاروجی  فراز  جواد  و  افتخاری  رضا  علی  صاحبکاری، 
به  کشتی  فدراسیون  فنی  کمیته  نظر  با  بزرگساالن  فرنگی 

دعوت شدند. فرنگی  ملی  تیم  اردوی 

تیم شهیدناصری بیرجند بر 
نگین تون فردوس غلبه کرد

از  هفته  هفتمین  در  گفت:  خراسان جنوبی  فوتبال  هیات  رئیس 
ناصری  تیم شهید  استان  اول  لیگ دسته  فوتسال  سری مسابقات 
حسن  شد.  پیروز  فردوس  نگین تون  مقابل  در  بیرجند  ایرانجوان 
قهوه چی اظهار داشت: هفتمین هفته از سری مسابقات لیگ دسته 
اول فوتسال خراسان جنوبی با چهار دیدار پیگیری شد. وی افزود: 
در نخستین بازی تیم فوتسال شرکت سیمان باقران درمیان در سالن 
محمدرسول اهلل)ص(  آموزش  مرکز  تیم  مقابل  در  اسدیه  نجابت 
فوتبال  هیات  رئیس  رسید.  پیروزی  به   1 بر   3 نتیجه  با  بیرجند 
خراسان جنوبی تصریح کرد: در دومین بازی از هفته دوم برگشت 
و هفتمین هفته از سری مسابقات فوتسال لیگ دسته اول استان 
شهیدین  ورزشی  سالن  در  بیرجند  ایرانجوان  شهیدناصری  تیم 
قاسمی بیرجند میزبان  فوتسال نگین  تون فردوس بود که با نتیجه 
4 بر 0 بر حریف غلبه کرد. قهوه چی خاطرنشان کرد: تیم فوتسال 
اردیبهشت   5 سالن  در  طبس  کویر  طالی  نقل  و  حمل  شرکت 
بر   3 نتیجه  با  که  بود  بشرویه  شهرداری  تیم  میزبان  طبس  شهر 
2 از سد حریف گذشت. وی یادآور شد: آخرین بازی این سری از 
شد  برگزار  فردوس  نور  دانشگاه پیام  ورزشی  سالن  در  مسابقات 
در    1 بر   5 نتیجه  با  دیهوک طبس  ستارگان  فوتسال  تیم  که 
چهارم  هفته  از  است  گفتنی  شد.  زمین گیر  آرمان فردوس  مقابل 
تیم  خراسان جنوبی  بزرگساالن  اول  دسته  فوتبال  لیگ  مسابقات 
قاینات  دهیاری های  مقابل  در   1 بر   2 نتیجه  با  بیرجند  شهرداری 

به پیروزی رسید.

پرونده نورافکن با  استقالل بسته شد!

اروپایی پیشنهاد  از تیم های  انتقاالت زمستانی  نورافکن در نقل و 
دارد. در نقل و انتقاالت زمستانی خبرهای بسیاری درباره جدایی 
از  وی  ظاهراً  و  می رسد  گوش  به  استقالل  تیم  از  نورافکن  امید 
سرمربی  شفر  وینفرد  دارد.  خوبی  پیشنهادهای  اروپایی  تیم های 
با  باشگاه مخالفت کرد و  این  از  نورافکن  امید  با جدایی  استقالل 

این حساب پرونده جدایی این بازیکن از آبی ها بسته شد.

راه هایی برای جلوگیری از 
کمردرد در دوندگان

دانشگاه  در  که  جدیدی  مطالعات  ایسنا- 
داده  نشان  است  شده  انجام  اوهایو  ایالتی 
می شوند  کمردرد  دچار  اغلب  دوندگان  که 
این  کاهش  به  می تواند  ورزش ها  برخی  و 
درد در دوندگان کمک کند. محققان به این 

نتیجه رسیده اند که کمردرد در دوندگان به 
آن هاست  کمر  بودن عضالت  دلیل ضعیف 
اصلی  تمرین های  کنار  در  باید  افراد  این  و 
خود تمریناتی که عضالت کمر را قدرتمند 
ورزش ها  برخی  دهند.  انجام  نیز  را  کنند 
مانند دراز و نشست یا ورزش های مهندس 
شکم و کمر می تواند از این گونه دردها در 

دوندگان جلوگیری کنند.

عصر ایران- از نظر فنی، گل مژه یک عفونت است که روی پلک چشم، 
اغلب در پشت یا امتداد لبه پایینی پلک، شکل می گیرد. از سوی دیگر، 
شاالزیون توده ای است که داخل پلک چشم و نه در امتداد آن شکل 
می گیرد. میزان درد آنها به طور معمول کمتر از گل مژه است، اگرچه از 
نظر اندازه می توانند بزرگتر باشند. در نتیجه، ممکن است ظاهری وخیم تر از 
گل مژه به خود بگیرند. گل مژه و شاالزیون می توانند با یک بیماری به نام 

بلفاریت مرتبط باشند، که یک التهاب مشهود پلک چشم را شامل می شود و 
اغلب به واسطه انسداد منافذ در نتیجه تولید چربی توسط پوست رخ می دهد. 
بلفاریت می تواند ظاهر و احساسی مشابه با آکنه داشته باشد. گل مژه ها 
عفونت های باکتریایی هستند که اغلب در پایه یک پلک یا فولیکول ریشه 
دارند. عفونی شدن این بخش از بدن چندان دشوار نیست، زیرا تنها تماس با 
یک سطح حاوی باکتری و مالش دست به چشم می تواند موجب ظهور گل 

مژه شود. شاالزیون احتمال کمتری دارد به واسطه یک عفونت باکتریایی 
شکل گرفته باشد. در عوض، این توده بزرگتر که اغلب با درد کمتری همراه 
است به واسطه مسدود شدن غدد چربی شکل می گیرد. اگر غدد تولیدکننده 
چربی قسمت باالیی یا زیرین پلک چشم مسدود شوند، احتمال شکل گیری 
شاالزیون وجود دارد. اگرچه اندازه های گل مژه و شاالزیون متفاوت هستند، 

هر دو آنها شبیه یک جوش چرکین به نظر می رسند.

هرآنچه باید درباره گل مژه و شاالزیون بدانید

افراد مبتال به کم خونی 
»خرمالو« بخورند

با  دارویی  گیاهان  ارشد  کارشناس  ایسنا- 
بسیار خرمالو گفت:  درمانی  به خواص  اشاره 
کم  به  مبتال  افراد  برای  میوه  این  مصرف 
بیان  با  ناصری  هانیه  توصیه می شود.  خونی 
 A، اینکه میوه خرمالو سرشار از ویتامین های

B و C است، افزود: خرمالو همچنین حاوی 
مواد معدنی مانند کلسیم، گوگرد، آهن، فسفر، 
منیزیم و پتاسیم است. ناصری به وجود مقادیر 
در خرمالو  درآب(  پکتین)فیبر محلول  فراوان 
می شود  موجب  امر  این  افزود:  و  کرد  اشاره 
به کاهش چربی خون منجر  مصرف خرمالو 
شود. البته هرچه خرمالو رسیده تر باشد پکتین 

آن کمتر است.

غذاهایی که دشمن 
سیستم ایمنی بدن شما هستند

غذایی  مواد  برخی  کمبود  نیوز-  بهداشت 
بخصوص ویتامین دی، در معرض مواد شیمیایی 
باکتری  تعادل در  مصنوعی قرار گرفتن، عدم 
های مفید روده و ... عوامل خطر کلیدی برای 
تضعیف سیستم ایمنی بدن است. سوپ های 

کنسرو: این سوپ ها حاوی مواد تشکیل دهنده 
مصنوعی و سطوح باالی سدیم هستند. غالت 
صبحانه: این غالت حاوی قند اضافه هستند. 
ماست های طعم دار: قند موجود در این ماست 
ها مهار عملکرد سیستم ایمنی را به همراه دارد. 
میوه های خشک: نوع خشک شده آنها و حتی 
میوه های کنسرو شده حاوی قند اضافی هستند 

که سالم بودن آنها را زیر سوال می برد.

کاهش خطر ابتال به سرطان سینه 
با مصرف انار

ایسنا- مسئول تغذیه مرکز بهداشت شهرستان 
با  سینه  سرطان  به  ابتال  خطر  گفت:  بجنورد 
جودت  شهال  می یابد.  کاهش  انار  مصرف 
 E ، C ، A ویتامین های منبع  انار  اظهارکرد: 
نیاسین، اسید فولیک، پتاسیم و فیبر است. وی 

با بیان این که، انار سه برابر بیشتر از چای سبز 
آنتی اکسیدان دارد، افزود: انارسبب کاهش میزان 
LDL و جلوگیری از لخته شده خون می شود. 
جودت خاطرنشان کرد: مصرف این میوه معجزه 
آسا در تنظیم و کاهش فشار خون وتاثیر بسزایی 
دارد . وی یادآورشد: مصرف انار نه تنها خطر ابتال 
به سرطان سینه بلکه سرطان پروستات و دیگر 

سرطان ها را هم کاهش می دهد .

رنگ کردن موها باعث 
سفیدی بیشتر آنها می شود

بیتوته- هر آسیب شدید بدون توجه به عامل 
اصلی رخ دادنش می تواند باعث آسیب دیدن 
سلول های رنگساز مو و رویش موهای سفید 
شود. آسیب های شدیدتر ممکن است سلولهای 
زاینده موها را از بین ببرند و حتی باعث ریزش 

شدید آنها شوند. این اتفاق گاهی در پی انجام 
اقدام های درمانی مانند برطرف کردن موهای 
زائد توسط لیزر نیز دیده می شود. مواد تشکیل 
دهنده رنگ موهای شیمیایی نیز می توانند به 
ساقه و ریشه موها آسیب بزنند و باعث ریزش 
و سفید درآمدن آنها شوند؛ بنابراین توصیه می 
شود از رنگ کردن یا استفاده بیش از حد از مواد 

آرایشی شیمیایی مو بپرهیزید.

انهدام باند سوداگران مرگ در بیرجند
 

مأموران  مشترک  عملیات  در  گفت:  استان  انتظامی  فرمانده 
رضوي  خراسان  پلیس  و  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس 
بیرجند کشف  200 گرم تریاک در شهرستان  361 کیلو و  مقدار 
شد. سردار شجاع تصریح کرد: پس از هماهنگي با مقام قضائي، 
پس  که  گرفت  قرار  بازرسي  مورد  متهمان  2خودروي  و  مکان 
گرم   200 و  کیلو   361 مقدار  وقفه   بي  تالش  ساعت  چند  از 
خاطر  استان  انتظامی  فرمانده  شد.  کشف  قاچاقچیان  از  تریاک 
7نفر  و   توقیف  خودرو  دستگاه  دو  عملیات  این  در  کرد:  نشان 
به  قانوني  مراحل  سیر  جهت  پرونده  تشکیل  از  پس  قاچاقچي 

شدند. معرفي  قضائي  مراجع 

کشف 97 کیلو تریاک در شهرستان سربیشه 

فرمانده انتظامي شهرستان سربیشه از کشف 97کیلو و 
گزارش  به  داد.  خبر  این شهرستان  در  تریاک  300گرم 
پلیس، سرهنگ احمدرضا کارگر  پایگاه خبري  خبرنگار 
اظهار داشت: با دریافت خبري مبني بر اینکه قاچاقچیان مواد 
مخدر قصد انتقال محموله مواد مخدر را از محور های فرعی 
شهرستان سربیشه دارند که بالفاصله بررسي موضوع در 
دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت. وي افزود: مأموران با 
کنترل محورهاي عبوري و گشت زني در حوزه استحفاظي؛ 
به خودروي سواري پراید که با سرعت باالیي در حال حرکت 

بود مشکوک و به راننده دستور ایست دادند.

توقیف محموله دام سبک در فردوس

توقیف  فردوس  در  سبک  دام  رأس   25 حامل  خودروی 
شد. رئیس دامپزشکی فردوس گفت: این محموله 2توقیف 
محموله دام سبک در فردوس5 رأسی گوسفند و بز توسط 
قانونی  مرحل  سیر  برای  پرونده  و  توقیف  انتظامی  نیروی 
ادامه بررسی  به دامپزشکی ارجاع شد. ذوالفقاری افزود: در 
پرونده توسط دامپزشکی مشخص شد که محموله 25 راسی 
گوسفند و بز از مبداء شهرستان گناباد به مقصد زرندکرمان 
در حال تردد بوده که خودرو حمل محموله بعلت نقص فنی 
توسط  مذکور  جابجا شده که خودروی  توقیفی  با خودروی 

نیری انتظامی توقیف شده است.

کشف البسه قاچاق در نهبندان

فرمانده انتظامي شهرستان نهبندان از کشف کاالي 
قاچاق به ارزش 50 میلیون ریال در این شهرستان 
خبر داد. سرهنگ غالمرضا شاهوردي اظهارکرد: روز 
گذشته مأموران انتظامي شهرستان، به یک دستگاه 
بازرسي متوقف  برای  را  اتوبوس مشکوک و خودرو 
کردند. وي افزود: در بازرسي ازخودرو، 97 کیلوگرم 
اسناد  هرگونه  فاقد  که  قاچاق  خارجي  البسه  انواع 
گمرکي بود کشف شد. شاهوردي بیان کرد: در این 
به  قانوني  مراحل  برای سیر  و  متهم دستگیر  رابطه 

مراجع قضائي معرفي شد.

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته نیازمندانی که از شدت 
نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. 
 تعداد خانواده های تحت حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

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

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  
 09151631855 -  32313472 056- طاهری

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

 

      تلفن رزرو : 32457248- 09158609661

هزینه ورودی رایگانهزینه پذیرایی رایگان
آدرس : معلم 36/1 

آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما همشهریان عزیز می باشد

تاالر پذیرایی سیمرغ

کار خوب اتفاقی نیست

لوله کشی،برق کشی،تعمیرآبگرمکن
و بخاری،نورپردازی،لوله بازکنی با فنر،

نصب سایبان در اسرع وقت و تضمینی

خدمات فنی و تاسیسـاتی

دهشیبــی

شماره تماس: 09151633903

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

 )شهر و روستا(
09159658659

   )
ن

زا
ار

( درب اتوماتیک

 سیــد 
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی  

نبش رجایی 15 
09155614880 

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

159639065 
 علـی آبادی 

رنگ آمیزی 
دکوراسیون داخلی 

اجرای انواع رنگ های 
 روغنی، پالستیک  

اکرولیک، مولتی کالر 

  09151630741 
رحیمـــی

* چلو گوشت 25000     
* چلو جوجه 9000    

* چلوکباب دورو 8000 
* چلوکباب کوبیده  8000    

* چلو مرغ سرخ شده 8000     
* چلوماهی 9000

* خورشت قورمه سبزی 7000    
* خورشت قیمه 6/500   
* خورشت فسنجان 8000 

* استامبولی با گوشت مرغ 6000

افتتاح اولین رستوران آنالین در بیرجند 
رستــوران

 همیشه آنالین
 به مناسبت اولین روز افتتاحیه

 به ازای هر پرس غذا یک پرس
 رایگان می باشد سفارشات شما عزیزان

 در اسرع وقت تحویل داده می شود

در ضمن غذای خارج از منو 
در صورت سفارش پذیرفته می شود
 معصومیه، میدان ابن حسام، تاالر سی کاج
تلفن:09155600562 - 32358323
با مدیریت پریزاده
@restaurant             :لینک سفارشات در تلگرام

م نقاط شهر
ک رایگان به تما

با پی

30kaj
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

مهم ترین آسیب دشمن؛ آسیب
به جایگاه خانواده بود

حجت االسالم  ایرنا- 
سیدعلیرضا عبادی در 
بسیجی  بانوان  جمع 
سالروز  مناسبت  به 
توسط  کشف حجاب 

رضاشاه، اظهار کرد: در نظام حکیمانه خلقت جایگاه 
هر موجود و مخلوقی مشخص است. وی با اشاره 
به اغتشاشات اخیر، اذعان کرد: در سال ۸۸ مردم 
هشت ماه طول کشید تا راه خود را از فتنه گران 
جدا کنند و بصیرت از دست رفته خود را بازیابند 
ولی در اتفاقات اخیر، کمتر از هشت روز مردم فتنه را 
جمع کردند و واقعه ای باالتر از نه دی را رقم زدند. 
وی گفت: از شاخص ترین و مهم ترین آسیب های 
دشمن، آسیبی است که به فرهنگ زنان و خانواده ما 
وارد کردند که هنوز آثارش را در جامعه می توان دید.

برنامه های دهه فجر در بیرجند 
هماهنگ اجرا شود

وارد  اسالمی  انقالب  امسال  فجر  غالمی-دهه 
اساس  این  بر  شود،  می  خود  سالگرد  چهلمین 
برنامه های گرامیداشت دهه فجر باید با هماهنگی 
بیشتری دنبال شود.این درخواستی بود که شهردار 
بیرجند به عنوان دبیر کمیته فضا سازی و خدمات 
شهری دهه فجر از اعضای این ستاد داشت.جاوید 
خاطرنشان کرد: تاکنون در شهرستان بیرجند 17 
خیابان برای تبلیغات محیطی در قالب نصب بنر و 
پالکارد و نورپردازی تقسیم بندی شده و مسئولیت ها 
شده  محول  مختلف  دستگاه های  به  و  مشخص 
است.رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی نیز 
در این جلسه گفت: دستاوردها و پیشرفت های نظام 
اسالمی در دهه فجر بیشتر به مردم نشان داده شود 
و برای اطالع رسانی به مردم بیشتر تالش شود..

مهرشهر با جمعیت ۴۰ هزار نفری 
فاقد فضای ورزشی و فرهنگی

شهرداری  تفریحی  رفاهی  سازمان  تسنیم-رئیس 
بیرجند با بیان اینکه جاده سالمت در شمال شهر 
بیرجند در حال آسفالت شدن است گفت: ۴۰ هزار نفر 
جمعیت مهرشهر بیرجند فاقد از هرگونه مکان ورزشی 
تفریحی و فرهنگی هستند. شاکری در شورای ورزش 
همگانی اظهار کرد: در مهرشهر بیرجند ۴۰ هزار نفر 
اما هیچ مکان ورزشی و  زندگی می کنند  جمعیت 
تفریحی در این منطقه وجود ندارد. وی با بیان اینکه 
در مهرشهر بیرجند با وجود جمعیت زیاد اما فضای 
سبزی وجود ندارد افزود:  هفته آینده به 7 مسجد 
در مهرشهر تجهیزات ورزشی داده خواهد شد. دبیر 
ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه در 
صورت تامین اعتبار تا پایان سال سه همایش پیاده 
روی برگزار می شود گفت: به زودی خانه های ورزش 
روستایی استان با کمک ستاد مبارزه با مواد مخدر 
تجهیز می شود. معاون سیاسی، اجتماعی استاندارهم 
با بیان اینکه در هیچ کاری نباید جزیره ای کار کنیم، 
گفت: اگر به دنبال توسعه و پیشرفت در امری هستیم 
باید برنامه ما جامع کامل وبرای همه اقشار جامعه 
باشد.وی  افزود:  اگر می خواهیم برنامه ما جامعه و 
کامل بوده وبه جایی برسیم باید همه اقشار را در نظر 
بگیریم. رئیس هیئت ورزش همگانی  نیز با بیان اینکه 
در برنامه ریزی ما تالش شده تا یک روز به عنوان روز 
بدون خودرو که در آن روز همه با دوچرخه بر سرکار 
حاضر شوند، اجرایی شود گفت: تالش داریم موزه 
ورزش همگانی را در خراسان جنوبی راه اندازی کنیم. 
مدیرکل ورزش و جوانان هم در ادامه بیان کرد: در 
نخستین جلسه شورای ورزش همگانی برای توسعه 
این ورزش در استان مصوبات خوبی به تصویب رسید 
که اگر همه آن مصوبه ها به طور کامل اجرا شود اتفاق 
خوبی در حوزه ورزش خراسان جنوبی رخ می دهد. 

آزادسازی بستر رودخانه
چاه معروف خوسف

صدا و سیما-حریم و بستر رودخانه روستای چاه 
تصرف  رفع  خوسف  شهرستان  توابع  از  معروف 
آب  شرکت  برداری  بهره  و  حفاظت  معاون  شد. 
ای  گسترده  تصرفات  گفت:  استان  ی   منطقه 

در حریم   رودخانه صورت گرفته است.

استاندار خراسان جنوبی:

در جلسه شورای شهرستان مطرح شد

تاکید بر استفاده از ظرفیت های مردمی و سمن ها 

پیش بینی هواشناسی از تشدید یخبندان در خراسان جنوبی
ایرنا-رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به بررسی انجام شده روی الگوی نقشه های 
پیش یابی در ادامه روند کاهشی دمای هوا برای امشب تشدید سرما و یخبندان قابل پیش بینی است. برهانی افزود: بررسی همدیدی و آینده نگری نقشه های 
هواشناسی نشان می دهد که در ۴۸ ساعت آینده تحت تاثیر جریان های نسبتا پایدار جوی شرایط آرام و یکنواخت و آسمان در اغلب ساعات صاف خواهد بود.

نی
ستا

س:  ب
عک

آغاز مرحله دوم پایش 
واحدهای صنعتی
صدا و سیما-واحدهای تولیدی مشکل دار خراسان 
 جنوبی برای بار دوم به صورت کارشناسی پایش می شوند
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان هدف 
مجدد  اندازی  راه  به  را کمک  این طرح  اجرای  از 
واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل با همکاری و تعامل 
دستگاه های اجرایی مربوطه و بانک های عامل عنوان 
کرد و گفت: این طرح با کمک تیمی متشکل از اتاق 
بازرگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان 
جهاد کشاورزی استان اجرا می شود.جرجانی افزود: در 
این طرح پایش تمام واحدهای مستقر در شهرک ها و 
نواحی صنعتی بر عهده شرکت شهرک های صنعتی 
و پایش واحدهای تولیدی خارج از شهرک ها و نواحی 
بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است. وی 
گفت: در این طرح فرم های عارضه یابی برای تک 
تک واحدهای مشکل دار استان ارسال می شود که در 
آن اطالعات ریز و دقیق هر واحد اخذ و بر اساس این 
اطالعات مشکالت واحدها احصاء می شود و برای هر 

واحد مشکل دار راهکار جدیدی ارائه می شود.

بانوی سرآشپز بیرجندی در جشنواره بین 
المللی هندوستان شرکت می کند

دادرس مقدم-معاون گردشگری، سرمایه گذاری و 
تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان از انتخاب بتول نقی زاده کاخکی 

در  حضور  برای  ایران  برتر  سرآشپز   ۸ بین  در 
خبر  هندوستان  کشور  پنجاب  فرهنگی  جشنواره 
داد. عربی، اظهار کرد: نام بانوی سرآشپز بیرجندی 
در رأس نام برترین های غذای ایرانی برای شرکت 
گرفت.  قرار  هندوستان  المللی  بین  جشنواره  در 

۳ هزار انشعاب آب در شهرستان بشرویه 
نیازمند ترمیم و بازسازی است

تسنیم-رئیس اداره آبفای شهری بشرویه از قدمت ۵۰ 
ساله شبکه توزیع آب در برخی از نقاط شهرستان خبر 
داد و گفت: ۳ هزار انشعاب آب در شهرستان بشرویه 
نیازمند بازسازی است. جوادی در بازدید از شبکه توزیع 
آب و فاضالب شهر بشرویه با اشاره به وضعیت تامین 
آب شرب شهرستان بشرویه گفت: آب شرب مصرفی 
بشرویه از دو منطقه دشت گزواز و کال نخاب تامین 
می شود که دو حلقه چاه فعال و یک حلقه چاه برای 

مدیریت بحران در شرایط اضطراری وجود دارد. 

7۵۰ میلیون تومان اعتبار برای ترویج کشت 
گل نرگس به خوسف اختصاص یافت

تسنیم-فرماندار خوسف با اشاره به تحقق یکی از 
دستاوردهای جشنواره گل نرگس در خوسف گفت: 
با پیگیری های فرمانداری و همکاری شورای شهر 
7۵۰ میلیون تومان از سوی سازمان شهرداری های 
نرگس  گل  فرآوری  و  ترویج  کاشت،  برای  کشور 
خوسف اختصاص می  یابد. محمد شفیعی، اظهار کرد: 
گل نرگس منبع درآمد خوبی برای مردم شهرستان 
ضد  زمینه  در  بی شماری  خواص  و  بوده  خوسف 

افسردگی و جلوگیری از سرماخوردگی دارد.

معرفی مدیرکل امور مالیاتی استان

گروه خبر-دیروز در مراسمی مهدی نباتی به عنوان 
مدیرکل جدید امور مالیاتی خراسان جنوبی معرفی 
شد. وی پیش از این عضو هیئت های حل اختالف 
مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی بود. در 
این مراسم همچنین از خدمات یعقوب نژاد مدیرکل 

سابق و پاک گهر سرپرست سابق قدردانی شد.

کاهش 2۴ درصدی حوادث ناشی از کار

در   درصد  امسال 2۴  کار  از  ناشی  غالمی-حوادث 
رفاه  و  کار  تعاون  کل  مدیر  یافت.  کاهش  استان 
اجتماعی گفت: امسال ۳۴ مورد حادثه در استان رخ 
داد که این رقم در مدت مشابه پارسال ۴2 حادثه بود. 

اقامه نماز به امید نزول
 باران رحمت الهی در قاین

گروه خبر-به دنبال خشکسالی های پی درپی، مردم 
مومن و خداجوی شهرستان قاین نماز استسقاء به 
پا داشتند و از خداوند متعال طلب نزول باران کردند. 
و  مومن  مردم  پی درپی،  خشکسالی های  دنبال  به 
خداجوی شهرستان قاین  نماز استسقاء به پا داشتند 

و از خداوند متعال طلب نزول باران کردند.

انجمن کتابخانه های عمومی ضمن  * در جلسه 
قدردانی از محمود حاجی ، مهدی نیازی به عنوان 

رئیس کتابخانه های عمومی بیرجند معارفه گردید.
* شهردار بیرجند با صدور حکمی حسن خسروی را با 
عنوان سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 

فرآورده های کشاورزی شهرداری منصوب کرد.
* شهردار بیرجند با صدور حکمی علیرضا توانا را با 
عنوان سرپرست منطقه یک شهرداری منصوب کرد.

* سازمان حفاظت محیط زیست مسابقه عکاسی از 
تاالب برگزار می کند.

* بشرویه رتبه اول سطح زیر کشت پنبه را در استان 
به خود اختصاص داده است.

* شهردار بیرجند با صدور حکمی علی حسینی را با 
عنوان سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری منصوب و از میرزایی مدیر سابق، تقدیرکرد.

اخبار کوتاه

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه ارزش و 
اعتبار همه امور خواسته و ناخواسته به مردم 
بستگی دارد، گفت: دستگاه نظارتی به عنوان 
از  سره  تشخیص  برای  نظام  گوش  و  چشم 
ناسره دقت کنند.به گزارش ایرنا محمد مهدی 
مروج الشریعه در همایش گزینشگران استان 
بلند  با  افزود: خارج نشینان تصور می کردند 
شدن صدای اعتراض با محتوای صدای حق 
نفع خود  به  را  توانند همه چیز  ناحق، می  و 
مصادره کنند اما دستگاه های نظارتی با دقت و 
مراقبت تمام این تفکیک ها را انجام می دهند.
اعتراض های  آرامی ها و  نا  به  اشاره  با  وی 
مردمی اخیر در کشور اظهار کرد: ریختن مردم به 
کف خیابان ها که با بخشی از تمهیدات امنیتی 
در شکل های دیگری در جامعه رخ نمایی می 
کند برای همه ما درس عبرت و هشدار است.
مروج الشریعه اظهارکرد: همه تابلو نارضایتی ها 
را روی صفحه دولت می آوردند و دولت باید بر 
عملکرد خود تجدید نظر کند ما نیز به دستگاه 
های دولتی تاکید داریم که بر امور خود دقت، 
مراقبت و بازنگری داشته باشند.وی عنوان کرد: 
های کانون  اجرایی  های  دستگاه   مسئوالن 
ها کاستی  رفع،  را  نواقص  و   نارضایتی 
کنند. قوی  را  مردم  با  ارتباط  و  شناسایی  را 
استاندار افزود: مجلس شورای اسالمی در نوع 
و میزان تصویب قانون به شیوه معمول به مردم 
خدمت کند و همچنین همه ارکان نظام باید از 
این روندی که صدایی از کف خیابان بلند شد 
درس عبرت گرفته و کاستی هایی که سبب 
ایجاد نارضایتی مردم شده را رفع کنند.مروج 

الشریعه گفت: بطور کلی دلیل نارضایتی ها و 
ناآرامی های اخیر را نمی توان به عامل خارجی، 
فتنه گر و از این قبیل نسبت داد و باید از آن 

درس عبرت گرفت.

وی یادآور شد: همه اجزای نظام باید در رفتارها 
و عملکرد خود برای آنچه سبب کاهش میزان 
نظام می شود  به یک  مردم  اعتماد عمومی 
توبه کنند و مسیر درست خداپرستانه را برای 
انتخاب  مردم  به  و صادقانه  خالصانه  خدمت 
همه  برای  سال   ۴۰ کرد:  تصریح  کنند.وی 
بود،  سنجش  و  بازنگری  برای  فرصتی  ما 
باید در بعضی رفتارها، روش ها، منش ها به 
ویژه گفتارها کسانی که تریبون های رسمی 

را در اختیار دارند و رسانه ملی بازنگری شود.
را  انسانی  منابع  جنوبی،  خراسان  استاندار 
باالترین سرمایه هر جامعه عنوان کرد و افزود: 
همه فناوری ها، پیشرفت های علوم و فنون، 

شرکت های دانش بنیان و غیره از مغز تحلیل 
گر این افراد است لذا باید رویه های چگونگی 
حفاظت از این سرمایه های مهم را مورد توجه 
در  ادامه  در  الشریعه  دهیم.مروج  قرار  ویژه 
ارتباط با امر گزینش بیان کرد: اجرای درست 
امام  و  انقالب  معظم  رهبر  گرانبهای  بیانات 
راحل )ره( در ارتباط با امر گزینش و اهمیت آن 
برای گزینشگران کافی است.وی یادآور شد: 
همانطور که انقالب در طول ۴۰ سال گذشته 

روند تکاملی در شکل و محتوای خود پیدا کرد 
های  شکل  محتوا،  رفتارها،  نیز  گزینش  در 
برخورد و ... تغییراتی کرده و در آینده کامل 
تر خواهد شد.استاندار خراسان جنوبی گفت: 

ها تالش،  دانشگاه  ورودی  و  ها  در گزینش 
وقتی  اما  شود،  می  زیادی  دقت  و  پیگیری 
رایج  الگوهای  با  شوند  می  محیط  این  وارد 
دنیا تفاوت داریم نه اینکه آنان دقت اولیه را 
ندارند بلکه شکل رفتارشان با ما متفاوت است.

وی تاکید کرد: باید بازنگری کاملی در تمامی 
دستگاه هایی که داریم به وجود بیاید چراکه 
این چیزی نیست که گذر زمان به ما دیکته کند 
بلکه وقایع این موضوع را به ما نشان می دهد.

های  دستگاه  در  نفر   1500 از  بیش 
اجرایی خراسان جنوبی استخدام شدند

مدیر هسته گزینش استانداری خراسان جنوبی 
گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴ هزار و 
۳1 مورد پرونده در هسته های گزینش استان 
و  یکهزار  استخدام  به  منجر  که  شد  بررسی 
۵۴2 نفر اعم از شرکتی، پیمانی و قراردادی در 
دستگاه های اجرایی شد. عربی نیز با بیان اینکه 
در استان هفت هسته گزینش بین 7۰ دستگاه 
اجرایی فعالیت دارد، اظهار کرد: همچنین ۳6 
نفر به عنوان نماینده هیئت عالی هسته گزینش 
های  دستگاه  سایر  برای  گزینش  کار  کشور 
اجرایی استان را انجام می دهند.وی بیان کرد: 
در دستگاه هایی از جمله اداره کل آموزش و 
پرورش، سازمان جهاد کشاورزی، قوه قضائیه، 
دانشگاه بیرجند و دانشگاه علوم پزشکی هسته 
گفت:  عربی  است.  شده  اندازی  راه  گزینش 
همایش گزینش گران استان برای دهمین سال 
متوالی در حال برگزاری است، در این همایش با 
حضور احمدی مسئول استعالمات و عضو تیم 
بازرسی وزارت کشور، گزینشگران تکنیک های 
تحقیق را فرا خواهند گرفت.وی خواستار حمایت 
بیشتر مدیران دستگاه های اجرایی از هسته های 
گزینش شد و افزود: همیشه حمایت از گزینش 
گران بوده است اما انتظار می رود ارتقای جایگاه 
هسته های گزینش از مدیریت به ادارت کل 
از طریق وزارت کشور پیگیری شود.مدیر هسته 
گزینش استانداری یادآور شد: گزینش درست و 
سالم در صورتی محقق می شود که گزینشگران 
مورد حمایت های مادی و معنوی قرار گیرند.

تمام  گفت:  بیرجند  مقدم-شهردار  دادرس 
توجه خود را معطوف پیگیری نیازهای به حق 
شهروندان می کنیم. محمدعلی جاوید در در 
بیرجند  انقالب  و  عمومی  دادستان  با  دیدار 
افزود: با عنایت به اینکه شهرداری نهاد عمومی 
غیر دولتی است نیازمند پشتیبانی و حمایت در 
همه حوزه ها هستیم.وی اظهار کرد: با توجه به 
حساسیت و اهمیت بسیار باالی دستگاه قضا، 
وجود این مجموعه در جامعه باعث آرامش و 

امنیت شهروندان می باشد.

های  هزینه  اجرایی  دستگاههای 
نوسازی را پرداخت کنند

جاوید  با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی 
افزود:  کنند  پرداخت  را  نوسازی  های  هزینه 
همت  تمام  اجرایی  دستگاههای  حمایت  با 
خود را برای حل و فصل معضالت این شهر 
به کار خواهیم بست.شهردار بیرجند با اشاره 
به اثرگذاری حوزه مدیریت شهری بر اعتماد 
مجموعه  شهرداری  کرد:  نشان  خاطر  مردم 
ارائه  زیادی  خدمات  شهر  در  که  است  ای 
می دهد بنابراین حمایت دستگاههای اجرایی 
می تواند بستری فراهم نماید تا بتوانیم پروژه 
 های زیادی را به ثمر برسانیم .وی یادآور شد : 
منافعی که شهرداری ها پیگیری می کنند منافع 
عامه ی مردم است که امیدواریم در تعامل با 

دستگاه قضا و شخص مدعی العموم اقداماتی 
کمک  و  شهروندان  رضایتمندی  راستای  در 
به آنها صورت گیرد.در این نشست دادستان 
نیز گفت:  انقالب خراسان جنوبی  و  عمومی 
مباحث مربوط به حقوق عامه را پیگیر هستیم 
خود،  وظایف  بر حسب  و  قانون  رعایت  با  و 
در موارد مختلف در زمینه مشکالت عمومی 
مقدس،  حسین  کنیم.سید  می  ورود  مردم 
ایمن  تجاری،  های  مجتمع  پارکینگ  ایجاد 
 سازی پل های عابر پیاده ، نصب دوربین های 
کنترل سرعت و ... را از جمله مورادی اعالم 

کرد که نیاز به پیگیری جدی دارد.
)Ava.news1@gmail.com(

رضایی-روز گذشته جلسه ای با حضور اعضا 
، استانداری   شورای شهر،شهرداری،نماینده  
آوری  جمع  مرکز  و  امداد  کمیته  بهزیستی، 
بررسی  پیرامون  بیرجند  متکدیان شهرستان 
آسیب های اجتماعی ، کودکان کار ،متکدیان 

و زنان خیابانی برگزار شد.

شهرداری با همکاری نیروی انتظامی  
متکدیان را جمع اوری می کند

شهری  خدمات  معاونت  جلسه  این  در 
شهرداری گفت:شهرداری با همکاری نیروی 
انتظامی کودکان کار ،متکدیان و زنان خیابانی 
را جمع آوری می کند ،که بعد از جمع آوری 
این افراد به  مرکز متکدیان برده می شوند و 
 طی آسیب شناسی هایی  که انجام می شود 
به نهادهایی حمایتی  مانند بهزیستی و کمیته 
داد:  ادامه  زاد  شوند.خان  می  معرفی  امداد 
و  آسیب شناسی  روند موضوع  این  ادامه  در 
 تعیین نقاط جرم خیز در شهر مطرح می شود
اقداماتی  به  توجه  با  منظور  این  برای  که 
و همچنین  نقاط  این  است  انجام شده  که  
کنند   می  زندگی  افراد  این  که  هایی  خانه 
این  اینکه  بیان  با  است.وی  شده  شناسایی 

افراد در خرابه ها و یا  منازلی بسیار فرسوده 
که  هایی  بررسی  گفت:طبق  دارند  سکونت 
انجام شده است بیشتر افرادی که درگیر این 
شان  خانواده  ویا  هستند،خودشان  ها  آسیب 
البته  ،که  هستند  مخدر  مواد  کننده  مصرف 
زاد است.خان  صنعتی  مخدر  مواد  تر   بیش 
وجود  که  دیگری  اساسی  کرد:مشکل  بیان 
دارد ،این است که خیلی از این افراد مدارک 
هویتی ندارند و حتی ازدواج های بدون سند 
بارداری های نامشروع را شاهد هستیم و  و 
نهاد های بهزیستی ،کمیته امداد با همکاری  
خیرین تالش کرده اند که این افراد را حمایت 
توانمند  و  سالم  زندگی  به  برگشت  و  کنند 

سازی  کارهای خوبی انجام داده اند.

رویکرد مددکارانه برای جلوگیری
از آسیب اجتماعی

بیان  نیز  مسئول مرکز جمع آوری متکدیان 
نبودن  روزی  شبانه  مشکالت،  از  کرد:یکی 
به  توجه  با  این  بر  است و عالوه  این مرکز 
،تعداد  است  گسترده  هدفمان  جامعه  اینکه 
کم  کنند  می  کار  مجموعه  در  که  افرادی 
است و در واقع چارت اداری نداریم.امیرآبادی 

ادامه داد:تیمی با عنوان تیم کنترل آسیب را با 
مشارکت دستگاه های که در این امر هستند 
را  متکدیان  آن  طبق  که  ایم  داده  تشکیل 
 شناسایی می کنیم و هر دستگاه در زمینه ای 

مربوط به خودش وارد شود.

اعتیاد شدید متکدیان و هزینه های 
باال برای تامین مواد

این  مرکز   کار  روند  کرد:اکنون  بیان  وی 
، شویم  وارد  مددکارانه  رویکرد  با  که   است 

ها  آسیب  و   آسیب ها جلوگیری شود  از  تا 
در شهر کاهش داشته باشد.نماینده بهزیستی 
این  کرد:در  بیان  نیز  بیرجند  شهرستان 
بیشتر  و  نداریم  خیابانی  کودک  شهرستان 
این  درصد   9۰ هستند،که  کار  کودکان 
 کودکان از خانواده های اتباع خارجی هستند 
خارجی   اتباع  به  :رسیدگی  داد  ادامه  شرفی 
جزو وظایف بهزیستی نیست و امور اتباع باید 
در  این زمینه ورود پیدا کند و با اهرم هایی 
که در دست دارد نقش بازدارنده داشته باشد 
تا از  فعالیت این خانواده ها جلوگیری کند.

وی ادامه داد: بیش ترمتکدیان اعتیاد شدید 
دارند و بهزیستی برای پذیرش این افراد نیاز 

به حکم قضایی دارد و با این شرط، فرد در 
این مراکز پذیرفته می شود والبته در پذیرش 
حکم  و  شوند  می  آوری  جمع  که  افرادی 
قضایی را دارند هیچ محدودیتی نداریم.شرفی 
پوشش  تحت  متکدیان  برای  اینکه  بیان  با 
پرداخت تومان  هزار   ۵2 ماهانه   بهزیستی 

می شود افزود:کسی که تکدی گری می کند 
داشته  درآمد  تر  بیش  مبلغ  این  از  تواند  می 
باشد و برای این منظور باید عالوه بر اقدامات  
نسبت به توانمند سازی این افراد بعد از خروج 
از مراکز هم فکر اساسی شود.واحدی نماینده 
مرکز اوژانس اجتماعی بهزیستی بیرجند نیز 
با بیان اینکه مشکل عمده بعد از جمع آوری 
متکدیان هزینه های درمان اعتیاد است،بیان 
کرد:هزینه هر فرد در مدت یک ماه ۵ تا 6 
میلیون تومان است که پرداخت این مبلغ از 
توان خارج است،البته در سال هایی گذشته 
بودند  کرده  تقبل  را  مخارج  این  های  بیمه 
ندارند. همکاری  زمینه  این  در  اکنون  ولی 

با  نیز  بیرجند   1 منطقه  امداد  کمیته  رییس 
تحت  منطقه  این  در  که  کرد:افرادی  بیان 
که  خانوارهستند  ،۳هزار661  پوشش هستند 
از  کنند  می  گری  تکدی  که  افرادی  تعداد 

نیست.حسینی  بیشتر  دست  انگشتان  شماره 
هیچ  واشتغال  سازی   توامند  در  کرد:  بیان 
محدودیت بودجه نداریم و خانواده های که 
تحت حمایت  را با کارهای فرهنگی و کنترلی 
از تکدی گری  باز داشته ایم .خزاعی ،رییس 
کمیته امداد منطقه 2 بیرجند بیان کرد:مشکل 
دیگر این افراد بعد از پاک شدن عدم مقبولیت 
و اعتماد جامعه است که باعث می شود در 

زمینه اشتغال موفق نباشند.

دولت به تنهایی نمی تواند در زمینه 
آسیب های اجتماعی موفق باشد

رییس گروه امور اجتماعی استانداری هم بیان 
کرد: دولت تنها نمی تواند در زمینه ی آسیب 
های اجتماعی کار موثری  انجام دهد.شریفی 
ادامه داد:با توجه به کمیته های تخصصی که 
در این زمینه برگزار شد،به این نتیجه رسیدیم 
که ،نیاز به همراهی همه ی دستگاهها داریم  
و عالوه بر آن استفاده از ظرفیت های مردمی 
و کمک و بها دادن به سازمان های مردم نهاد 
باید مد نظر باشد تا به این حوزه ورود بیشتری 
برای  بخشی  نتیجه  کارهای  و  باشند  داشته 

پیشگیری  انجام شود. 

دستگاه های نظارتی برای تشخیص سره از ناسره دقت کنند

همکاری تمام نهاد ها برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی

نیازهای به حق مردم را پیگیری می کنیم

عکس:ناصری

عکس:گرگی

خانـواده های محتـرم جنـاغی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  شادروان برات ا...جناغی

را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.
موسسه خیریه

 هیئت ابوالفضلی

خانواده هـای محتـرم انصـاری فرد
با ابراز همدردی، مصیبت درگذشت بزرگ خاندان شادروان حاج غالمرضا انصاری فرد

موسسه خیریهرا تسلیت عرض می نماییم، ما را در غم خود شریک بدانید.
 هیئت ابوالفضلی

عکس: مقامی
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
الأفلََح قـَوٌم اشتَـروا َمـرضـاِت الَمخلـُوق بَسَخِط الخـالِق 

رستگـار نمی شوند مـردمـی که خشنـودی مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.
)تاریخ طبری،ص 1،ص 239(

سوال عباس عبدی از اصولگرایان: 
 چرا مجوز نمی گیرید 

علیه دولت راهپیمایی کنید؟

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: اگر از نظر 
اصولگرایان، دولت موجود مطالبات به حقی را برآورده 
نکرده یا وضع معیشت مردم نامناسب است و اگر 
معتقدند که مردم حق اعتراض دارند، در این صورت 
چرا خودشان از طریق شخصیت ها و احزاب اصولگرا 
یا  وزارت کشور  به  را  اعتراضی  تظاهرات  تقاضای 
استانداری ها ارائه نمی کنند؟ آنان می ترسند اعتراضات 
حتی قانونی را رسمیت دهند، چون ممکن است این 
قاعده گسترده تر از آن شود که مطلوب نظر آنان باشد.

باهنر: احمدی نژاد از سال ۸۴ روی 
موج تخریب هاشمی، کار را شروع کرد

امام  خط  پیروان  جبهه  دبیرکل  باهنر  محمدرضا 
از  تعدادی  بعد  به   ۸۴ سال  از  گفت:  رهبری  و 
موج  روی  احمدی نژاد  مانند  اصولگرا  جریان های 
تخریب هاشمی کار را شروع کردند و در سال ۸۸ 
به دیگران هم رسید که پای برخی از مراجع و آقای 

ناطق نوری را هم به میان کشیدند.

 احمدی نژاد نه محدود است، نه محصور

بهمن شریف زاده از نزدیکان رئیس دولت های نهم و 
دهم گفت: موضوع محدودیت احمدی نژاد صحت 
ندارد. برخی دوستان اخیرا با ایشان در دفتر ولنجک 
دیدار کردند. ایشان هیچ محدودیتی برای برنامه و 
کارهای شان ندارند و به برنامه های روزانه خودشان 

می رسند.

حبیبی: برخی  هنوز در حال و هوای 
فتنه ۸۸ به سر می برند

محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی با 
اشاره به اینکه برخی رسانه های اصالح طلب در این 
چند روز فوق العاده بد عمل کردند، گفت: عدم انعکاس 
تظاهرات مردمی در سراسر کشور علیه آشوبگران و 
اغتشاشگران در صفحه اول برخی نشریات وابسته به 
آنها، حکایت از آن دارد که عده ای از آنها همچنان خود 
را به  غفلت زده اند و در حال و هوای فتنه ۸۸ هستند.

اصالح طلبان به بن بست رسیده اند

ناصر ایمانی گفت: اصالح طلبان در انتخابات ریاست 
جمهوری، فضای سلبی ایجاد کردند. شاید بخش 
از  رای سلبی  دادند،  رای  به روحانی  ای که  عمده 
شخص  به  ایجابی  رای  نه  بود  دیگر  کاندیداهای 
روحانی. شاید بهتر است بگوییم که دیگر به بن بست 
رسیده اند، این نوع رای آوردن پایدار نیست و شکننده 
پشیمانان  نهضت  امروز  که  دالیلی  از  یکی  است. 
راه افتاده، به دلیل همین سلبی رای دادن است. در 
انتخابات اخیر، »نه« به رئیسی، بسیار شفاف تر از 

»آری« به روحانی بود.

علت دشمنی  آمریکایی ها با صداوسیما 
به روایت فرمانده ارتش

امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش در واکنش 
به هجمه های به خصوص آمریکا علیه صدا و سیما 
گفت: هر فرد یا نهاد انقالبی چون صدا و سیما در 
سمت جبهه  انقالب باشد آمریکا در مقابل آن قرار دارد 
و این امر طبیعی است، چرا که دشمن است و از او 
جز دشمنی توقع دیگری نمی رود. موسوی خاطرنشان 
کرد: هر کشور و فردی در هر نقطه ای از جهان در 
جبهه انقالب بایستد و حرفی بزند، دشمن آمریکاست 
و هر شخصی که به نفع آنها صحبت کند دوست 

آمریکا محسوب می شود.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد: 
همه طرف ها از برجام پشتیبانی کنند

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل موضع دبیرکل این 
سازمان درباره برجام را بسیار روشن دانست و گفت: 
همه طرف ها باید برای پشتیبانی و ادامه این توافق 
کمک کنند. وی ادامه داد: برجام یکی از مهمترین 
دستاوردهای دیپلماتیک سال های گذشته است و تمام 
طرف های درگیر باید هر کاری که می توانند برای 

کمک به پشتیبانی و ادامه این توافقنامه انجام دهند.

رئیس موساد: در ایران 
چشم و گوش هایی داریم

رئیس موساد با تاکید بر اینکه اسرائیل در ایران دارای 
»گوش، چشم و چیزهایی بیشتر از آنها« است، گفت: 
»نباید از تحوالت در ایران انتظار زیادی داشته باشیم 
علیرغم اینکه خوشحال می شویم شاهد انقالبی مهم 
در آن باشیم.« وی همچنین درباره نگرانی کشورهای 
عربی از تقویت ایران در منطقه گفت: نگرانی هایی 

را از سران سّنی در منطقه و جاهای دیگر شنیده ایم.

هرتزوگ: حضور ایران در نزدیکی 
مرزهای اسرائیل تهدید جدی است

صهیونیستی رژیم  اپوزیسیون  رهبر   »هرتزوگ« 
مرزهای  نزدیکی  در  سوریه  به  ایران  ورود  گفت: 
اسرائیل تهدیدی جدی است لذا توجه به آن ضروری 
است. وی ادامه داد: بین نتانیاهو و مسئوالن اسرائیلی 
درباره امور امنیتی و تهدیدات ایران اختالف نظر وجود 
دارد، هر چند من اختالفی با وی در این زمینه ندارم، 
بلکه اختالف با نتانیاهو درباره چگونگی تغییر وضعیت 

کنونی به نفع نسل های آینده است.

هاشمی بدون عافیت طلبی، رئیس جمهور درست کرد

جهانگیري با اشاره به رد صالحیت آیت ا... هاشمي در 
انتخابات 92 اظهار کرد: در انتخابات 92 به صحنه آمد 
ولي ناباورانه رد صالحیت شد. او قهر نکرد و عافیت 
تدبیر، رئیس جمهور درست  با  ایشان  طلبي نکرد. 
کرد. در همان موقع نزد ایشان رسیدم و گفتم تکلیف 
چیست؟ گفت فالني من همان هاشمي دیروز هستم با کمترین تغییر. با همان 
نزدیکي با رهبري. ایشان تدبیر کرد و آقاي روحاني را رئیس جمهور کرد.

الریجانی: اغتشاشات اخیر از جنس فتنه ۸۸ بود
  

محمدجواد الریجانی معتقد است: جنس حوادث اخیر 
از جنس فتنه ۸۸ است اما در شعار و برچسب متفاوت 
است. مهمترین مسئله ای که در فتنه اخیر باید بررسی 
کنیم، پیروزی سریع و چشمگیر ملت در این فتنه است 
و پیام این پیروزی به مراتب قوی تر از ۸۸ بود. شروع 
این اتفاقات در آستانه 9 دی، به ذهن می آورد که شباهت ها و این تقارن زمانی 

نشان دهنده نزدیکی ماهیت دو فتنه است.

زمانی که قالیباف باید از رئیسی حمایت می کرد، نکرد 

صادق محصولی در پاسخ به این سوال که آیا جبهه 
یا  بود  قالیباف  آقای  گیری  کناره  موافق  پایداری 
خیر،گفت:  در آن مقطعی که انجام شد، موافق نبودیم 
ولی اگر از ابتدا کناره گیری صورت گرفته بود خوب و 
الزم می دانستیم. آن زمانی که آقای قالیباف باید به نفع 
آقای رئیسی اعالم حمایت می کرد و موضع می گرفت ، نگرفت. البته نه  فقط 
ایشان. واال انتخابات به دور دوم می رفت و آقای رئیسی در دور دوم رای می آورد. 

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در دیدار هزاران نفر از مردم قم با تجلیل 
و  به موقع  شور،  پر  عظیم،  تحسین حرکت  و 
منسجم ملت در روزهای اخیر، با اشاره به تحلیل 
های مختلفی که در روزهای گذشته از طرف 
اشخاص و جناح ها در روزنامه ها و شبکه های 
اینترنتی بیان شده، گفتند: همه این تحلیل ها 

یک نقطه مشترک صحیح داشت و آن اینکه باید 
بین مطالبات صادقانه و به حق مردم و حرکات 
وحشیانه و تخریب گرانه یک گروه تفکیک قایل 
شد و مطالبات و خواسته های مردم را پیگیری 

کرد.

این راهپیمایی ها
 حوادث معمولی نیست

ایشان قضایای روزهای اخیر را شواهد روشنی از 
این روحیه ملت ایران دانستند و گفتند: ملت ایران 
از روز نهم دی که این آتش بازی ها و شیطنت 
کاری ها آغاز شد، در نقاط مختلف کشور، حرکت 
خود را آغاز کردند اما هنگامی که دیدند مزدوران 
دشمن دست بردار نیستند، پی در پی و در روزهای 
انقالب  متوالی، راهپیمایی ها تکرار شد. رهبر 
اسالمی تأکید کردند: این راهپیمایی ها حوادث 
معمولی نیست و این حرکت عظیم، منسجم و 
مردمی در مقابل توطئه دشمن و با چنین نظم، 

بصیرت، شور و انگیزه در دنیا بی نظیر است. 

نه یک بار بلکه هزاران بار
 از این ملت تشکر می کنم

 رهبر انقالب اسالمی، صمیمانه از ملت ایران 
قدردانی کردند و گفتند: نه یک بار بلکه هزاران 
ایران  ملت  کنم؛  می  تشکر  ملت  این  از  بار 
حقیقتاً ملتی رشید، با بصیرت، وفادار، با همت، 
زمان شناس و لحظه شناس است و می داند که 

لحظه  حرکت، چه زمانی است.

در شکل گیری این قضایا
 یک مثلث فعال بوده است

حضرت آیت ا... خامنه ای سپس در تبیین ابعاد 
قضایای اخیر گفتند: قرائن و شواهد اطالعاتی 
نشان می دهد که این قضایا سازماندهی شده 
بوده و در شکل گیری آن، یک مثلث فعال بوده 
است. یک رأس این مثلث، آمریکا و صهیونیست 

ها بودند که طراحی را انجام دادند و چند ماه بر 
روی این طراحی کار کردند و بنای آنها این بود 
که حرکت از شهرهای کوچک شروع شود تا به 
مرکز برسد. رأس دوم این مثلث، یکی از دولت 
های پولدار خلیج فارس است که هزینه این نقشه 
را تأمین کرد و رأس سوم نیز، پادوها بودند که 
مربوط به سازمان آدمکش منافقین هستند و از 
 ماه ها قبل آماده بودند. حضرت آیت ا... خامنه ای

با اشاره به فراخوان ها، خاطرنشان کردند: در این 
فراخوان ها، شعار »نه به گرانی« مطرح شده بود 
که شعاری جذاب بود تا عده ای را به دنبال خود 

وارد صحنه کنند.

این حرکت دشمن
 بی تقاص نخواهد ماند

به  خطاب  را  اساسی  نکته  سه  سپس  ایشان 
هیئت حاکمه آمریکا مورد تأکید قرار دادند: اول: 
سِر شما در حوادث اخیر به سنگ خورد و اگر 

 در آینده تکرار کنید باز هم ناکام خواهید ماند.
 دوم: در این چند روز به ایران خسارت زدید، این 
کار بی تقاص نخواهد ماند و سوم: این کسی که 
به گفته خود آمریکایی ها تعادل روحی- روانی 
نمایشی،  دیوانه بازی های  این  که  بداند  ندارد، 

بی جواب نخواهد ماند.

مردم بدانند مسئوالن 
کشور نخوابیده اند

کشور  مسئوالن  بدانند  مردم  افزودند:  ایشان 
نخوابیده اند و به قدر وسع شان در حال کار و 
تالشند؛ البته جاهایی قصور و تقصیر هم هست.
ایشان با اشاره به روند جاری حل برخی مشکالت 
گفتند: حل بعضی مسائل زمان بر است، ضمن 
اینکه تقریباً همه مسئوالن مستقیم یا غیرمستقیم 
انتخاب خود مردم هستند که باید با ابتکار، به 
عصبی،  و  جسمی  های  آمادگی  و  بودن  روز 
کنند. افزون تر  را  برای حل مشکالت  فعالیت 

مطالبات صادقانه مردم و حرکات وحشیانه یک گروه باید از هم تفکیک شود

10 سال حضور پرافتخار »دان و علوفه شرق« در استان 

صادرکننده برتر سال های 1392، 1393، 1394 و 1395

کسب عنوان صادرکننده برتر خراسان جنوبی  برای چهارمین سال متوالی

برزجی- مدیرعامل شرکت دان و علوفه شرق از 
به عنوان صادر  این مجموعه  برتر  کسب عنوان 
متولی  سال  چهارمین  برای  استان  برتر  کننده 
خبر داد و گفت: این موفقیت در سایه تالش های 
کارکنان مجموعه و استفاده از نیروهای متخصص 

حاصل شده است. 
مهندس بهرام ساتلیخ محمدی با اشاره به پیشنیه 
شرکت دان و علوفه شرق به خبرنگار آوا گفت: 
محسوب  خاص  سهامی  جزو  که  شرکت   این 
 می شود در سال 1383 با هدف تولید انواع مکمل ،

و  ، طیور  دام  پلت صنعتی  کنسانتره و خوراک 
آبزیان در شهرک صنعتی بیرجند تاسیس گردید.
 وی ادامه داد: دان و علوفه شرق با احداث کارخانه ای

عظیم در زمینی به مساحت 20.000 مترمربع 
فعالیت تولیدی خود را در سال 1386 آغاز نمود 
و از آنجا که تولید و عرضه محصوالت با کیفیت  
و مطابق با آخرین دستاوردهای علمی روز دنیا را 
آرمان و رسالت خود می داند ، با بکارگیری نیروهای 

متخصص و مجرب در تمامی بخش ها ، اجرای 
طرح های توسعه ای و افزایش ظرفیت توانست 
در کوتاه ترین زمان ممکن انواع محصوالت خود 
را به نقاط مختلف کشور ارسال و ایجاد بازارهای 
دهد. قرار  خود  کار  سرلوحه  را  خارجی   پایدار 

درخشش نام دان و علوفه شرق
 در بازارهای جهانی

مهندس ساتلیخ محمدی از حضور محصوالت دان 
و علوفه شرق در بازارهای هدف خارجی از جمله 
تاجیکستان، افغانستان و عراق یاد کرد و افزود: 
پس از شناسایی این بازارها  صادرات محصوالت 

شرکت از سال 89 آغاز گردید. 
مدیرعامل شرکت دان و علوفه شرق با اشاره به 
موفقیت های صادراتی این شرکت در بازارهای 
 خارج از استان و کشور عنوان کرد: این موفقیت ها

سبب شد که شرکت دان و علوفه شرق  صادرکننده 
برتر سال های 1392، 1393، 1394و 1395 در 

استان شناخته شود. 

گام های بلند "دان و علوفه شرق" 
در ایجاد  اشتغال

اکنون  کرد:  تصریح  محمدی  ساتلیخ  مهندس 
از یک دهه  بیش  با  علوفه شرق  و  دان  شرکت 
داخلی  بازارهای  در  مستمر  حضور  با  فعالیت، 
مدیریتی  و  کیفی  افتخارات  و  عناوین  کسب  و 

برای  استاندارد  عالمت  کاربرد  پروانه  توانسته 
 IR تمامی محصوالت ، کد بهداشتی بین المللی
و  عنوان صادر کننده برتر استان خراسان جنوبی 

برای چهارمین سال متوالی را از آن خود کند. 
سایر  در  همچنین  شرکت  این  داد:  ادامه  وی 
فعالیت های تولیدی و بازرگانی مرتبط با صنعت 

مرغ و طیور گام های بلندی برداشته و با ایجاد 
با  قاین  شهرستان  در  طیور  صنعتی  کشتارگاه 
 برند مرغ سحر و فروشگاهای زنجیره ای پروتئین 
از  نفر  از 300  بیش  اشتغال  زمینه  دکتر جوان 
جوانان و نیروهای متخصص استان را فراهم نموده 

است.
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