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انقالب از درون است 
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از  زمام  دیده اند  خواب  برخی 
دست دولت خارج شده است
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مسئوالن  برای حل مسائل 
اقتصادی تصمیم قاطع بگیرند

صفحه 2

دانشگاه  مسوولیت پذیر

سایت دانشگاه ملبورن را نگاه کنید!
 engaging universit می گوید من یک
هستم که نسبت به حل مسائل ایالت 
که اصلی ترین آن آب است، تعهد دارم. 
می گوید در ده سال گذشته چقدر روی 
ایالت کار کرده ام و دستاوردهای  آب 
سایت  درکدام  است.  بوده  چه  آن 
دانشگاه های ایران یک بیانیه محلی 
داریم که گفته باشد نسبت به این استان 
و شهرستان و این مردم متعهد هستم و 
این کارها را برای بهبود این وضع انجام 
ما  مدل های  از  یک  کدام  در  داده ام؟ 
برای تخصیص گرنت )وجه حمایتی  (، 

کار کردن ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*فاضلی

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4091

7“ کماچ” کلید خورد7معتقد وعالقه مند به ساختار خانه مطبوعات هستم 3خیابان 17 شهریور قربانی می گیرد

خراسان جنوبی میزبان نماینده فائو 
    صفحه 7

 قرارگیری در صف واحد، معیار اسالم برای عید است / 7

به مناسبت  اولین سالگرد درگذشت 
همسری دلسوز، مادری مهربان و مادربزرگی گرامی مرحومه مغفوره 

 حاجیه فاطمه بیدار )همسر مرحوم  ذوالفقار جمهوری(
 جلسه یادبودی امروز یکشنبه ۹7/3/27 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر 

در محل  مسجد امام حسن مجتبی )ع(  واقع در خیابان معلم
 برگزار می گردد،تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه موجب 

شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های: جمهوری، بیدار، برفی، حقگو، صباغ، جباری

 و سایر فامیل وابسته

اطالعیـه مهـم
با استناد به مصوبه شورای محترم اسالمی شهر بیرجند 

از تاریخ ۹7/4/1 صدور فیش عوارض خودرویی
 در دفاتر پیشخوان دولت برای مودیان 

به صورت رایگان خواهد بود.

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجند

برگزاری دوره آموزشی آزاد مکتب القرآن ویژه خواهران لیسانسه 
قرآنی و رشته های مرتبط با پیش دبستانی  شرح در صفحه 3

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم کانون کارشناسان 
رسمی دادگستری خراسان جنوبی می رساند: جلسه مجمع 
عمومی عای کانون )نوبت دوم( روز دوشنبه 97/4/4 ساعت 

16/30 الی 18/30 در محل سالن جلسات هتل جهانگردی واقع در بیرجند، خیابان 
ارتش برگزار می گردد. لذا از تمامی اعضای محترم کانون دعوت به عمل می آید راس 

موعد مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 1- بررسی و تصویب عملکرد مالی سال 96 )تفریغ بودجه سال 
96( - بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 97- تعیین حق عضویت سالیانه 
و تعیین درصد دریافتی کانون از محل ارجاعات کارشناسی از ناحیه دادگستری و 

کانون کارشناسان - سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی می باشد.

هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی )نوبت دوم(

پیش فروش گندم دروم به میزان محدود موجود می باشد.
جهت خرید تماس بگیرید    09158658500

پایگاه های جمع آوری زکات فطریه و کفاره مؤسسه خیریه 
)غیردولتی( توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( همچنان در 
میادین اصلی شهر آماده دریافت اعانات شما خوبان می باشد.

واریز کفاره به کارت کشاورزی           6037707000049837
واریز فطریه به کارت توسعه تعاون         5029081016528099
تماس با پایگاه سیار در هر ساعت از شبانه روز 09153636314 

Www.tavanaliakbar.ir تلفن : 32252۰5۰           

قابل توجه همشهریان نیکوکار 

روابط عمومی و امور مشارکتهای موسسه خیریه )غیردولتی(توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

 آگهی مزایده  محدود شماره 32 شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: آهن آالت ضایعاتی موجود در محل کارخانه را از طریق مزایده به 
صورت یکجا به فروش برساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید، پیشنهاد کتبي خود را 
با رعایت شرایط شرکت در مزایده ، حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 97/04/03 در 
پاکت های دربسته به شرح : پاکت الف : سپرده شرکت در مزایده پاکت ب : تکمیل فرم مزایده و 
ارائه قیمت پیشنهادی به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل 
 نمایند. همچنین شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از مورخ
 27/ 97/03 لغایت 97/04/03 در ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند. شرکت کویرتایر 

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

             آگهی مزایده  محدود شماره 33 شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: بشکه های فلزی ضایعاتی موجود در محل کارخانه را از طریق مزایده 
به صورت یکجا به فروش برساند.  از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید، پیشنهاد کتبي خود 
را با رعایت شرایط شرکت در مزایده ، حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 97/04/03 در 
پاکت های دربسته به شرح : پاکت الف : سپرده شرکت در مزایده پاکت ب : تکمیل فرم مزایده و 
ارائه قیمت پیشنهادی به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل 
 نمایند. همچنین شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از مورخ
 27/ 97/03 لغایت 97/04/03 در ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند. شرکت کویرتایر 

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

             آگهی مزایده محدود شماره 35 شرکت کویر تایر
شرکت کویرتایردر نظردارد: ضایعات کارتن پالست و کاور کارتن پالست موجود در محل کارخانه را 
از طریق مزایده یکجا به فروش برساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید، پیشنهاد کتبي 
خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده ، حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 97/04/03 
در پاکت های دربسته به شرح : پاکت الف : سپرده شرکت در مزایده پاکت ب : تکمیل فرم مزایده و 
ارائه قیمت پیشنهادی به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل 
نمایند. همچنین شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از مورخ 

97/03/27 لغایت 97/04/03 در ایام و ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند.
روابط عمومی شرکت کویرتایرشرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

آگهی مزایده  محدود  شماره 34 شرکت کویر تایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: 3 قلم ضایعات پالستیکی مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده و به 
صورت یکجا به فروش برساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید، پیشنهاد کتبي خود را 
با رعایت شرایط شرکت در مزایده ، حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 97/04/03 در 
پاکت های دربسته به شرح : پاکت الف : سپرده شرکت در مزایده پاکت ب : تکمیل فرم مزایده و 
ارائه قیمت پیشنهادی به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل 
نمایند. همچنین شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از مورخ 
97/03/27 لغایت 97/04/03 در ایام و ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند. شرکت 

روابط عمومی شرکت کویرتایرکویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.                                

با عنایت به بند یک مستخرجه از صورتجلسه شماره 60 
مورخ 97/2/24 شورای محترم اسالمی شهر بیرجند از تاریخ 97/4/1 
صدور فیش عوارض خودرویی در دفاتر پیشخوان دولت برای مودیان 

مراجعه کننده به صورت رایگان خواهد بود.

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجند

اطالعیــه

به مناسبت عید سعید فطر
25 درصد تخفیف عوارض ساختمانی از مورخ ۹7/3/27 لغایت ۹7/4/12 

)تخفیفات شامل جرائم کمیسیون ماده صد، هزینه های آماده سازی، 
پارکینگ و پذیره نمی گردد(

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجند

مـژده مـژده

به مناسبت سومین روز درگذشت 

 مرحومه کوکب دالکه  )همسر بزرگ خاندان مرحوم حاج محمد افروز(
 جلسه ترحیمی امروز یکشنبه ۹7/3/27 از ساعت 17:15 الی 18:15 

در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 
خانواده های: افروز، دالکه و سایر فامیل وابسته
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دربازیاسپانیافقطبهحملهفکرمیکنیم

کی روش در جواب سوالی در مورد مسابقات بعدی تیم ملی با اعتماد به نفس باال و لبخند پاسخ داد: در واقعیت من تصور می کنم در مقابل اسپانیا و پرتغال )با خنده( فقط 
به حمله کردن به دروازه حریف فکر می کنیم، فقط حمله، آن دو تیم بهترین های دنیا هستند و از کاندیداهای قهرمانی در جام جهانی، ما در صورتی در مسابقه با آنها 
کنترل توپ را در اختیار بگیریم بالفاصله حمله خواهیم کرد، اگر نه هم به خوبی از دروازه خود دفاع خواهیم کرد.

دانشگاه  مسوولیت پذیر    

* فاضلی

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... در کدام سایت دانشگاه های 

ایران یک بیانیه محلی داریم که گفته باشد نسبت 
به این استان و شهرستان و این مردم متعهد هستم 
و این کارها را برای بهبود این وضع انجام داده ام؟ 
در کدامیک از مدل های ما برای تخصیص “گرنت” 
)وجه حمایتی(، کار کردن برای مردم محلی یک 
استاد در جمع  اگر یک  بوده است؟ مثال  شاخص 
مردم محلی سخنرانی کرد تا آنها را نسبت به یک 
پدیده ناخوشایند آگاه کند، یا اگر کسی در دانشگاه 
مازندارن برای احیای تاالب ها و یا نجات پرندگان 
مهاجر کار کرد، آیا در نظام آموزشی و پژوهشی ما 
امتیاز دارد؟ یا اینکه می گوییم بهتر بود که به جای 
این کارها دو تا مقاله می نوشت؟ دانشگاهی که تعداد 
اعضای هیات علمی آن از هزار تا می رسد به دو 
هزارتا، و تعداد دانشجویانش از شش هزار تا می شود 
ده هزار تا، ولی فقر و آسیب در محیط محلی آن 
افزایش پیدا می کند این دانشگاه بی مسئولیت است. 
اگر یک استاد در یک سمن )NGO( برای بهبود 
یا  دارد؟  امتیاز  کرد  کار  محلی  کارهای  و  کسب 
اینکه می گوییم انگشتت را بگذار روی این دستگاه 
و  آمده اید  وقت  چه  صبح  که  شود  مشخص  تا 

غروب چه وقت رفته اید؟ 
اگر از فردا صبح همه اساتید دانشگاه های ما برای 
احساس  محلی  اجتماع  نروند،  کار  سر  ماه  شش 
اگر  که  حالی  در  است؛  نمی کند چیزی کم شده 
متوجه  همه  بکنند  را  کار  این  روز  یک  نانواها 
می شوند. چراکه پرداختن به ماموریت های محلی 
آیا  است.  نشده  تعریف  ما  دانشگاهی  نظام  در 
فعاالن  دانشگاه محل گفتگو و مراجعه رسانه ها، 
خصوصی،  شرکت های  سیاسی،  احزاب  مدنی، 
اتاق بازرگانی است؟ یا اینکه بدون نیاز به دانشگاه 
کارشان را پیش می برند و حداکثر از بین اساتید 
حضور  شأن  می کنند؟  یارگیری  را  نفر  دو  یکی 
دانشگاه در محل به صرف افراد است یا به خاطر 

شأن حقوقی و سازمانی آن؟ 
در جایی که دانشکده کشاورزی داریم و در همانجا 
بیشترین مصرف کود و سم را هم داریم، و ابتال به 
سرطان گوارش حاصل از آن هم زیاد است، این 
جایی  در  است.  بی مسئولیتی  کاندیدای  دانشکده 
ریزگرد داریم و در سی سال گذشته، در پایان نامه ها، 
مقاله ها، طرح های پژوهشی، و رشته های دانشگاه 
محلی آن، اثری از ریزگرد نیست. این دانشگاه فکر 
کرده است که فقط باید مقاله تولید کند تا نرخ رشد 
مقاالت بین المللی ما در ژورنال های ISI افزایش 
پیدا کند. باید به مسئولیت اجتماعی چنین دانشگاهی 

شک کرد. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل(

 )ادامه سر مقاله(  مدل ارزیابی دانشگاه های ما می تواند 
تغییر کند. نپرسیم چند مقاله به چند زبان نوشته اید، 
فقط  محلی  اجتماع  بوده اید؟  موثر  چقدر  بپرسیم 
است  دانشگاه  این  می کند،  درک  را  مسائل  درد 
که باید مسأله را شناسایی کند و راهکار ارائه دهد. 
نهایی دانشگاه، در کنار تعهدات جهانی و  هدف 

ملی، ارتقا کیفیت زندگی شهروندان است.

افغانستانرقیبجدی
زعفرانایران

رضا تازیکی، مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار 
و اشتغال پایدار وزارت کار با اشاره به اینکه وزارت 
زراعت افغانستان اعالم کرده که زعفران این کشور 
برای سومین سال به عنوان بهترین و باکیفیت ترین 
سال  کرد:  اظهار  است،  شده  شناخته  دنیا  زعفران 
هاست که فعاالن زعفران در خصوص پیدا شدن 
استراتژیک  محصوالت  از  یکی  برای  تازه  رقیبی 
کشاورزی کشورمان، سخن می گویند. صحبت از 
قاچاق پیاز زعفران، کشت و تولید زعفران در کشور 
افغانستان، هر از چندگاهی در میان اخبار مختلف به 
گوش می رسد و بیان آمارهای متفاوت، متناقض و 
گاه بدون سند و مدرک از تولید و کشت زعفران در 

افغانستان باعث نگرانی هایی شده است.

مصالحساختمانی۳۷درصد
گرانشد

مرکز آمار ایران از افزایش متوسط ۳۷.۷ درصدی قیمت 
مصالح ساختمانی طی نیمه دوم سال ۹۶ در مقایسه با 
نیمه دوم سال ۹۵ خبر داد. چوب چهار تراش خارجی 
با 88.2 درصد دارای بیشترین افزایش و کول سیمانی 
با 11.4 درصد دارای بیشترین کاهش در متوسط دوره 
قبل بوده است. مقایسه متوسط قیمت این دوره با دوره 
مشابه سال قبل نشان می دهد بیشترین افزایش قیمت 
مربوط به ورق برنز با 10۶.۹ درصد و بیشترین کاهش 
قیمت مربوط به پالستوفوم با ۷.۳ درصد بوده است.

مصوبهخریدتضمینی
محصوالتکشاورزیاصالحشد

اقتصاد در خصوص اصالح مصوبه  مصوبه شورای 
موضوع قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی، برگ 
سبزچای و پیله  تر ابریشم برای سال 1۳۹۷ و محصوالت 
باغی برای سال 1۳۹۶ ابالغ شد. در این ابالغیه برای 
شد. تعیین  جایزه  پاییزه  و  بهاره  چغندرقند  تحویل 

سرمقاله

برخی خواب دیده اند که زمام از دست دولت خارج شده

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور درباره صحبت 
برخی نمایندگان که گفته بودند زمام امور اداره کشور 
از دست دولت و رئیس جمهور رها شده است،گفت: 
شاید این خواب، خیال و آرزوهای عده ای باشد که می 
خواهند خواب و خیال و تصورات واهی خود را در قالب 
نقد بیان می کنند اما دولت با اقتدار، امید و تمام توان در حال فعالیت است. امروز 
همه می دانیم که کشور در معرض چه آسیب هایی قرار دارد، دولت با رأی باال 
و خواست و اراده مردم سرکار آمد اما با مشکالت بسیار عدیده مواجه شده است.

تا کی می توان زبان در کام کشید

عباس عبدی فعال سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: 
وضعیت  از  اجمالی  توصیف  خسته؛  ناامید،  نگران، 
کنونی جامعه ایران است. توصیفی که شاید برخی 
را خوش نیاید. در گذشته، هیچگاه نه نگران بودم، 
نه خسته و نه ناامید. دوست نداریم این سخن ها را 
بگوییم، چون بیم آن داریم که به افزایش نگرانی و خستگی و ناامیدی منجر 
شود. ولی چاره چیست؟ تا کی می توان زبان در کام کشید؟ با هر کس که سخن 

می گوییم نسبت به آینده کشور و ایران نگران است.

 فتنه دهه ۹۰ ، فتنه استحاله انقالب از درون است 

حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: دشمن 
به دنبال تغییر ذائقه مردم بوده و می خواهد از اصول 
دین و احکام اسالمی جدایمان سازد. حاجی صادقی 
مناسبت های  و  قدس  روز  در  ما  مردم  کرد:  بیان 
به  و  نیستند  کوفه  اهل  که  دادند  نشان  مختلف 
معنای واقعی روی اصول انقالب ایستاده اند. وی با تاکید به اینکه نباید 
از توطئه دشمن غفلت کرد، گفت: فتنه دهه ۹0، فتنه استحاله انقالب از 
درون است زیرا دشمن اعتراف کرده که توان از بین بردن انقالب ما را ندارد.

دوقطبی شدن جامعه ، خواست آمریکا  است

سردار وحیدی، وزیر اسبق دفاع در رابطه با تالش 
برخی جریان ها در سوءاستفاده کردن از خروج آمریکا 
از برجام گفت: دو قطبی شدن جامعه خواست دشمن 
است و البته افرادی که در داخل یا مغرضانه و یا از سر 
ناآگاهی این کار را انجام می دهند، به دشمنان کمک 
می کنند. جامعه ما، یک جامعه یکپارچه بوده و باید این یکپارچگی خود را 
حفظ کند. این یکپارچگی رمز قدرت ماست و هر کسی که به سمت دوقطبی 
شدن جامعه حرکت کند، حتما در مسیر خواست آمریکا حرکت کرده است.

 کسانی که به روحانی رای دادند حال شان خوب نیست

ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز در واکنش به 
روانی  »جنگ  بود  گفته  که  رئیس جمهور  اظهارات 
دشمن عامل گرانی و مشکالت اقتصادی اخیر است« 
گفت: خیلی از وزرای سوپر محافظه کار شما، عامل به 
وجود آمدن این فضای به قول شما روانی هستند. تو را 
به خدا زودتر تغییرشان دهید. دولت ساکت و محافظه کار شما بهترین بستر جنگ 
روانی یا اقتصادی رقبا و یا دشمنان ایران است. میلیون ها ایرانی که به شما رای 

دادند و بزرگانی که از شما در انتخابات حمایت کردند، حال شان خوب نیست.

مردم خودمان بیشتر به تبلیغ نیازمندند تا خارجی ها

عزت ا... ضرغامی رئیس اسبق صداوسیما گفت: آقایان 
زیادی هستند که با پول بیت المال و حق ماموریت 
و  بازرسی  اداری،  ماموریت  تبلیغ،  بهانه  به  اضافی 
تهیه گزارش، شرکت در مراسم تشریفاتی و یا صرفا 
سفرند.  در  همیشه  مارکوپولو  مثل  سخنرانی  یک 
انتصابی و انتخابی هم ندارد. یک جور سبک زندگی است، خوب است این 
نهادها از همین امروز برای مأموریت های واجب به اقصی نقاط دنیا سقف 
تعیین کنند. فعال مردم خودمان بیشتر به تبلیغ و توجیه نیازمندند تا خارجی ها.

رهبر انقالب اسالمی روز قدس امسال 
را یکی دیگر از نقاط درخشنده در ماه 
فرمودند:  و  دانستند  رمضان  مبارک 
راهپیمایی روز قدس حقیقتاً یک پدیده 

منحصر به فرد است و مردم در زیر 
آفتاب داغ با آن شور و نشاط به خیابان 
ها،  گزارش  اساس  بر  و  آمدند  ها 
جمعیت راهپیمایان در اغلب شهرهای 

کشور نسبت به سال های قبل بیشتر 
و پر شورتر بود. ایشان تاکید کردند: 
ملت ایران بیدار و پر انگیزه است؛ این 
ملتی که بعد از یک شب احیاء با آن 

شور و هیجان به خیابان ها می آید، 
خسته و ناامید نیست، آن کسانی که 
به پیروی از تبلیغات دشمنان، ادعای 
خستگی و بی نشاطی مردم را دارند، در 

واقع حال و روز خود را به همه مردم 
خسته  خودشان  و  می دهند  تعمیم 
و بی نشاط هستند. حضرت آیت ا... 
خامنه ای با تاکید بر اینکه ملت ایران 
باید بیدار و هوشیار باشد و توطئه ها را 
بشناسد، افزودند: امروز توطئه اصلی 
اقتصادی«  از »فشار  دشمن عبارت 
و  خسته  برای  مردم  توده های  به 
ناامید کردن آنان است. ایشان همه 
دستگاه های حاکمیتی و مسئوالن را 
به تالش بی وقفه برای مقابله با این 
کردند:  خاطرنشان  و  توصیه  توطئه 
یک کانون مرکزی با حضور سران سه 
قوه و فعاالن اصلی قوا برای رسیدگی 
به مسائل اقتصادی تشکیل شده است 
که این کانون باید مسائل اقتصادی را 
قدم به قدم دنبال کند، تصمیم های 
کند. اجرا  را  آنها  و  بگیرد  قاطع 

رئیس جمهور با بیان اینکه بیش از 
گذشته نیاز به تقویت فضای معنوی، 
وحدت، اعتماد و امید به آینده داریم، 
اظهار کرد: آنچه باید در کنار دولت 
قرار گیرد، توان قوای دیگر و به ویژه 
مردم است. رئیس جمهور با اشاره 
به اینکه امروز نیازهای مادی جامعه 
دولت  و  تولیدکنندگان  مردم،  را 
کرد:  نشان  خاطر  می کند،  تامین 
امروز بیش از گذشته نیاز به تقویت 
فضای معنوی کشور، وحدت، اعتماد 
و امید به آینده داریم. دکتر روحانی 
با بیان اینکه خوشبختانه در کشور 
را  جامعه  شود  باعث  که  کمبودی 
به  نیاز  و  نداریم  قرار دهد،  رنج  در 
اعتماد آینده داریم، گفت: نه کمبود 
ریال در کشور است و نه کمبود ارز 
و بیش از هر زمان دیگر مواد غذایی 

و نیازمندی های مردم موجود است. 
وی با اشاره به اینکه امروز دشمن 
و  بوده  عقالنیت  و  تجربه  فاقد  ما 
همه  که  است  آن  بر  او  تصمیم 

گفت:  بگذارد،  پا  زیر  را  تعهدات 
او نه تنها تعهد خود در برابر ملت 
قصد  بلکه  گذاشته  پا  زیر  را  ایران 
بین المللی  تعهدات  همه  تا  دارد 

اما  بگذارد،  پا  زیر  را  منطقه ای  و 
ایران،  ملت  ایستادگی  و  مقاومت 
مانع از آن شده است. رئیس جمهور 
اظهار کرد: امروز مردم و کشورهای 

جهان، شرکای تجاری ایران، اروپا، 
روسیه، چین، همسایگان، مسلمانان 
برابر  در  باید  کشورها  همه  و 
قلدرمآبی حاکمان کاخ سفید بایستند.

مسئوالن برای حل مسائل اقتصادی تصمیم های قاطع بگیرند 
ملت ایران خسته و ناامید نیست

بیش ازگذشته نیاز به تقویت وحدت، اعتماد و امید داریم
توان قوای دیگر و مردم کنار دولت قرار بگیرد

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه( 
بدین وسیله به آقای غالمحسین خسروی قومنجان فرزند علی به شماره ملی ۰۸۸۸۲۵۲۸۵۴ ساکن بیرجند، خیابان 
ابالغ  قومنجان  کیانی  محمدرضا  آقای  ضامنین  از  احدی  عنوان  به  واحد ۲۰۹  سوم،  طبقه  دارایی،  مجتمع   رجایی، 

وصول  جهت  شماره 1۰۰۰۰1۶۸۹۵۰۹1- 13۹3/۴/۸  قرارداد  استناد  به  بیرجند  شعبه  ملل  اعتباری  و  مالی  موسسه  گردد:  می 
مبلغ  317/3۵۹/7۰1 ریال طلب خویش بدین شرح: مبلغ 17۰/7۴7/۵۹۸ ریال اصل طلب و مبلغ ۸۹/۰۶۸/۵31 ریال سود و مبلغ  
۵7/۵۴3/۵7۲ ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست 13۹۶/۸/3۰ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول، تقاضای صدور اجرائیه علیه شما 
و سایر متعهدین را نمود و پرونده ای تحت کالسه ۹۶۰1۰۴۲ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. 
چون بر طبق گزارش مورخ ۹۶/1۰/13 مامور ابالغ آدرس شما به شرح فوق شناسایی نگردیده و طبق گزارش مورخ 13۹7/۲/13  امکان 
ابالغ واقعی مفاد اجرائیه در آدرس اعالمی متعهدله به شرح بیرجند، بلوار شهید احمدی روشن ۲3 ، سوپر مارکت خسروی میسر نبوده و 
متعهدله قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای بستانکار و مستند به ماده 1۸ - آئین نامه اجرا به موجب این آگهی 
مفاد اجرائیه فقط یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و مستفاد از ماده مذکور چنانچه ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ انتشار 

این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدام ننمایید، عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت.
تاریخانتشار:1۳9۷/۳/2۷غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجند

آگهیفقدانسندمالکیت)حوزهثبتینهبندان(
نظر به اینکه آقای هادی بر آغوش )مالک( به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت مربوط به ششدانگ یک واحد آپارتمان 

مسکونی پالک ۴37۴ فرعی از یک اصلی واقع در شهر نهبندان بخش ۵ نهبندان که متعلق به وی می باشد به دلیل سرقت مفقود گردیده 
است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد که سند مالکیت پالک مزبور ذیل ثبت 1۲۹۰3 صفحه 1۰۶ دفتر جلد ۹1 - امالک به نام وی ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و سابقه رهن و بازداشت و انتقالی نداشته و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 
1۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا 
مدعی وجود سند نزد خود می باشد باید ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا 
سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه 

سند مالکیت یا سند معامله رسمي نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.

تاریخانتشار:9۷/۳/2۷سیدمهدیپروینمحبی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستاننهبندان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )اصالحیه(شماره 2۰۰۹7۰18۹۰۰۰۰۰1
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری 
مناقصات به شرکت های ساختمانی دارای صالحیت )حداقل رتبه ۵ ابنیه و تاسیسات از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور و دارای گواهی صالحیت ایمنی( واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجدشرایط 

دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر این آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به پایگاه ملی مناقصات به آدرس: 
 HTTP://IETS.MPORG.IR  و یا به سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی به آدرس

)KHJ.FARHANG.GOV.IR(  و یا سایت WWW.SETADIRAN.IR  مراجعه فرمایند.
 الزم به ذکر است فقط به اسناد تحویلی به دبیرخانه اداره کل ترتیب اثر داده می شود.

بخشنامهسرجمع)مترمربعزیربنا(نوعقرارداد

رأسساعت9مورخ1۳9۷/4/10بازگشاییپاکتها
آخرینمهلتتسلیم

پیشنهادها
رأسساعت1۳مورخ1۳9۷/4/9الزمبهذکراستفقطبه
اسنادتحویلیبهدبیرخانهادارهکلترتیباثردادهمیشود.

آخرینمهلتدریافت
اسنادمناقصه

1۳9۷/۳/29

نوعومبلغتضمین
شرکتدرمناقصه)ریال(

ضمانتنامهبانکیبهمبلغ642/۷4۳/۳00

12/854/865/۳56مبلغبرآورد)ریال(
6ماهمدتپیمان
شهرستانخوسفمحلاجرا

تکمیلسقف،دیوارچینی،زیرزمینسالن،کانالهاوچیلرموضوعقرارداد
تاسیساتیسالنونمایمجتمعفرهنگیوهنریخوسف

تکمیلسقف،دیوارچینی،زیرزمینسالن،کانالهاوچیلرعنوانپروژه
تاسیساتیسالنونمایمجتمعفرهنگیوهنریخوسف

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

آگهی  تجدید مزایده واگذاری واحدهای تجاری بوستان امام رضا )ع(
شهرداری حاجی آباد در نظر دارد: به استناد مصوبه شماره ۲۵/پ/۹7 مورخ 13۹7/۰1/۲3 شورای اسالمی محترم شهر حاجی آباد تعداد ۲ واحد تجاری خود را از طریق مزایده 
کتبی به مدت یک سال به اجاره واگذار نماید. کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ 13۹7/3/۲۸ تا پایان وقت اداری 13۹7/۴/۶ به امور مالی 

شهرداری مراجعه و پس از تکمیل مدارک حداکثر تا پایان وقت اداری ۹7/۴/۶ به حراست  شهرداری تحول و رسید دریافت نمایید.
شرایط: مبلغ تضمین شرکت در مزایده می بایست به حساب سپرده پیمانکاران شهرداری واریز گردد. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد 
هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. بازگشایی پاکت های پیشنهادی ساعت 1۰ صبح روز پنجشنبه مورخ 13۹7/۴/7 در محل شهرداری انجام خواهد شد. جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره 3-۰۵۶3۲۵۰1۵۰۰ تماس حاصل فرمایید. سایر شرایط در اسناد مزایده درج خواهد شد.

مساحت-مترمربعمبلغضمانتشرکتدرمزایدهاجارهبهایکارشناسیماهیانهاجارهبهایکارشناسیسالیانهآدرس-شمارهواحدردیف

900/00025ریال1/500/000ریال18/000/000ریالبلوارامامرضا)ع(-سه1

1/560/00042/25ریال2/600/000ریال۳1/200/000ریالبلوارامامرضا)ع(-چهار2

احسان کریمدادی- شهردار حاجی آباد

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
 نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹7۰۰۵۹ اجرایی آقای محمدرضا سنجری فرزند محمد علی محکوم است به پرداخت مبلغ 

1۵۸/۸۵۸/۹۹۸ ریال در حق محکوم له خانم شهناز سنجرانی نژاد و مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰  ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال 
بدهی محکوم علیه یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 13۸۵ رنگ سفید )که حسب نظر کارشناس منتخب خودرو تا تیر ماه ۹7 
با تخفیف ۸ ساله بیمه دارد. وضعیت الستیک های جلو چهل درصد و عقب سی درصد سالم می باشد. تجهیزات داخلی خودرو خوب بوده و 
سر کاپوت جلو و سر گلگیر جلو سمت چپ رنگ دارد( معرفی و توقیف و به مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار 
است از طریق مزایده در مورخ  ۹7/۴/7 از ساعت ۹ الی ۹/3۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد 
 که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 1۰ درصد مبلغ پیشنهادی 
في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت 1۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به 
این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 1۶و 1۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند 
هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد .

مهدیچاپاری-مدیراجرایاحکاممجتمعشوراهایحلاختالفبیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۶3۲۴۶ اجرایی آقای محمد ناهید جو فرزند مراد محکوم است به پرداخت مبلغ  ۶۹/۲3۲/۰۰۹ 

ریال در حق آقای مجتبی محمدپور و مبلغ  ۴/۵۰۰/۰۰۰  ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک 
دستگاه خودروی پراید مدل 13۸1 به شماره انتظامی ۹۵۴ د 3۵  ایران 3۲ سفید رنگ )که حسب نظر کارشناس منتخب سر شاسی سمت 
راننده خوردگی و جوش دارد و سرشاسی سمت شاگرد خوردگی دارد - گلگیر عقب و و درب عقب سمت راننده خوردگی دارد - درب 
جلو و گلگیر جلو سمت راننده و کاپوت دارای زدگی و نیاز به صافکاری دارد. الستیک های جلو ۴۰ درصد و الستیک های عقب 1۰ درصد 
می باشد- وضعیت داخلی ۴۰ درصد سالم می باشد - بیمه خودرو دارای 11 سال تخفیف بوده و هم اکنون تا 13۹7/1۲/۸ دارای اعتبار 
می باشد - موتور و گیربکس خودرو در حد 7۰ درصد سالم می باشد. همچنین خودرو دارای ۶/1۵۰/۰۰۰  ریال خالفی می باشد(، توقیف 
و به مبلغ  7۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده تاریخ  ۹7/۴/۶ از ساعت ۹ الی ۹/3۰  صبح در دفتر اجرای 
احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 1۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده  مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 1۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 
لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 1۶و 1۴ مجتمع 
شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی 

مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد .

مهدیچاپاری-مدیراجرایاحکاممجتمعشوراهایحلاختالفبیرجند
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تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه * 27 خرداد  1397* شماره 4091

علیکم.  سالم  جنوبی.  خراسان  آوای  روزنامه 
احتراما ضمن تقدیر و تشکر در پیگیری مشکالت 
امیرکبیر  خیابان  ساکنین  اینجانبان  مردم. 
دادخواهی  و  مظلومیت  داد  بیرجند  شهرستان 
که باشد  داریم  می  ارسال  تان  خدمت  را   خود 

گوش  به  ما  درخواست  رساندن  و  پیگیری  با 
شهرستان  این  شهرداری  از  محترم  مسئوالن 
حقوق  به  احترام  و  قانون  رعایت  با  بخواهند 
نبوده  درآمد  کسب  فکر  به  تنها  افراد  شهروندی 
نسبت  و  کرده  قاضی  را  خود  و کمی هم کالم 
اعتراضات و مشکالت شهروندان  به شکایات و 
سرسری و بدون توجه نگذرد. مدت دو سال است 
که در محدوده این خیابان پس از واگذاری زمین 
و  ساخت  مزایده  طریق  از  جانبازان  بنیاد  توسط 
ساز شروع و عالوه بر سلب آسایش ساکنین که 
امری طبیعی است متأسفانه با ساخت و سازهای 
با  سازندگان  تخلفات  اقسام  و  انواع  غیرمجاز 
حمایت و تشویق شهرداری که صرفا مالکشان 
کسب درآمد بیشتر می باشد هستیم و این روند 
به  دارد.  ادامه  شدیدا  مردم  نارضایتی  رغم  علی 
طوری که در اطراف ساختمان هایمان اگر شاهد 
تخلفی که موجبات سلب آسایش و آرامش روحی 
و اجتماعی ساکنین و از ارزش افتادن خانه های 
به  مراجعه  با  باشیم  اند  ساخته  قبال  که  کسانی 
پیگیری  در  تعلل  بر  عالوه  متأسفانه  شهرداری 
به  موارد  قانونی  و  غیرمنطقی  توجیه  در  سعی 
نحوی تمایل دارند که این تخلفات صورت بگیرد 
هر  و  گردد  شهرداری  نصیب  بیشتری  درآمد  تا 
چقدر هم با شهرداری برای جلوگیری از تخلفات 
تماس و مکاتبه می شود متاسفانه به دالیلی که 
قبال ذکر شد و برایمان مشخص است نه پیگیری 
جدی صورت می پذیرد و نه سعی در جلوگیری 
از ساخت و سازهای غیرقانونی و غیرقابل جبران 
نداریم  شهرداری  از  امیدی  چون  لذا  شود.  می 
پیگیری  با  محترم  استانداری  خواهشمندیم 
اعمال  به  کردن شهرداری  مجبور  و  موارد  این 
قانون اقدام و مرهمی باشد بر آسایش روان بهم 
قبال  در  ما  همه  خیابان،  این  ساکنین  ریخته 
آسایش  موجبات  باید  و  مسئولیم  نیز  آیندگان 

آن ها در آینده نیز فراهم شود. 
جمعی از اهالی خیابان امیرکبیر و مالصدرا

آوای  وزین  روزنامه  محترم  دبیر  سر  باسالم. 
بیرجند... ما جمعی از مالکان اراضی انتهای سراب 
)باغ سراب( سالهاست به قانون تمکین کرده و مانند 
 برخی از مالکان اقدام به ساخت و ساز بدون مجوز

نکرده ایم، در حالی که سند تک برگی داریم و 
قانونا شهرداری بایستی نسبت به صدور پروانه با 
مختلف سنگ  عناوین  به  اما  نماید  ما همکاری 
اندازی می کنند، از آنجایی که تمام  همشهریان  
آن  جانبه  همه  های  پیگیری  سفره  و  خوان  بر 
روزنامه محترم، متنّعم گردیده اند ماهم چشم امید 
داریم آن روزنامه از شهرداری دلیل این شیوه پاسخ 
گویی و هدایت مالکان به ساخت و ساز خالف 
شما از  نمایند.سپاس  پیگیری  را  پروانه  بدون  و 
915...268

عبادات.  و  طاعات  قبولی  عرض  و  سالم  با 
بیمارستان  محترم  پرسنل  کلیه  از  خواستم 
الخصوص  علی  ع(  ابوالفضل  )حضرت   3 میالد 
مهربانی  نهایت  خاطر  به  مردان  جراحی  بخش 
و وجدان کاری و سعه صدر و دلسوزی فراوان 
را  تشکر  و  قدردانی  نهایت  بیماران  به  نسبت 

داشته باشیم.خداوند اجرشان دهد.
915...405

سالم شهردار محترم منطقه 1 خواهشا نسبت به 
گذاشتن تابلوهای سرمیالنی خیابان اجتهاد و 9دی 
فرعی هایش همچنین پالک منازل اقدام نمایید 

ممنون  و منتظر هستیم...
915...972

شدن  خشک  از  گالیه  که  دوستی  سخن  پیرو 
مرکز  بگویم  باید  داشتند  شهر  ورودی  درختان 
آب  چاه  اینکه  با  محمدیه  کشاورزی  تحقیقات 
خدا  کاج...  درختان  دادن  آب  از  دریغ  اما  دارد 
این  با  درختانی  که  گیرد  می  آدم  دل  شاهده 
قدمت دارند ناجوانمردانه خشک می شوند. آقای 

مسئول از خدا بترس!
915...443

درگذشت  مناسبت  به  خرداد   13 یکشنبه  رضایی-“روز 
فرزندی عزیز ))علی خسرکی(( مراسم ترحیمی در” مسجد 
رضوی”برگزار می گردد که حضورتان موجب شادی روح 
آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد” این متن 
آگهی تحریم پسری 11 ساله است که چند روز پیش به 
همراه نامه ای از طرف هیئت امنای مسجد و هیئت رضوی 

شهر بیرجند به دست مان رسید.
در این نامه بیان شده است: خیابان 17 شهریور یکی از 
خیابان های قدیمی شهر دو طرفه و در ساعاتی از شبانه 
روز با توجه به ترددهای میدان امام-میدان شهدا و بلوار 
بین  این  باالیی است و در  ترافیک  دارای  صیاد شیرازی 
باعث ترس و  با سبقت های بی جا  رانندگان  از  تعدادی 
وحشت اهالی و تصادفات جرحی و فوتی می شوند و این 
موضوع به کرات در سال های گذشته دیده شده است.در 
جای دیگری از این نامه آمده است اهالی محل با توجه به 
وجود چندین مدرسه و مجتمع آموزشی، هیچ گونه اقدام 
پیشگیرانه از وقوع تصادفات را از طرف  مسئوالن ندیده 
به نصب تجهیزات  نسبت  این هستند که  و خواستار  اند 
دوربین کنترل سرعت و همچنین اقدام عاجل در خصوص 
نصب سرعت گیر استاندارد به جهت کنترل رانندگان اقدام 
شود و به پیوست این نامه  امضای اهالی محل هم وجود 
دارد. این اولین باری نیست که این چنین اتفاقاتی رخ می 
دهد و نمونه های بسیاری در خیابان های دیگر شهر هم 
وجود داشته است، ولی با توجه به شکایت های زیاد از این 
اهالی و کسبه  بین  با حضور در  بر آن شدیم که  خیابان 
پل ارتباطی بین مشکالت مردم و مسئوالن باشیم.قصه 
ی خیابان های تنگ شهر و مشکالت ترافیکی در بعضی 
از خیابان ها، دیگر آن قدر برایمان عادی شده است که 
اگر روزی چیزی خالف آن را ببینیم، شاید باورش برایمان 
سخت باشد  متاسفانه نکته ی قابل توجه این است که 
این خیابان ها و کوچه ها گاهی تبدیل به مکانی نا امن 
همواره  و  شوند  می  مردم  آسایش  و  جان  گرفتن  برای 
بعضی  نامباالتی  همچنین  و  نامناسب  فضای  دلیل  به 
و  مدرسه  راه  در  بسیاری  جوانان  و  کودکان  ها  راننده  از 
باشند،محروم داشته  توانستند  می  که  ای  آینده  از   خانه 

می شوند و خانواده هایی که در داغ از دست دادن عزیزان 
شان  عزادار می گردند.

روزی دو ، سه تصادف عادی است

 از مسیر شهدا که به سمت دانشگاه و خیابان 17 شهریور 
تعریض   برای  شهرداری  نیروهای  کار  شاهد  رویم،  می 
باالخره  که  دارد  خوشحالی  جای  این  و  هستیم  خیابان 
 17 خیابان  ورودی  در  شد.  هم  مسیر  این  برای  فکری 
شهریور سراغ بقالی قدیمی رفتم و از پیرمردی که پشت 
دخل نشسته است  در مورد خیابان می پرسم و او تا اسم 
خیابان را می آورم انگار که به یاد مسئله ی مهمی افتاده 
باشد،می گوید: ای آقا مشکل ؟َ؟!!. )با دست به تقاطع جلوی 
دانشگاه اشاره می کند( و ادامه می دهد: همین جا جلوی 
دانشگاه همیشه ترافیک وجود دارد، روزی دو ، سه تصادف 
عادی است، حدود 25 سال است که در این خیابان مغازه 
دارم، از همان ابتدا به همین شکل بوده،البته قبال این قدر 
ترافیک نبود، چون ماشین زیاد نبود ولی در چند سال اخیر 
دیگر عرض خیابان جوابگو نیست. پیرمرد ادامه می دهد: 
17 شهریورهم خیابان کم عرضی است که متاسفانه دو 
خودش  موضوع  این  و  کنند  می  پارک  ماشین  طرفش 
تصادفات را بیشتر می کند. از او در مورد تصادف اخیر و 
کشته شدن پسر بچه ی 11 ساله می پرسم و او می گوید: 
من خودم سر صحنه  بودم، سرعت ماشین آن قدر باال بود 

که راننده نتوانست کنترل کند و این اتفاق افتاد.

رانندگی نامناسب بعضی افراد
دلیل تصادفات است

بیان  خیابان  این  های  کاسب  از  دیگر  یکی   حسینی 
می کند: در این خیابان حداقل 5 مدرسه وجود دارد و  تنگی 
خیابان و رانندگی بد بعضی از راننده ها خطرات زیادی برای 
اخیر،  از تصادف  بعد  روز  دو  دارد،  به همراه  آموزان  دانش 

دختر بچه ای در تصادف، همین جا پایین تر از مغازه ی من 
پایش شکست. او ادامه می دهد: به نظر من دلیل اصلی این 
تصادفات رانندگی نامناسب بعضی از راننده ها است که انگار 
در پیست مسابقه رانندگی می کنند،کافی است ده دقیقه اینجا 

بایستید آن وقت می بینید که من چی می گویم.

باید دوربین و سرعت گیر نصب شود

 از سه نفر از اهالی که برای فرار از گرما زیر سایبان سوپر 
مارکت کنار هم نشسته اند، در مورد خیابان می پرسم و اینکه 
با ایجاد دوربین و سرعت گیر یا کنترل راهنمایی رانندگی می 

شود مشکل این خیابان را حل کرد که یکی از آن ها این طور 
بیان می کند: البته بی تاثیر نیست ولی زیاد بازدارنده نیست و 
همه چیز بر می گردد به فرهنگ رانندگی که متاسفانه خیلی 
ها از آن بی بهره اند. نمی دانم چه دلیلی دارد که بیشتر 
راننده ها وقتی از باال به سمت دانشگاه می روند،گاز ماشین 
را می گیرند و انگار نه انگار.مرد میان سالی دیگر،ولی نظری 
دیگری دارد و می گوید: باید دوربین و سرعت گیر نصب 
شود و گرنه هر روز اوضاع این خیابان بدتر از قبل می شود، 

راهنمایی رانندگی هم اگر بیاید و در لحظاتی که خیابان به 
دلیل رفت و آمد بچه مدرسه ای ها شلوغ است، نظارت کند 

از وقوع خطرات جلوگیری می شود.

 اگر خیابان یک طرفه شود
 کار همه کسبه ها مختل می شود

آن طرف خیابان به سراغ آرایشگری می روم. او نیز که به 
گفته خودش یک سال است در این خیابان کار می کند در 
جواب من در مورد یک طرفه شدن خیابان می گوید: اگر این 
خیابان یک طرفه شود کار همه کسبه ها مختل می شود و 

هنوز االن که با این وضع خیلی ها ناراضی اند.

در کنار این مغازه تعمیرگاهی وجود دارد و مردی که در آن 
مشغول به کار است نیز این موضوع را تایید می کند و می گوید: 
به نظر من انگار این خیابان جزو شهر نیست و همین طور رها 

شده است و ما هر روز شاهد ترافیک و تصادفات هستیم که 
ای کاش مسئوالن به حال آن فکر اساسی بکنند. در خیابانی با 
این همه مدرسه و عرض کم که امکان عقب نشینی هم ندارد، 
بیشتر از این باید توجه شود. او ادامه می دهد: دو طرف این 
خیابان ماشین پارک است و این عرض خیابان را کمتر می کند 

و باید برای رفع آن پارکینگ در نظر گرفته شود.

هیچ اقدامی از هیچ مسئولی ندیده ام

مرد مسنی که با جوانی دم در مغازه اش نشسته است نیز 
این طور بیان می کند: من از زمانی که بعد از این خیابان 
ساختمانی ساخته نشده بود، ساکن این جا هستم و راستش 
را بخواهید در این سال ها هیچ اقدامی از هیچ مسئولی 
را  از مشکالت  ای  و گوشه  بیایند  نشد  بار  ام.یک  ندیده 
رسیدگی کنند،اصال انگار شهرداری و نهادهای دیگر این 
جا در نقشه شان نیست و فقط برای گرفتن عوارض مردم 
را می شناسند و جالب اینکه فرقی نمی کند که در کدام 
خیابان باشد، از همه یک نوع عوارض می گیرند.ادامه می 
دهد: بارها شده که در این خیابان تصادف می بینم. همین 
سال گذشته یکی از کسبه که همسایه ما هم بود،موقع رد 
شدن از خیابان کشته شد،دلیلش تنگی خیابان و رانندگی 
وحشیانه بعضی از راننده ها است که به نظر من فرهنگ 
سازی در زمینه رانندگی باید انجام شود،چون متاسفانه چندین 

بار وقتی به راننده ای تذکر دادم این جواب را شنیدم که”
،  ماشین بیمه دارد و اگر کسی کشته شود هم 

یعنی جان مردم  این  و  کند”  پرداخت می  بیمه 
برای بعضی ها اهمیت ندارد.

مرد می گوید: مشکالت این خیابان یکی دو تا که نیست و 
خیلی ها به این دلیل ملک شان را به اجاره و یا فروخته اند 
و در جای دیگری از شهر زندگی می کنند  این ها سخنان 
اهالی و کسبه این خیابان بود که گفته شد و رسیدگی به 
آن ضروری به نظر می رسد،که امیدواریم مسئوالن ذیربط 

فکری اساسی برای ان انجام دهند.

خیابان 17 شهریور قربانی می گیرد

آغاز مرحله تکمیل کمپ گردشگری اسدیه

صدا وسیما-عملیات اجرایی تکمیل کمپ گردشگری اسدیه شهرستان درمیان آغاز شد. معاون گردشگری، 
سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی گفت: از محل اعتبارات پارسال تملک دارایی های 
سرمایه ای استانی عملیات اجرایی تکمیل کمپ گردشگری اسدیه با اعتبار 134 میلیون ریال آغاز شد.

یی
ضا

س:ر
عک

آگهی تجدید مزایده پیش فروش واحد تجاری 

شهرداری طبس در نظر دارد: با اجازه حاصله از صورتجلسه کمیسیون عالی هیئت 

معامالت شهرداری به شماره 97/1507 مورخ 97/01/27 و مجوز شماره 4/1243 

مورخ 95/7/26 شورای محترم اسالمی شهر طبس، تعداد پنج باب واحد تجاری از 

واحدهای تجاری پاساژ طبسیان، واقع در خیابان شهید نواب صفوی را از طریق مزایده 

عمومی به فروش برساند.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و مشخصات واحدهای 

تجاری می توانند هر روزه در وقت اداری به واحد امالک شهرداری طبس و یا سایت 

شهرداری طبس به نشانی www.tabas .ir مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پیشنهادات: 10 روز پس از انتشار آگهی دوم )آخرین آگهی( می باشد.

مجید بهارستانی یزدی-  شهردار طبس

 مکتب القرآن خراسان جنوبی در نظر دارد: نسبت به برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی )ویژه لیسانسه های سطح 2 و رشته های مرتبط با پیش دبستانی(
 از میان خواهران با شرایط و معیارهای ذیل اقدام نماید.

معیارها و شرایط پذیرش مربیان آزاد:
1- معتقد و مقید به دستورات دین مبین اسالم، داشتن پوشش و حجاب برتر )چادر( و حسن شهرت شخصی و خانوادگی در محل

2- اعتقاد و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، قانون اساسی و اصل والیت فقیه 3- تسلط به روخوانی و روان خوانی قرآن و آشنایی با تجوید )در حد کتاب حلیه القرآن 2( و داشتن 
 عالقه و انگیزه الزم برای انجام کارهای فرهنگی به ویژه قرآنی و فعالیت در زمینه قرآن و سیره اهل بیت عصمت و طهارت علیه السالم 4- برخورداری از سالمت جسمی و روانی و توانایی الزم برای کار 

با نوآموزان دوره پیش دبستانی 5- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر، با اولویت رشته های علوم قرآنی، معارف اسالمی، علوم حوزوی، علوم تربیتی ، روان شناسی، آموزش ابتدایی و کودکیاری 
6- حداکثر سن پذیرش داوطلبان با مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر، 2۸ سال می باشد  7- از داوطلبان عالوه بر معیارها و شرایط فوق به صورت کتبی و شفاهی امتحان و مصاحبه به عمل آمده و پس 
از انجام تحقیقات الزم و با در نظر گرفتن همه ابعاد، افراد اولویت بندی و جهت شرکت در دوره آموزشی پذیرش می شوند. ۸- پذیرش ویژه خواهران می باشد که در صورت تایید و پذیرش نهایی، پس 
 از شرکت و موفقیت در دوره آموزشی گواهینامه پایان دوره 120 ساعته به نام آنان صادر خواهد شد. ضمنا ادارات و ارگان ها و مدارس غیردولتی در صورتی که مایلند این طرح را اجرا نمایند، می توانند 
با عقد قرارداد مربیان خود را جهت آموزش معرفی و با ۲۰% تخفیف ثبت نام نمایند. مدارک مورد نیاز که باید توسط داوطلبان ارائه شود، عبارت است از: الف( تقاضای کتبی با ذکر آدرس دقیق 
پستی و شماره تلفن )ثابت و همراه(  ب( رضایت نامه ولی یا همسر ج( تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی د( تصویر آخرین مدرک تحصیلی هـ( تصویر گواهینامه دوره های قرآنی و( دو قطعه عکس 
پشت نویسی شده ز( فیش واریزی وجه شرکت در دوره به شماره حساب 52934 بانک تجارت شعبه مدرس بیرجند به مبلغ 2/000/000 ریال )دارندگان گزینش آموزش و پرورش از اولویت جذب 

برخوردار خواهند بود(
ح( یک عدد پوشه حاوی مدارک فوق الذکر                                                                                                                                 نمایندگی مکتب القرآن خراسان جنوبي  

تذکرات مهم: جلسه توجیهی روز 29 خرداد و شروع کالس ها 97/4/2 - مدت ثبت نام از تاریخ 97/3/27  لغایت 97/3/31 بوده و در صورت حد نصاب شرکت کنندگان تشکیل خواهد شد. هزینه های تمام شده در دوره 
های آموزشی، شامل حق التدریس و عوامل اجرایی می باشد. مکتب القرآن تعهدی در قبال استخدام و جذب متقاضیان دوره ندارد.  مدت زمان دوره 14 روز کامل می باشد. تاریخ شروع کالس ها دوم تیرماه 97 

متعاقبا اعالم خواهد شد.  آدرس: خیابان قدس شرقی- پالک 34 )حدفاصل چهار راه معلم و چهار راه غفاری(        32326745 -  32326594 همراه: 09151617461 - 09156700122

 قابل توجه هم استانی های 
واجد شرایط



4
 زمان توزیع کارت کنکور اعالم شد

حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه آزمون سراسری سال ۹۷ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ تیر ۹۷ برگزار 
می شود، گفت: کارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون سراسری ۹۷ از روز دوشنبه چهارم تیر  ۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار 
می گیرد و داوطلبان تا روز چهارشنبه ششم تیر می توانند پرینت کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

یکشنبه * 27 خرداد 1397 * شماره 4091

سینما و تلویزیون

همکاری ایران با ترکیه برای 
ساخت سریالی درباره موالنا

مهران برومند تهیه کننده سریال »فیروزه« گفت:   
کهن الگوی سفر موالنا از خراسان تا قونیه و درک و 
دریافتی که از این سفر دارد سوژه اصلی سریال ما است 
که درخواست موافقت اصولی مان را پر کردیم، مشغول 
مذاکره هستیم و فیلم نامه توسط فرهاد توحیدی در 
حال نگارش است. بخش خصوصی دو کشور ایران 
و ترکیه برای تولید چنین سریالی همگام شدند و 
متعلق  لوکیشن ها  و  بازیگران  قصه،  از  درصد   50
به ایران و نیمی دیگر از آن نیز برای کشور ترکیه 
است و پخش همزمان در ایران و ترکیه خواهد بود.

»شیار 143« در چین اکران 
عمومی می شود

فیلم »شیار ۱۴۳« نرگس آبیار همزمان با حضور در 
جشنواره چینگ دائو و طی تفاهم نامه ای در جمهوری 
چین )هنگ کنگ، تایوان و ماکائو( اکران عمومی 
می شود. در حالی که نرگس آبیار مشغول فیلمبرداری 
کامل شد«  ماه  که  نام »شبی  با  خود  فیلم جدید 
است، »شیار ۱۴۳« دیگر ساخته این کارگردان قرار 
است در کشورهای مذکور به نمایش عمومی درآید.

به من نمیاد ولی آدم 
معتقدی  هستم

مهران مدیری مجری برنامه دورهمی با بیان اینکه از 
هیچ چیزی نمی ترسد، گفت: من برخالف آن چیزی 
که همه تصور می کنند، آدم معتقدی هستم، همیشه 
می دانم و معتقدم که خداوند مراقب و مواظب ماست 
 به همین دلیل همه چیز را دست خدا می سپارم و 
می دانم که هیچ چیز دست ما نیست. به نظرم دنیا 
تا این حد که ما آن را جدی گرفتیم، ارزش ندارد.

 تهیه کنندگان سینما اول به پول 
فکر می کنند تا فیلم

شهرام پوراسد بازیگر سینما گفت: درکنار سرعت در 
نگارش یک فیلمنامه یا همزمانی در نگارش چند 
فیلمنامه و نیز نداشتن مطالعه یا سطح ضعیف از سواد، 
فیلمسازی و سینما به سمتی رفته که جنبه صنعتی 
آن هنر را پشت سر گذاشته و هنر زیر سوال رفته 
است. تهیه کننده و سرمایه گذار تنها به این مسئله فکر 
می کنند که با هزینه کمتر سود بیشتر به جیب بزنند.

ما ده  زیستی جدید قوی تر از 
فوالد است

ماده ی  بین المللی،  محققان  از  متشکل  گروهی 
کرده اند  تولید  را  تخریب پذیری  زیست  جدید 
از  جدید  ماده ی  این  است.  قوی تر  فوالد  از  که 
نانوفیبرهای سلولزی »CNFs« ساخته شده که 
بلوک های ضروری ساختار چوب و دیگر گیاهان را 
تشکیل می دهند. نانو فیبرها در آب، خیس شده 
و به کانال کوچکی، با عرض ۱ میلی متر وارد و 

همانند فوالد سخت شدند.
 

بتهوون جذاب ترین موسیقی 
برای جنین است

کارشناسان در جدیدترین پژوهش های خود دریافتند 
جنین در رحم مادر به موسیقی واکنش نشان می دهد 
و بیشترین واکنش را به موسیقی کالسیک دارد. این 
پژوهش نشان می دهد جنین نسبت به موسیقی های 
می دهد  نشان  بیشتری  واکنش  کالسیک  و  شاد 
درصورتی که زمان پخش موسیقی غمگین تحرک 
کمتری دارد. جذاب ترین سبک موسیقی برای جنین 
آثار  به ترتیب  او می شود  بیشتر  که سبب حرکت 

بتهوون، موتزارت و باخ بوده است.

ساخت رباتی که نیروی خود را 
از لیزر می گیرد 

و  کوچک  بسیار  پرنده ی  ربات  از  جدیدی  نسل 
سبک که تقریباً به اندازه ی یک خالل دندان است، 
می تواند بر روی انگشت شما قرار گیرد. این پرنده ی 
کوچک قادر به پرواز در ناحیه ای وسیع بوده و قدرت 
مورد نیاز خود را از لیزر می گیرد. مهندسینی که این 
ربات را ساختند، می گویند که خلق این ربات تحول 
بزرگی در طراحی ربات های پرنده کوچک هوایی 
است که معمواًل برای پشتیبانی از منبع تغذیه  بسیار 
کوچک بودند و باید برای پرواز در خط هوایی خاصی 

ابتدا توسط باتری شارژ می شدند.

علمی و فناوری

فروش  بازار  انحصار  و  بانکی  سنگین  معوقات 
گلخانه  که  است  اساسی  مشکل   2 محصوالت، 
با  را  سالم  ای  گلخانه  محصوالت  تولید  و  داران 

مشکل مواجه کرده است.
 ایسنا - با وجود خشکسالی های اخیر در خراسان جنوبی و لزوم 
ایجاد گلخانه ها و مجتمع های گلخانه ای برخی  راه اندازی و 
گلخانه داران استان با مشکالت عدیده ای مواجه اند، به  گونه ای 
که با شرایط موجود و فشار هزینه های گلخانه داری، دیگر 

امیدی به ادامه کار ندارند.
معوقات بانکی و ورود گلخانه دارها به لیست سیاه 

بانک ها
در  فعالیت  سال  چند  طی  گفت:  گلخانه دار  بصیرت،  رامین 
گلخانه ها، بانک ها و میدان بار دو معضل جلوی راه گلخانه 

دارها است.
وی افزود: محصوالت را با قیمت کم از گلخانه دار ها خریداری 
کرده و با قیمت باالتر به فروش می رود و به هر نهادی برای 
مشکالت گلخانه ها مراجعه می کنیم، جوابگو نیستند.  بصیرت 
ادامه داد: بانک ها نیز از مشکالت پیش روی گلخانه ها است 
تا جایی که گلخانه دارها سازه های خود را به فروش می گذارند 
تا اقساط بانک را پرداخت کنند. وی با اشاره به اینکه به علت 
معوقات بانکی اسامی گلخانه دارها به لیست سیاه رفته است، 
تاکید کرد: با توجه به مشکالت گلخانه ها و دیرکرد قبوض، گاز 
گلخانه قطع می شود در حالی که ارگان و سازمانی داریم که 
بیشتر از گلخانه ها دیرکرد دارد، ولی در حال ادامه کار هستند. 
کرد:  تصریح  نیز  جات  صیفی  دار  گلخانه  زردست،  مجتبی 
خشکسالی،  عملکرد و کمبود اراضی با کیفیت باعث می شود تا 

به سوی کشت  گلخانه ای برویم. 
وی با اشاره به اینکه این مزیت ها فرای محصول خارج از فصل 
است، ادامه داد: کشت گلخانه ای دور نمای خوب و زیبایی دارد 

اما داخل کار که می شوید سختی و چالش های زیادی دارد .
این گلخانه دار با اشاره به مشکالت گلخانه ها در استان گفت: 
یکسری از این مشکالت مسایل سازمانی است که قابل حل 

بوده و مسئوالن نظارتی باید کار کنند. 
زردست با اشاره به مشکالت بانکی و معوقات گلخانه دارها 
گفت: برای کمک به دامداران سود تسهیالت آنها بخشیده شد 
و این امر نیز برای گلخانه دارها می تواند انجام شود.  وی یادآور 
شد: در خراسان جنوبی سموم سرطان زا استفاده نمی شود و 
محصول داخلی محصول با کیفیتی بوده و به فکر بهبود کار 

نیز هستیم.   
رونق بازار محصوالت گلخانه ای نیازمند 

جمع آوری محصوالت مسموم است

وی تصریح کرد: محصوالت دارای سموم قیمت تمام شده آنها 
کمتر بوده و اگر جلوی محصول مسموم گرفته نشود، محصول 
استان نیز از رونق می افتد. این گلخانه دار استان با اشاره به 
اینکه رقابت باید سالم و بدون غرض ورزی باشد، یادآور شد: 
میوه درجه سه شهر های دیگر مشابه میوه درجه یک استان 
بسته بندی و به فروش می رسد. زردست ادامه داد: تعزیرات 
باید از میدان دار فاکتور بخواهد در غیر این میدان بار هر کاری 
که بخواهد، می کند. همان طور که میوه را با قیمت پایین از ما 

خریداری اما به قیمت بیشتر فروش می رود. 
وی با بیان اینکه انحصار میوه و تره بار دست میدان بار افتاده 
است، ادامه داد: مسئولیت تنظیم باز را بر عهده جهادکشاورزی 
گذاشته اند اما موقع خرید محصوالت عرضه و تقاضا مطرح 
می شود. این گلخانه دار با اشاره به مشکالت تسهیالت بانکی 
برای گلخانه دارها ادامه داد: در زمان دریافت تسهیالت همان 
تمام  و  می شود  کم  طرح  اصل  از  مشارکت  ایام  سود  اول 
تصریح  زردست  می کند.  مشکل  دچار  را  کاری  محاسبات 
با توجه  بازدید کرده اند و  از مجتمع  کرد: مسئوالن بسیاری 
به مشکالت این مجموعه می توانند از طریق بنیادهای حمایتی 

کمک کنند. 
گلخانه  در مجتمع  التحصیل  فارغ   نفر  کرد: ۳0  تاکید  وی 
 ها داریم ولی بعد از چند سال از افراد بیکار عقب تر هستیم.

مراجعه  مشکل  برای  ارگانی  هر  به  افزود:  دار  گلخانه  این 
می کنیم به جهادکشاورزی پاس می دهند جهادکشاورزی در 
اندازه خود کمک کرده و باید واقع بین باشیم. زردست تاکید 
کرد: در صورتی که بر اثر مشکالت مختلف مانند خشکسالی 
درآمد گلخانه ها کاهش یابد بانک تنها به فکر معوقات خود 
بوده و هیچ حمایت از گلخانه ها نمی شود. وی بیان کرد: با 
توجه به اینکه منافع کشور ارجحیت دارد به عنوان تولید کننده 

در استان با همه مشکالت باز هم دست از کار نمی کشیم.
رفع مشکالت گلخانه ها نیازمند ورود مسئوالن باال 

دستی استان است
این گلخانه دار عنوان کرد: نیاز به کسی داریم تا کدخدامنشی و 
فراسازمانی ورود پیدا کرده و مشکالت را رفع کند و این گره به 
دست استاندار می تواند باز شود. زردست ادامه داد: مشکل اصلی 
تسهیالت است که به لحاظ خانوادگی، روحی و اقتصادی لطمه 

وارد می کند و این امر باید بدون فوت وقت انجام شود. 
وی یادآور شد:  ظرفیت تولید سه هزار تن در سال را داریم که 

با ادامه این روند تولید به هیچ خواهد رسید.
گلخانه ها پیشانی اقتصادی استان هستند

فاطمه زهرا یوسفی، مدیرعامل شرکت یکتا رویش و متولی 
مجتمع گلخانه ای شهرستان خوسف نیز گفت: واحد تولیدی 

که معوقات بانکی دارد واحدی قفل شده به حساب می آید، 
هیچ حمایتی نداشته و کمکی نمی تواند بگیرد. وی ادامه داد: 
در ابتدای تولید تنها اطالعاتی شماتیک از کار داریم و زمانی 
که وارد بازار کار شدیم دست و پای تولید کننده بسته می شود. 
متولی مجتمع گلخانه ای شهرستان خوسف ادامه داد: گلخانه ها 
تولید کننده و پیشانی اقتصادی استان محصوب می شود اما 
زمان مراجعه به ارگان ها برای حتی دریافت یک سطل آشغال 

برای محوطه مجتمع هیچ کمکی نمی شود.
یوسفی تصریح کرد: پایه گذاری مجتمع بر این بوده که فارغ 
التحصیالن بتوانند کار کنند در حالی که در سیستم آکادمیک 
آموزش عملی نمی بینند و وارد حیطه ای شده اند که فقط شعار 
و تبلیغات بوده است. وی اضافه کرد: فردی که با تسهیالت 
گونه  که هیچ  وارد عرصه ای شده  هزینه شخصی  و  بانکی 

تجربه ای ندارد، به حال خود رها می شود. 
متولی مجتمع گلخانه ای شهرستان خوسف ادامه داد: واحدهای 
تولیدی قفل هستند و با توجه به مشکالت موجود دیگر توان 
ادامه فعالیت ندارند. یوسفی با اشاره به انحصار بازار فروش 
محصوالت گلخانه ای  تصریح کرد: انحصار طلبی برخی افراد 
فروش محصوالت را در استان با مشکل مواجه کرده که در 
صورت وجود کارخانه فرآوری تا میزانی در رفع این مشکل می 

توان کمک کرد.
62 هکتار زیر کشت گلخانه ای خراسان جنوبی

جهادکشاورزی  سازمان  باغبانی  مدیر  رضایی،  عبدالرضا 
خراسان جنوبی اظهارکرد: 62.2 هکتار سطح گلخانه های استان 
است که با توجه به میزان تولید و گزارشات شهرستان ها بالغ 

بر ۱0 هزار تن تولید گلخانه ای است.  وی افزود: محصوالت 
گلخانه ای شامل؛ خیار، گوجه فرنگی، فلفل، سبزی بوده و 
دو واحد پرورش گل نیز فعالیت دارند. مدیر باغبانی سازمان 
جهادکشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: سال گذشته ۴.5 
هکتار سهمیه استان در طرح توسعه گلخانه ها بوده که این 
امر به عنوان طرح اولویت دار کشاورزی توسط وزارت جهاد 
کشاورزی در حال انجام بود که با توجه به پتانسیل استان ها 

سهمیه ها مشخص شده است.  
185 گلخانه فعال در خراسان جنوبی داریم

وی تصریح کرد: از 260 واحد گلخانه ای حدود ۱۸5 گلخانه 
درگیر  غیرمستقیم  نفر  و ۱000  مستقیم  نفر  که 500  فعال 
این گلخانه ها هستند. مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی 
ایجاد  در  گلخانه ای  مجتمع  در  کرد:  تصریح  خراسان جنوبی 
زیرساخت ها کل هزینه از سوی دولت در اختیار گلخانه دارها 
قرار می گیرد. وی با اشاره به اینکه گلخانه ها با مشکل سود 
بازه بازپرداخت آن مواجه هستند، تصریح کرد:  تسهیالت و 
پایین آمدن قیمت ها باعث شده فشار به گلخانه دارها وارد 
شود که با تشکیل تعاونی گلخانه دار ها می توانند  قوی تر 
و  بازار  برای  برنامه ریزی  با  پیگیری  را  خود  درخواست های 

فروش بتواند کارایی بیشتری داشته باشد.
رضایی ادامه داد: در اکثر شهرهای استان تعاونی هایی تشکیل 
شده و پیگیری های این امر جزو وظیفه این سازمان است. 
به وزارت  استان  از  انعکاس مشکالت  با  یادآور شد:  رضایی 
خانه پیگیری الزم برای رفع مشکل انجام شده، اما با وضع 

ایده آل فاصله داریم.

معوقات بانکی و انحصار بازار محصوالت، سدی پیش روی گلخانه داران

عکس: آرشیو
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احساس شکست!

يك  او  داد.  انجام  جالبى  آزمايش  دانشمندى  روزي 
صندوقچه ساخت و با قرار دادن يك ديوار شيشه اى 
تقسيم  کرد. بخش  دو  به  آن  را  در وسط صندوقچه 
در يك بخش، ماهى بزرگى قرار داد و در بخش ديگر 
ماهى کوچکى که غذاى مورد عالقه ماهى بزرگتر بود.
ماهى کوچك، تنها غذاى ماهى بزرگ بود و دانشمند 
به او غذاى ديگرى نمى داد. ماهى بزرگ براى شکار 
ماهى کوچك، بارها و بارها به سويش حمله برد ولى 
هر بار با ديوار شيشۀ که وجود داشت برخورد مى کرد، 
همان ديوار شيشه اى که او را از غذاى مورد عالقه اش 
جدا مى کرد،پس از مدتى، ماهى بزرگ ازحمله به ماهى 
کوچك دست برداشت. او باور کرده بود که رفتن به آن 

سوى صندوقچه غير ممکن است!
در پايان، دانشمند شيشه ي وسط صندوقچه را برداشت 
و راه ماهي بزرگ را باز گذاشت.. ولى ديگر هيچگاه 
ماهى بزرگ به ماهى کوچك حمله نکرد و به آن سوى 

صندوقچه نيز نرفت !!!
ميدانيد چـرا ؟ ديوار شيشه اى ديگر وجود نداشت، اما 
ماهى بزرگ در ذهنش ديوارى ساخته بود که از ديوار 
واقعى سخت تر، آن ديوار بلند باور خودش بود ! باوري 
از جنس محدوديت ! باوري به وجود ديواري بلند و غير 

قابل عبور ! باوري از ناتوانى خويش.

تنها کسانى در بين شما که واقعا شاد خواهند بود 
کسانى هستند که راهى براى خدمت کردن

به ديگران را جستجو و پيدا کنند.

بزرگترين اشتباهى که مردم مى کنند اين است
 که سعى نمى کنند روزى خود را با انجام چيزى
 که بيش از همه لذت مى برند به دست آورند.

اى آنکه نيافت ماه شب گرد ترا
از ماه تو تحفه ها است شبگرد ترا

هر چند که سرخ روست اطراف شفق
شهمات همى شوند رخ زرد ترا

هر اشتباهى نشان دهنده اين است
 که وقت آن رسيده چيزى جديد

 ياد بگيرى، چيزى که از قبل نمى دانى.

گاندالف: همه  ى آن چه مجبوريم درباره اش 
تصميم بگيريم اين است که با وقتى که به

 ما داده شده چه کار کنيم »فيلم ارباب حلقه ها«
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیات روز  

گفتند آيا از کار خدا تعجب مى  کنى رحمت  خدا و برکات او بر شما خاندان ]رسالت[ 
باد بى  گمان او ستوده  اى بزرگوار است. سوره هود، آيه 73

حدیث روز  

خداوند مقّدر فرموده است که حّق به مرحله نهايى و کمال خود برسد و باطل از بين برود و او بر آنچه بيان نمودم گواه است.
حضرت مهدى )عحل ا... تعالى فرجه الشريف(

سبک زندگی

اشتباهات رایج در یک رابطه عاطفی
عشق، دوستى، حمايت همه اينها مزاياى يك رابطه سالم 
هستند براى تجربه يك زندگى شاد. کسى که باعث شادى 
و خنده شما باشد، اميدهايش را با شما درميان بگذارد، رؤياها و 
نگرانى هايش  را، يك نفر براى شريك شدن در همه لحظه هاى 
زندگى تان بدون اينکه مجبور باشيد برايش پولى پرداخت کنيد.

يك لحظه صبر کنيد. ما مى توانيم به خاطر ايده آل گرايى در 
رابطه، خودمان و طرف مقابل را در خطر قرار بدهيم. واقعيت 
اين است که آدم ها مى توانند بدون داشتن يك شريك عاطفى 
و همسر هم شاد باشند اما باالخره داشتن يك يار و غمخوار 

مسأله بيشتر آدم هاست.
براى همين است که بيشتر آدم  ها دنبال يك رابطه پردوام 
هستند. اما يافتن اين رابطه و يا حفظ آن خيلى کار ساده اى 
نيست. شما يك رابطه را شروع مى کنيد، ازدواج مى کنيد و 
سعى مى کنيد آن را حفظ کنيد اما در عين حال متوجه مى شويد 
که وارد بازى دشوارى شده ايد چون خيلى چيزها آن طور که 
مى خواهيد پيش نمى رود. دليل اينکه رابطه و حفظ آن برايتان 
دشوار به نظر مى رسد اين است که اشتباهات رايجى را به طور 
مداوم تکرار مى کنيد. پيش از پرداختن به اين اشتباهات ابتدا 
بايد يادآورى کنيم که ما در مورد رابطه اى حرف مى زنيم که 
اساساً رابطه درست و سالمى است. در مورد رابطه اى که در آن 

شما آدم اشتباهى را انتخاب نکرده ايد.
او تضمین زندگی شما نیست

در روابط زناشويى و هر رابطه بالغ ديگرى تمايل شديدى به 

تکيه کردن به ديگرى وجود دارد. يك نوع وابستگى بى  قيد و 
شرط به ديگرى و تالش براى وابستگى بيشتر. تکيه کردن 
به ديگران خوب است اما نه تا جايى که نتوانيد زندگى بدون 
او را تصور کنيد. گاهى به اين فکر کنيد که زندگى تان چگونه 
خواهد بود اگر شريك زندگى تان را از دست بدهيد. معنى 
حضور همواره او در زندگى شما چيست؟ سالمت روحى و 
روانى شما بدون او چطور خواهد بود؟ آيا نبودن او باعث مى شود 
اميدتان را به زندگى از دست بدهيد؟ زمانى که شروع به تصور 
آينده بدون او مى کنيد اين تصوير به شما کمك مى کند تا يك 
گام بزرگ تر برداريد و ميزان مهربانى، نگرانى و عالقه تان را 

نسبت به او بسنجيد و نشان بدهيد.
 خواهان توجه بیش از اندازه اید

از آدم ها معنى مراقبت، توجه و حمايت در رابطه را  خيلى 
اشتباه مى فهمند. اکثر آدم ها فکر مى کنند مراقبت و توجه يعنى 
هميشه در دسترس بودن، پاسخگو بودن و فراهم کردن دائمى 
نيازها. رابطه شما نياز به مراقبت و توجه دارد اما اين معنيش اين 
نيست که او هر لحظه پاسخگوى تماس هاى تلفنى شما باشد، 
دائما به شما پيام بدهد و يا به طور کلى همه آمال و آرزوهاى 
زندگى تان را فراهم کند. مراقبت به اين معنا هم نيست که او 
تمام کمبودهاى عاطفى يا مالى شما را جبران کند. در يك 
رابطه بالغ شما نگران کم توجهى نيستيد. نيازهاى عاطفى تان 
را به شکل درستى برآورده مى کنيد. پرتوقع نيستيد و با رؤيا و 

خيال هاى غيرواقعى ديگرى را آزار نمى دهيد.

رابطه بدون حفظ حریم خصوصی
آجازه دادان به ديگران براى اينکه به حريم خصوصى تان شوند، 
همه رازهايتان را بدانند و فرصتى براى تنهايى و لذت هاى 
آدم هاى  عزيزترين  آنها  اگر  حتى  نگذارند  باقى  شخصى 
زندگى تان باشند فقط به خودتان آسيب مى زند. شايد خيلى 
عاشق باشيد و اعتماد بيش از اندازه اى به طرف مقابل داشته 
باشيد، شايد احساس مى کنيد او با وجود شما عجين شده است 
و حق دارد که همه چيز را بداند، همه جا باشد و هرچيزى را 
بگويد. اين يك خوش باورى آسيب زننده است. حريم خودتان 
و ديگران را حفظ کنيد و سعى کنيد بدون درآميختن هاى شديد 
و غيرضرورى رابطه را پيش ببريد. الزم نيست همه چيز را 
بدانيد و همه جا باشيد. همينطور الزم نيست ديگران هم از 
همه چيز باخبر باشند. مرزى باقى بگذاريد. فضاى امنى براى 

حرکت و نفس کشيدن در نظر بگيريد.
گالیه کردن پیش دیگران

هميشه چيزهاى ناراحت کننده اى در رابطه وجود دارد. برخى 
از آنها ممکن است سال هاى طوالنى باعث رنجش و ناراحتى 
اين هم عادت رايجى است که آدم ها به جاى  اما  باشند. 
اعتراض يا گاليه به شخصى که باعث ناراحتى شان مى شود 
مشکالتشان را به ديگران بگويند. مسأله اما چيزى بيش از 
اين است. خيلى از افراد عادت دارند مشکالت مشترک و 
مسائل شخصى شان را به بهانه درددل و دريافت کمك به 
ديگران بگويند. رابطه عاطفى شما به خودتان مربوط است. 

ديگران متخصص در حل مشکالت نيستند، در بيشتر موارد 
کارى از ست ديگران برنمى آيد. اگر مساله اى وجود دارد آن را 
در حريم رابطه خودتان حل کنيد. اگر نياز به کمك يا مشاوره 
داريد آن را با فردى که صالحيت نظر دادن در مورد رابطه را 
دارد مطرح کنيد. اين فرد صالح در اين موقعيت بدون شك، 
مادر يا دوست صميمى تان نيست او کسى است که دانش 

کافى براى اظهار نظر در اين زمينه را دارد.
خشم های منفعالنه نشان می دهید

پرخاشگرى منفعالنه به شيوه هاى بى شمارى خود را نشان 
و  لجبازى  پيشنهاد،  ردکردن  ديگرى،  نبخشيدن  مى دهد. 
تالفى، سکوت و بى محلى و روش هاى بسيار ديگرى براى 
واکنش نشان دادن به ديگرى رفتارهاى منفعالنه اى هستند. 
شايد فکر کنيد همين که به طور مستقيم ديگرى را مخاطب 
بيان  غيرمستقيم  را  و خشم تان  اعتراض  و  نمى دهيد  قرار 
مى کنيد در وضعيت امنى قرار مى گيريد. اما اگر واقعاً در يك 
رابطه خوب و سالم قرار داريد نيازى به واکنش هاى غيرمستقيم 
نيست. شما هميشه حق داريد حرف تان را بزنيد و از طريق 
تعامل مشکالت  و سوءتفاهم ها را حل کنيد. اهل مدارا باشيد. 
به هرچيز کوچکى گير ندهيد. براى چيزهاى غير مهم وارد 
کارزار نشويد. الزم نيست بخاطر اينکه او هميشه يادش مى رود 
ساعت را کوک کند از او کينه اى به دل داشته باشيد. آدم  ها را 

ببخشيد و براى چيزهاى بى ارزش به فکر تالفى نباشيد.

جدول کلمات                        

چارلز  از  ماندنى  بياد  اثر  افقی: 
خوردن   -2 انگليسى  ديکنز 
-چربى صنعتى - راندن - پسوند 
شباهت 3- از اعداد يك رقمى - 
ملك - پرنده چراندنى - سخنرانى 
حمل   - کانديد   - بيزارى   -4
کردنى کوهنورد 5- چراغ - حرف 
خوردنى - مجلس شيوخ 6- پرنده 
ها  کنج  وحشى حالل گوشت  - 
اسباب سفر -  و  بار   -7 ناشنوا   -
به  تحسين فرنگى 8- خاکستر - 
سختى آسيب ديده - مرد روحانى 
لطيف   - آمريکايى   -9 مسيحى 
10- برادر پدر - راحتى - دشمن 
 - پرسش  ادات  از   -11 سالمتى 
واژگان   -12 خباز   - سر  پشت 
زبان  در  پزشکى  فورپنس   -
فارسى - هيجان آور 13- ملوک 
لحظه   - تازى  ترک   - خالى   -
پيمانيش   - انتخاب  حرف   -14
معروف است - آشفته - چه کسى 
خالق  آلماى  آهنگساز   -15  را؟  

»چنين گفت زرتشت«.
نوعى   - بودن  دارا   -1 عمودی: 
مادر   - هفته  ايام  از   -2 قطار 
ميهن - کشورى در قاره سياه 3- 
رها - تابان و درخشان - کشورى 

»نجامنا«  مرکزيت  به  آفريقاى 
بيانگذار   - بيابان  فريب  تشنه   -4
فقدان  حرف   - تحليلى  هندسه 
فلز   - است  ديگر  همان   -5
مزه  از   - پوست  چروک   - گلوله 
ها 6- واحد پول سوئد - سرزمين 
دادن  هديه   - ملت  دو  و  هفتاد 
در  هماهنگى   - جمع  ضمير   -7
موسيقى 8- دنبال و عقب - ميوه 
باب  نوشيدن-  قابل   - گرمسيرى 
پادشاهى  هاى  سلسه  از   -9 روز 

خوارى  رشوه   - ايران  در  ترک 
جستجو   - پرستار   - تباهى   -10
کوچك  پلنگ  هاى  گونه   -11
کاشتنى  بمب   - بهشتى   ميوه   -
توابع  از  نپخته 12- شل-  آجر   -
ياخته   - بلوچستان  و  سيستان 
و  صدا   -13 مثل  توليد  مسئول 
نغمه - النه پرنده - ويتامين انعقاد 
خون 14- ظرف مايعات - محله و 
 - ماده  شتر   -15 مواجه   - برزن 

خاموش نيست - کاالها

جدول 4091

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

نشانه هاي »اعتماد به نفس پایین« 

آيا تا به حال فردي را ديده ايد که جمله اي را به زبان 
بياورد و بالفاصله بارها بابت گفتن آن عذرخواهي کند؟ 
چنين افرادي بدون شك دچار کمبود اعتماد به نفس 
درجه  ميآوريد  زبان  به  از جمالتي که  بعضي  هستند. 

اعتماد به نفستان را نشان ميدهند.
بارها تکرار کلمه »ببخشيد« : بعضي افراد باورشان اين 
است که هر مشکل و اشتباهي که پيش بيايد مقصر آن 
ها هستند و بايد عذرخواهي کنند.راه حل: اگر شما هم 
چنين باوري داريد قبل از عذرخواهي موقعيت را ارزيابي 
کنيد و ببينيد آيا واقعا کار بدي کرده ايد که مجبور به 

عذرخواهي هستيد؟
فقط يه شانس بود: بعضي ها در زندگي به موفقيت 
هايي مي رسند اما در جواب تبريك ديگران مي گويند: 
شانس آوردم يا يهويي اتفاق افتاد. آن ها تالش هايي 
کنند  مي  فراموش  را  کردهاند  موفقيت  آن  براي  که 
موفقيت  اين  باعث  شانس  تنها  که  کنند  مي  ادعا  و 
نامعقول  نفس  به  اعتماد  اين وضعيت  به  است.  شده 
يا نادرست مي گويند.راه حل: اعتراف کنيد که عالي 
هستيد و وقتي ديگران تبريك مي گويند به جاي بهانه 

آوردن کافي است بگوييد: متشکرم.
که  کساني  معموال  کنند:  مي  من  درباره  فکري  چه   
نظرات  و  ديدگاه  روي  دارند  پاييني  نفس  به  اعتماد 
ديگران متمرکز ميشوند و ناسازگاريها را نميتوانند تحمل 
کنند. آنها ترجيح ميدهند با انسانهاي منفي و ناراضي 

ارتباط برقرار کنند.
 دوست دارم چرت بزنم : اعتماد به نفس پايين تنها بازخورد 
رفتاري ندارد بلکه عوارض جسمي هم دارد. مثل خستگي 
و خواب آلودگي بي دليل. اين افراد در چنين شرايطي از 

مشکالت و نگراني ها دوري مي کنند.
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برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

فریزر صندوقی دست دوم 
خریداریم.

09395625280

کافی شاپ با کلیه امکانات 
و موقعیت مکانی عالی واگذار 

می شود. قیمت توافقی 
09010524698

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

09158254172

به تعدادی جوشکار اسکلت ترجیحا مجرد و جوان 
جهت کار در شهرک صنعتی نیازمندیم.
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سالن عروس سی تل ارائه می دهد:
تخفیـف پکیـج استثنـایی
 گریـم و شنیـون عروس
با خدمات رایگان: رنگ مو، 

دو جلسه پاکسازی پوست، اصالح صورت 
و ابرو، رنگ ابرو، کاشت مژه و کاشت ناخن 

)به همراه تخفیف ویژه آتلیه و مزون(
توجه داشته باشید رزرو این پکیج فقط 

تا آخر خرداد ماه می باشد و زمان استفاده 
از این پکیج در هر تاریخی از سال 97 

امکان پذیر می باشد.

32354549 - 09037847024 
هنگام مراجعه زنگ درب را بزنیدآدرس: بین مدرس 11 و 13 

طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه

تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 

اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف 
و ... با قیمت مناسب

09156633230- برگی

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

تگزاس
14:301821:30شروع سانس

خجالت نکش
16:1523شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 

* انجام کلیه امور حسابداری 
شرکت ها

* تنظیم اظهارنامه مالیاتی
* تنظیم اظهارنامه مالیات بر 

ارزش افزوده
* مشاوره در زمینه حسابداری

 شمارشگـر
شرکت حسابداری

شماره ثبت: 4598

09351356628- 09910736538- اکبری
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استفاده زیاد از هندزفری
 باعث کاهش شنوایی خواهد شد

و  شنوایی  کاهش  باعث  که  عواملی  از   یکی 
وز وز گوش می شود، استفاده بسیار از هندزفری 
و هدفون است. به هر گونه صدای اضافی که 
در گوش ایجاد شود مانند خش خش، صدای 
ضربان قلب، صدای بوق ماشین، صدای موج 

دریا، وزوز گوش گفته می شود. علت آن می تواند 
از بیماری خیلی ساده مانند جرم گوش تا تومور 
باشد. افراد با اولین عالمت و صدایی که در گوش 
دارند باید به پزشک مراجعه کنند.فشارخون باال، 
تنگی عروق قلب، استفاده از داروی خاص و یا 
در  گوش  وزوز  دالیل  از  تیروئیدی  مشکالت 
افراد است و فعالیت در محیط هایی با صداهای 
باال از دیگر عوامل وزوز گوش در افراد است.

 خواص معجزه آسای سفیداب 
برای پوست

اگر می خواهید پوستی شفاف و سرحال داشته 
خواص  زیرا  کنید  استفاده  سفیداب  از  باشید 
گذشته  در  دارد.  پوست  برای  انگیزی  شگفت 
بیشتر از این ماده ی معجزه آسا استفاده می شد، 
با وجود مواد شیمیایی زیادی که  اما رفته رفته 

در دسترس مردم قرار گرفت، سفیداب در بین 
الیه بردار  بهترین  سفیداب  شد.  کمرنگ  مردم 
طبیعی است که می تواند جایگزین خوبی برای 
با  سفیداب  باشد.  الیه بردار  ماسک های  انواع 
تا  می شود  باعث  مرده  سلول های  کردن  پاک 
به قول معروف پوست مان نفس راحت بکشد. 
فعالیت  اثر  بر  سلول  میلیون ها  روز  طول  در 
می میرند و باید از روی پوست بدن پاک شوند.

 کم خونی را با خورشتی خوشمزه 
ریشه کن کنید

خورشت بامیه به علت داشتن اسید فولیک، آهن 
و ویتامین B۱۲ برای زنان باردار و مبتالیان به 
کم خونی بسیار مفید است. خورشت بامیه نقش 
مؤثری در تقویت، ترمیم و جوانسازی پوست دارد 
و به سالمتی سیستم قلبی و عروقی هم کمک 

شایانی می کند. این خورشت به علت وجود گروه 
ویتامین های B و امالح معدنی تأثیر چشمگیری 
از ریزش مو ها  در تقویت و رشد مو ها دارد و 
علت  به  بامیه  خورش  می کند.  جلوگیری 
داشتن ویتامین های A ،C و منگنز خاصیت 
آنتی اکسیدانی دارد بنابراین سیستم ایمنی را 
تقویت و بدن را در برابر بیماری های مختلف 
می کند. محافظت  سرطان ها  انواع  ویژه  به 

خواص بی نظیر سیر
  

سبزیجات  سبد  در  که  است  گیاهی  سیر 
است.  برخوردار  خوبی  جایگاه  از  ایرانی ها 
سیر، بادشکن و ضد عفونی کننده قابلی است 
و طبعی به شدت گرم و خشک دارد که شدت 
یکی  می شود.  کم  پخت  هنگام  در  طبع  این 
کاهش  در  آن  تاثیرگذاری  سیر  خواص  از 

بر  عالوه  و  است  خون  رقت  و  خون  چربی 
منجر می شود.  نیز  فشار خون  به کاهش  آن 
است  بهتر  خشک  سیر  از  تازه  سیر  مصرف 
نظر طب  از  بردارد.  در  را  بیشتری  خواص  و 
ایرانی درجه گرمی و خشکی سیر بسیار باال 
آن  خوردن  از  پس  افراد  از  برخی  و  است 
حالی  در  این  و  می شوند  قلب  تپش  دچار 
نمی رود. بین  از  پختن  با  است که طبع سیر 

با این دمنوش به جنگ کم خونی 
بروید

را  رفع و خون  را  افسنتین کم خونی  دمنوش 
سودا  غلبه  که  افرادی  برای  و  می کند  تصفیه 
و  علفی  گیاهی  افسنتین  است.  مناسب  دارند، 
پایا است که در زمین های خشک و شنزارها 
می روید؛ رنگ برگ های آن سبز مایل به سفید 

رنگ   به  و  خوشه  شکل  به  آن  های  گل  و 
قرمز و زرد است. دمنوش افسنتین کم خونی 
را رفع و خون را تصفیه می کند و برای افرادی 
دمنوش  است؛  مناسب  دارند،  سودا  غلبه  که 
می برد؛  بین  از  نیز  را  رگ ها  رسوب  افسنتین 
مبتالیان به تصلب شرایین و افرادی که سکته 
مغزی کرده اند باید از این دمنوش استفاده کنند.
دمنوش افسنتین برای تقویت قلب نیز موثر هست.

یادداشت

یادداشت

توقیف دو خودروی حمل دام فاقد مجوز در سربیشه 

: در هفته ای که  رمضانی، رئیس شبکه دامپزشکی سربیشه گفت 
گذشت دو دستگاه خودروی غیر مجاز با تعداد 70 رأس گوسفند و بز 
غیر بومی و فاقد مجوز در شهرستان سربیشه با کمک نیروی انتظامی 
شهرستان توقیف و توسط شبکه دامپزشکی سربیشه جهت طی مراحل 
قانونی به دادگستری شهرستان ارجاع گردید. رئیس شبکه دامپزشکی 
سربیشه ادامه داد: شهروندان از جابجایی دام بدون مجوز خودداری نمایند 
و شرایط قرنطینه ای را مدنظر خود قرار داده تا شاهد بروز بیماری در 

جمعیت دام شهرستان و استان نباشیم. 

تیم های اکسید منیزیم و آتش نشانی، قهرمان 
مسابقات والیبال دسته آزاد و کارگری بیرجند   

پیشه ور - همزمان با ماه مبارک رمضان مسابقات والیبال دسته آزاد 
بیرجند گرامیداشت ۲000 شهید استان در سالن راهداران بیرجند برگزار 
شد. علی قاسمی دبیر هیئت والیبال بیرجند گفت: در این مسابقات 5 تیم 
به صورت دوره ای با هم به رقابت پرداختند که پس از انجام ۱0 بازی، 
تیم های اکسید منیزیم، علوم پزشکی و رعد پدافند هوایی مقام های 
اول تا سوم را از آن خود کردند. وی افزود: در مسابقات والیبال کارگری 
نیز که با همکاری کویرتایر در سالن اداره کل تعاون برگزار شد، 5 تیم 
شرکت داشتند که پس از انجام ۱0 بازی، تیم های آتش نشانی، کویرتایر و 

بیمارستان میالد مقام های اول تا سوم را کسب نمودند.

معرفی تیم های برتر مسابقات فوتسال 
جام رمضان قاینات

عبدا... کاهی، مسئول کمیته برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان 
شهرستان قاینات گفت: این مسابقات با حضور ۲۱ تیم برگزار شد و پس 
از انجام 53 بازی تیم فوتسال »امالک تخت جمشید« روستای پهنایی 
ادارات قهرمان شدند.  در رده آزاد و تیم »اداره امور مالیاتی« در رده 
وی ادامه داد: در رده آزاد ۱۱ تیم در ۲ گروه به رقابت پرداختند که فینال 
تیم های روستای کرغند و امالک تخت جمشید  با حضور  بازی ها 
روستای پهنایی برگزار شد و تیم امالک تخت جمشید با نتیجه 3 بر ۲ 

قهرمانی رده آزاد جام رمضان را از آن خود کرد. 

رقابت کشتی گیران  در مسابقات انتخابی کشتی استان

کشتی  انتخابی  مسابقات  در  نونهال  و  خردسال  گیر  کشتی   ۱00
خراسان جنوبی با هم رقابت کردند. در این مسابقات که در ۲ رشته 
فرنگی و آزاد برگزار شد، ۱0 کشتی گیر برتر انتخاب می شوند، این 

کشتی گیران به مسابقات کشوری خرم آباد اعزام می شوند.

حوادث استان

ورزش استان

کاریکاتور  داده نما

با توجه به اینکه در ماه رمضان افراد از ۲ وعده غذایی در افطار و سحر 
استفاده می کردند در نتیجه حجم غذای مصرفی در این مدت کم بوده 
است لذا بعد از ماه رمضان نباید به یکبار از حجم غذای زیاد استفاده کنند 
و همچنان تا مدتی پس از این ماه حجم غذایشان کم باشد. استفاده از 
میان وعده هایی مانند میوه، سبزیجات و مواد فیبردار برای افراد بسیار 
مهم است؛ به دلیل اینکه افراد در ماه رمضان در وعده سحر غذا میل 
می  کردند لذا ممکن است بعد از ماه رمضان در این ساعت احساس 

گرسنگی کرده و به دلیل ضعف از خواب بیدار شوند که می توانند در این 
زمان مقداری میوه یا یک لقمه کوچکی غذا مصرف کنند. ممکن است 
افراد بعد از ماه رمضان در وعده ناهار احساس گرسنگی نکنند و در زمان 
افطار حجم زیادی غذا میل کنند، لذا توصیه می شود رژیم غذایی خود را 
به حالت قبل برگردانند و تعداد وعده های غذایی خود را افزایش دهند و 
در زمان استفاده حجم غذایی را کم کنند. احتمال اضافه وزن افراد پس 
از ماه رمضان وجود دارد بر این اساس اگر رژیم غذایی گذشته را ادامه 

دهند، همچنین غذاهای ادویه دار، چرب و سرخ شده را کمتر مصرف 
کنند و غذاهای آب پز و ترجیحا کم روغن را جایگزین آن کنند چرا که 
یکی از شایع ترین مشکالت گوارشی مصرف این گونه غذاهاست که 
به صورت سوء تغذیه و سوء هاضمه در فرد بروز می کند. افراد در ماه 
رمضان به دلیل اینکه فعالیت خود را کم کرده  بودند، می توانند فعالیت 
گذشته خود را بعد از ماه رمضان ادامه دهند، لذا 30 الی 45 دقیقه ورزش 

کردن در طول روز را فراموش نکنند تا وزن خود را متعادل نگه دارند.

 چگونه بعد از ماه رمضان به تناسب اندام برسیم؟

آموزشگاه علمی آزاد امام علـی )ع( 
وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع( برگزار می کند:

کالس های تقویتی 
* دوره ابتدایی* دوره اول دبیرستان )هفتم، هشتم، نهم( 
* دوره دوم دبیرستان )دهم، یازدهم، دوازدهم( * کنکور

* مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی
 * گروهی- خصوصی

آدرس: میدان ابوذر- نبش خیابان شهید اسد زاده 3 
تلفن: 32232943 - 09157571866

امالک و 
مستغالت

واحد های مسکونی بنیادمسکن 
اول حاجی آباد، طبقه همکف کامل 

دوخواب، شمالی، آفتابگیر
  فی ٦٥ میلیون وام ندارد 

091٥3٦38297

فرو ش منزل ویالیی
 طالقانی، 480 متر 

تلفن تماس:
091٥1٦133٦0

منزل ویالیی ترجیحا توحید، بعثت 
مدرس، جماران

 تا ٦٥0 نقدا خریداریم 
تلفن تماس:

091٥٥٦1٦٥98

204 مترزمین مسکونی مهرشهر
با پروانه و امتیازات 
به فروش می رسد.

تلفن تماس:
091٥723084٥

فروش مغازه تجاری حاشیه خیابان 
توحید،110متر، دهنه8/٥ ،

فی متری ٥ میلیون
تلفن تماس:

091981٦0٦٥0 

منزل ویالیی حاشیه غدیر
 زمین 2٦2 متر

بنا170 متر، دوکله ، تمیز 
تلفن تماس:

091٥٥٦1٦٥98

جویای کار

به تعدادی راننده با ماشین جهت کار 
در تاکسی تلفنی به صورت تمام وقت 

و نیمه وقت نیازمندیم.
تلفن تماس:

0938٥٦1٥244

به تعدادی راننده سحرخیز با خودرو 
جهت کار درآژانس با زنگ خور باال 

نیازمندیم  پیام جوابگو نیستم کسانی 
که کارکن هستند تماس بگیرند 

091٥٥٦12170

آژانس با زنگ خور باال
 به تعدادی راننده تمام وقت
 و نیمه وقت نیاز دارد   

تلفن تماس:
0939٥2٦٥120 

آژانس واقع در منطقه آوینی، با زنگ 
خور باال به تعدادی راننده تمام وقت 

و نیمه وقت جهت همکاری 
 نیاز دارد

091٥4944080

 
آژانس  با زنگ خور باال و درآمد 

تضمینی به تعدادی راننده با خودرو 
نیاز دارد

تلفن تماس:
0990٥٦37283

به تعدادی راننده جهت کار در 
تاکسی اینترنتی نیازمندیم

 با ماشین های مدل باال و تمیز 
تلفن تماس:

091٥8٦3997٥

به تعدادی راننده 
جهت کار در آژانس نیازمندیم

تلفن تماس:
091٥2٦42118 

جویای کار:
 31 ساله، مجرد

پاره وقت برای شیفت بعدازظهر
تلفن تماس:

091٥8٦٥1034

به تعدادی راننده 
جهت کار درآژانس نیازمندیم.

تلفن تماس:
091٥3٦20470

خودرو

فروش نقدی پراید8٥، سفید چند 
تیکه رنگ بیمه 8 ماه تخفیف کامل 

الستیک 7٥
فی:8/3٥0 م

 091٥0912394

فروش پراید سفید 78 
بیمه 11 ماه، تخفیف کامل

 فنی سالم، دور رنگ
تلفن تماس

091٥3٦1٥0٦٦

فروش پراید84 زیتونی، 3 تیکه 
از بدنه رنگ، بیمه یک سال کامل 
تخفیف٦ سال، الستیک 7٥درصد

فنی عالی.فی8م
091٥0912394

فروشی سمند مدل 81 ، تخفیف 
کامل تا برج 12، بیمه، نوکمدادی 

قیمت 10 میلیون 
موتور و الستیک خوب  

091٥3٦18702

متفرقه

فروش یک دستگاه بلوکه زن 
چهار قالبه برقی ویبراتوری

تلفن تماس:
093٥٦322402

کارگاه نبات و آبنبات 
به صورت اجاره یا رهن خواستاریم

تلفن تماس:    
091٥3٦3٥718 

فروش پروانه بنگاه اتومبیل 
فی: ٦ میلیون تومان

تلفن تماس یاپیامک 
091٥٦4٥3419

  

لوازم التحریر
در مکان و موقعیت عالی 

به فروش می رسد
تلفن تماس:

091٥1٦3٥701

کلیه لوازم آرایشگاه زنانه
 به صورت حراج 
به فروش می رسد

تلفن تماس:
091٥7211839

  
فروش یک عدد
 موتور کولر نو
تلفن تماس:

091٥3٦1٥0٦٦

فروش مغازه ساندویچی
 با کلیه لوازم 
تلفن تماس:

091٥7212008

فروش 10عددکپسول گاز  بوتان 
٦٥0 تومان
تلفن تماس:

 091٥1٦01٦٥٥ 
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144 میلیون تومان فطریه و کفاره
 در استان جمع آوری شد

ایرنا-معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد 
امام خمینی)ره(  گفت: 144 میلیون و 400 هزار تومان 
فطریه و کفاره مردم استان فقط در محل مصالی 
های برگزاری نماز عید فطر توسط این نهاد جمع 
آوری شد. رفیعی افزود: از این رقم 85 میلیون و 700 
هزار تومان فطریه عام و سادات و 58 میلیون و 600 
هزار تومان کفاره است. وی اظهار کرد: از این میزان 
24 میلیون و 350 هزار تومان فطریه و 19 میلیون و 
500 هزار تومان کفاره مربوط به شمارش پایگاه جمع 
آوری فطریه و کفارات مصلی المهدی )عج( بیرجند 
است. وی با بیان اینکه فطریه و کفاره جمع آوری 
شده در مصلی ها به حساب محرومان واریز شد، ادامه 
داد: مبلغ نهایی جمع آوری شده از صندوق های این 

نهاد امروز) یکشنبه( اعالم می شود.

طرح استحقاق سنجی بیمه سالمت
 در خراسان جنوبی عملیاتی می شود

تسنیم-مدیرکل بیمه سالمت گفت: تا پایان 6 ماهه 
نخست امسال در کشور و این استان ، برنامه استحقاق 
سنجی راه اندازی و عملیاتی خواهد شد. اربابی با اشاره 
به اینکه بحث استحقاق سنجی بیمه شدگان از چندین 
جهت بحث کلیدی است، افزود: یکی از این جهات 
این است که در بازه زمانی ارائه خدمت به بیمه شده 
وضعیت بیمه ای بیمه شده چک شود که آیا مشمول 
بیمه هست یا نیست. وی بیان کرد: یکی دیگر از ابعاد 
این طرح، این است که با توجه به هماهنگی هایی که 
در سطح کشور صورت گرفته و بانک دیتای سازمان 
تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و بیمه سالمت در 
وزارت رفاه تجمیع شده وضعیت چند بیمه ای افراد نیز 
مورد بررسی قرار می گیرد. اربابی تصریح کرد: در این 
راستا ساماندهی در جهت اینکه »هر ایرانی یک بیمه 
تحقق یابد« صورت گیرد و افراد به سمت بیمه ای که 
بیشتر عالقه مندی دارند، بروند. وی با اشاره به اینکه در 
یکی، دوتا از بیمارستان های بزرگ استان این سامانه راه 
اندازی شده است، افزود: این امر مورد ارزیابی و چک 
توسط کارشناسان سازمان بیمه قرار گرفته تا بتوانیم 
با وجود این سامانه هر فردی هنگام دریافت خدمت 
یک شناسه مستقل را دریافت کند و یک ساماندهی 
گیرد. صورت  افراد  درمان  وضعیت  خصوص  در 

1۳ میلیارد تومان در بخش معدن استان 
سرمایه گذاری  می شود

تسنیم-معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: 13 
میلیارد و 940 میلیون تومان سرمایه گذاری در بخش 
معدن استان صورت می گیرد. ساالری اظهار کرد: 
29 گواهی  کشف در استان صادر شده که با این 
تعداد گواهی کشف 12 میلیون و 800 تن به ذخایر 

معدنی استان افزوده شده است.

ثبت نام سیزدهمین جشنواره ملی
 تعاونی های برتر آغاز شد

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی گفت: ثبت نام سیزدهمین جشنواره ملی تعاونی 
های برتر در استان از 24 خرداد جاری آغاز و تا 16 
تیر ادامه دارد. به گزارش ایرنا، سروری افزود: پس از 
اتمام مهلت ثبت نام تعاونی ها، بررسی اولیه توسط 
کارگروه علمی و داوری استان انجام می شود. وی 
بیان کرد: این جشنواره در راستای شناسایی و معرفی 
الگوهای برتر بخش تعاون و برای فراهم کردن زمینه  
های گسترش و ارتقای روحیه تعاونی و نمونه  پروری در 
بخش  های مختلف اقتصادی در کل کشور برگزار می 
شود. وی اظهار کرد: سیزدهمین جشنواره تعاونی  های 
برتر در استان شهریور امسال با حضور مقامات کشوری 
و استانی، تعاونگران و پیشکسوتان در خراسان جنوبی 
برگزار می شود. سروری ادامه داد: عالقه مندان می 
توانند در یکی از 22 گرایش برای تعاونی ها و یکی 
از سه گرایش برای اتحادیه ها ثبت نام کنند. سروری 
اضافه کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به آدرس 
اینترنتی www.taavonibartar.ir در سامانه مربوطه 
ثبت نام کرده یا جهت کسب اطالعات بیشتر با دبیرخانه 
جشنواره از طریق شماره های  18 - 32400115 اداره 
توسعه تعاونی ها تماس حاصل کنند. وی افزود: الزم 
است تعاونی ها و اتحادیه های داوطلب، چک لیست 
مستندات را به دقت مطالعه و مدارک الزم را تهیه کنند، 
در ضمن مسئولیت تکمیل پرسشنامه های عمومی 
و اختصاصی بر عهده تعاونی و اتحادیه بوده و ستاد 
برگزاری در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

اعتبارات مصوب شهرستان سرایان
 ۲۸ درصد کاهش یافت

سرپرست فرمانداری شهرستان سرایان از کاهش 28 
داد. خبر  شهرستان  این  مصوب  اعتبارات   درصدی 

 به گزارش مهر، رسولی مقدم در جلسه کمیته برنامه 
ریزی  سرایان که با هدف بررسی اعتبارات مصوب سال 
جاری برگزار شد، اظهار کرد: مدیران باید در طول سال 
ضمن هزینه کرد اعتبار به امر مهم ارتقای کیفی خدمات 
و استفاده از ظرفیت سرمایه جامعه هدف نیز در پیشبرد 
اهداف سازمانی توجه خاص داشته باشند. وی با اشاره 
به کاهش حدود 28 درصدی اعتبارات، گفت: اگر اعتبار 
کمتری به دستگاهی تخصیص داده شده است به دلیل 
همین کاهش اعتبارات مصوب شهرستان است و نشانه 

کم کاری مدیر دستگاه اجرایی نیست.

“ کماچ” کلید خورد

با  »کماچ«،  داستانی  فیلم  فیلمبرداری  قوسی-  
آگاهی  پلیس  در  کالهبرداری  و  جعل  موضوع 
استان کلید خورد. فیلم 30 دقیقه ای کماچ روایت 
شخصی در یکی از روستاهای بیرجند است که در دام 
کالهبرداران گرفتار می شود و از او یک کالهبردار 
می سازند. روایت پرونده متهم 70 ساله که هم اکنون 
دوران محکومیت خود را در زندان سپری می کند 
 در قاب تصویر »علی عبادی« و »مجید مهرورزان«

فیلمبرداری و با همت معاونت اجتماعی پلیس و اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می شود. به گفته 
نویسنده و کارگردان این مجموعه داستانی کوتاه تمام 
لوکیشن های این فیلم واقعی و حتی بازیگر نقش اول 
را هم خود متهم بازی می کند که هم اکنون در زندان 
در بند کارگری مشغول به کار است. فرامرز مهدوی 
یادآور شد: عنوان این فیلم برگرفته از نام متهم به 

هویت کماچ است.

رسیدن به توسعه در گرو نوآوری
 و خالقیت نخبگان است

سرپرست بنیاد نخبگان خراسان جنوبی گفت: رسیدن 
 به توسعه در گرو نوآوری و خالقیت نخبگان است.
به گزارش ایسنا، احمد زاده در دیدار نخبگان با نماینده 
ولی فقیه در استان، گفت: فضای این استان فضای 

همدلی نیست و باید برای توسعه فکری برداشت. وی 
افزود: مسئوالن دولتی گاهی به اشتباه از توان نخبگان 
استفاده نمی کنند و برای رسیدن به توسعه استفاده از 
کارشناسان ادارات به تنهایی کارساز نیست. سرپرست 
بنیاد نخبگان گفت: نباید موقعیتی فراهم شود که 
دیگران از این ظرفیت ها بهره مند شوند. وی با بیان 
اینکه برای رسیدن به توسعه باید از توان، نوآوری و 
خالقیت نخبگان استفاده کرد تا این فضا در راستای 
حاضر  حال  در  افزود:  برود،  پیش  همدلی  و  اتحاد 
204 نخبه عضو این بنیاد هستند که باید فضا برای 
حضور این افراد که خود ظرفیتی برای توسعه استان 
هستند، فراهم شود. احمدزاده از راه اندازی اتاق فکر 
نخبگان در استان خبر داد و گفت: به دستور استاندار 
آیین نامه این اتاق به تصویب رسیده که امیدواریم در 
آینده ای نزدیک جلسات پر باری را با حضور نخبگان، 

دانشگاهیان و مسئوالن دستگاه ها شاهد باشیم.

 خدمت  رسانی کاروان  سالمت 
هالل احمر به روستاهای  ذکری  و گل نی

کاوش- مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان از 
اعزام کاروان سالمت جمعیت هالل احمر خراسان 
جنوبی به روستاهای ذکری و گل نی شهرستان 
درمیان خبر داد. شهریاری اظهار کرد: 7 پزشک 

و 6 نفر از جوانان و کارکنان هالل احمر در قالب 
کاروان سالمت و نیکوکاری 2 روز داوطلبانه 100 
بیمار از مردم این روستاها را ویزیت کردند. وی 
کننده  مرطوب  ضدآفتاب،  های  کرم  کرد:  بیان 
نیاز  و مورد  اقالم ضروری  برخی  و  نرم کننده  و 
روستائیان با هزینه 80 میلیون ریال خریداری و در 
اختیار آنان قرار داده شد. به گفته وی  تیم اعزامی 
این  به  نتیجه روند درمان،   برای  آینده  ماه  تا 3 

روستاها سفر می کنند.

پیش بینی هفته ای گرم در خراسان جنوبی

فارس-کارشناس سازمان هواشناسی گفت: طی امروز افزایش نسبی دما را در استان خواهیم داشت.وی افزود: در برخی مناطق از جمله 
نهبندان، سرایان، بشرویه ، سربیشه و درمیان وزش تندباد و گرد و خاک پیش بینی می شود.کارشناس سازمان هواشناسی تصریح کرد: روند 
افزایش دما تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت و روز دوشنبه این روند متوقف خواهد شد اما از روز سه شنبه دوباره شاهد افزایش دما خواهیم بود.

*سرپرست فرمانداری زیرکوه گفت: اعتبارات امسال این 
شهرستان برای تکمیل و اجرای 152 طرح فرهنگی و 
هنری، عمرانی، خدماتی، آموزشی، کشاورزی، زیربنایی 

و ورزشی هزینه می شود.
یاد  به  را  تومان  میلیون   6 ای  سربیشه  *پزشک 
مرحوم پدرش، به شورای خیران سالمت سربیشه 

برای خرید تجهیزات پزشکی کمک کرد.
*معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان گفت: طی 5 سال گذشته تعداد 
و 312  و 3 هزار  داخلی  و 7 گردشگر  521 هزار 
گردشگر خارجی وارد استان شده اند که این میزان در 

مقایسه ساالنه با رشد همراه بوده است.
* مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی از خرید سه 
هزار و 300 تن گندم استان در سال جاری خبر داد و 
گفت: 50 درصد وجه این گندم ها به مبلغ 11 میلیارد و 
520 میلیون ریال به حساب کشاورزان واریز شده است.

انتقال خون استان با بیان اینکه امکان  *مدیرکل 
اهدای پالکت و سلول های بنیادی در این استان 
فراهم است، گفت: هر فرد در ماه می تواند دو نوبت 

پالکت خون خود را اهدا کند.
*سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان قاین گفت: 
410 قالده سگ صاحب دار و گله در قاین علیه 

بیماری مهلک هاری واکسینه شدند.
*مدیر جهاد کشاورزی طبس گفت: 42 بهره بردار 
بخش کشاورزی پارسال 19 میلیارد و 200میلیون 
ریال از تسهیالت صندوق توسعه ملی استفاده کردند .
*سرپرست شبکه دامپزشکی درمیان گفت: طرح پایش 
سرمی بروسلوز با هدف بررسی اثر عملیات واکسیناسیون 

بروسلوز در جمعیت دام سبک درمیان انجام شد.

اخبار کوتاه
منابع  مدیرکل  نصرآبادی  علیرضا   - کاری 
با  خبری  نشست  در  جنوبی  خراسان  طبیعی 
اصحاب رسانه  اظهار کرد: حدود 96.5 درصد 
از مساحت استان را عرصه های طبیعی در بر 
می گیرد که در قالب حوزه های آبخیز با رویکرد 
جامع و سیستمایک مدیریت می شود. وی با 
اشاره به اینکه استان به علت قرار داشتن بر 
نیمکره  نیمه خشک  و  کمربند خشک  روی 
شمالی، دارای ذخایر منابع آبی بسیار ضعیف 
و نزوالت جوی کم، تبخیر سالیانه بسیار شدید 
افزود:  است،  اندک  گیاهی  پوشش  میزان  و 
این موارد موجب شده که از تمام عرصه های 
طبیعی استان 36 درصد را عرصه های بیابانی 
و 50 درصد را مراتع کم تراکم بیابانی تشکیل 
دهد. نصرآبادی منابع آبی محدود و برداشت 
بی رویه از آب های زیرزمینی، خشکسالی های 
سطح  در  بیوماس  کاهش  و  متمادی 
عرصه های طبیعی، وزش بادهای فرساینده از 
باد 120 روزه سیستان در بیشتر نقاط  جمله 
استان از جمله محدودیت های زیست محیطی 
برشمرد و ادامه داد: همچنین بروز پدیده گرد 
با  خاک  تابستان،  فصل  در  ویژه  به  غبار  و 
ضعیف  گیاهی  پوشش  و  کم  حاصلخیزی 
برای  جدید  روش های  از  نکردن  استفاده  و 
مدیریت و حفاظت خاک در اراضی کشاورزی 

از دیگر این محدودیت ها به شمار می رود. 

 سابقه 42 ساله اجرای عملیات
 بیابان زدایی در استان 

به  اشاره  با  استان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
سال  در  بیابانی  عرصه های  مطالعات  اینکه 

نشان  خاطر  افتاد،  اتفاق  زیرکوه  در   68
کرد:  سابقه 42 ساله اجرای عملیات بیابان 
مطالعات  این  که  داریم  استان  در  را  زدایی 
هزار   700 و  میلیون  یک  مساحت  در 

انجام  بیابان زدایی  قالب 27 طرح  هکتار در 
تیر  اینکه سوم  به  اشاره  با  وی  است.  شده 
میزبان نماینده فائو برای بازدید از طرح های 
سال  گفت:  نیز  بود  خواهیم  کربن  ترسیب 
96 نهایت همکاری را برای واگذاری اراضی 
این راستا پاسخ 70  به معادن داشتیم و در 
و  گذشته  سال  در  معدن  استعالمات  درصد 

درباره  است.وی  بوده  مثبت  امسال  ماهه   3
سیاست ها و راهبرد بیابان زدایی عنوان کرد: 
تهیه و اجرای طرح های مدیریت جنگل های 
روش های  در  تغییر  بیابانی،  مناطق 

متنوع  گونه های  از  استفاده  و  سنتی   اجرای 
به ویژه گونه های بومی و مقاوم به خشکی 
و شوری در عملیات تثبیت شن های روان و 
توجه به جذب تسهیالت بانکی، تسهیل در 
ورود سرمایه و دانش و تقویت نقش مردم 
از  بیابانی  مناطق  احیای  در  بهره برداران  و 

جمله این سیاست ها است.

 سرزمین ارزشمند است در حفظ آن 
سرمایه گذاری کنیم

نصرآبادی با بیان اینکه  27  خرداد روز جهانی 
مقابله با بیابان  زایی  است، یادآور شد: شعار این 

روز “سرزمین ارزشمند است، بیایید برای حفظ و 
احیای آن سرمایه گذاری کنیم”  می باشد. 

وی با اشاره به اینکه یک چهارم وسعت دنیا را 
بیابان تشکیل می دهد، ادامه داد: خراسان جنوبی 
بحرانی تری  شرایط  از  مناطق  سایر  لحاظ  به 
برخوردار است. وی یادآور شد: 28 کانون بنیادی 
این  که  دارد  وجود  استان  در  بادی  فرسایش 

کانون ها در تمام استان پراکنده هستند و یک 
میلیون و 300 هزار هکتار از عرصه های استان 
و  طبیعی  منابع  مدیرکل  می دهند.  پوشش  را 
آبخیزداری با بیان اینکه در حوزه صنایع و استقرار 
تا حد امکان زمین واگذار شده  نو  انرژی های 
است و هیچ محدودیتی نداریم، گفت: همچنین 
خارج شدن آهن پالسری )خرد( در تمام استان 
ممنوع شده است. وی خاطرنشان کرد: تداوم 
تأثیرگذار  موارد  از جمله  ساله خشکسالی   19
بر افزایش بیابان است و این خشکسالی تا 30 
سال آینده تشدید می  شود و باعث ضعف مراتع 
و کاهش پوشش گیاهی می شود. مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه 
بادهای 120 روزه سیستان نیز به سبب تغییرات 
اقلیم تبدیل به بادهای 180 روزه شده  است، 
ابراز تاسف کرد: این پدیده باعث افزایش تبخیر 

رطوبت از سطح زمین می شود.

 شپشک سفید به ۹۵ هزار هکتار از 
تاغ زارهای خراسان جنوبی حمله کرد

نصرآبادی شیوع آفت شپشک سفید تاغ را یکی 
بیابان زایی  افزایش  بر  تأثیرگذار  از موارد  دیگر 
از  هکتار  هزار   820 شد:  یادآور  و  دانست 
عرصه های طبیعی استان را تاغ زارهایی تشکیل 
می دهند که از این میزان 95 هزار هکتار آلوده 
به شپشک سفید و 35 هزار هکتار وضع سختی 
دارد. وی ادامه داد:  ماسه های روان و گرد و غبار  
پدیده ای مستمر بر افزایش بیابان است چرا که   
پوشش گیاهی باعث جلوگیری از تبخیر و حضور 
ماسه های روان شده و هر بوته نقش یک سد 

طبیعی در مهار روان آب ها را دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه 
بیرجند گفت: معیاری که اسالم برای عید تعیین 
کرده، این است که همه در یک صف واحد باشند. 
علیرضا  سید  االسالم  ایرنا، حجت  گزارش  به 
عبادی در خطبه های نماز عید سعید فطر در 
مصالی المهدی )عج( بیرجند افزود: این عید با 
اعیاد دنیا و تاریخ متفاوت است و به همین دلیل 
آزاد  زیر سلطه ستمگران  از  عالم  مظلومان  تا 
نشوند، عید واقعی نیست و باید تالش کنیم دنیا 
را به نفع مظلومان رقم بزنیم تا عید واقعی محقق 
شود. وی تصریح کرد: تا ظلم در دنیا وجود دارد 
عید واقعی تحقق پیدا نمی کند و ما هم بنا به 
آرمان های خود عید داریم اما دنبال عید واقعی 
هستیم. وی با اشاره به اینکه شرایط قبل از ظهور 
حضرت مهدی )عج( شرایط سختی است، گفت: 
در این دوران فتنه و ظلم همه عالم را می گیرد 
 و امروز می بینیم که با انسان های مظلوم چه 

می کنند که همه آنها از وجود مستکبران عالم 
است و نیز همه مشکالت اجتماعی، خانوادگی، 
سر  زیر  دارد  وجود  که  فرهنگی  و  اقتصادی 

مفسدان جهانی است. امام جمعه بیرجند یادآور 
ظهور  از  قبل  دوران  در  دین  داشتن  نگه  شد: 
حضرت مهدی )عج( همانند آتش در کف دست 

 است، ارزش افرادی که دین شان را قبل از ظهور 
ولی عصر )عج( نگه دارند بیشتر از کسانی است 
که بعد از ظهور در کنار ایشان باشند زیرا این افراد 

با جهاد زمینه ظهور را مهدی موعود فراهم می 
کنند. وی اظهار امیدواری کرد: پیش از ظهور 
حضرت مهدی )عج( شرایطی ایجاد شود تا تمام 
کسانی که سختی ها را تحمل کردند عید واقعی 
که ظهور حضرت ولی عصر )عج( و اجرای عدالت 
است را درک کنند.نماینده ولی فقیه اظهار کرد: 
امروز در هر دین و مسلکی مراسمی به نام عید 
وجود دارد که همه آنها مفهوم مشترک دارند اما 
محتوای آن بسته به نوع اندیشه و فرهنگ آنان 
متفاوت است.وی ادامه داد: عید نوروز عیدی در 
چارچوب فصل بهار و طبیعت است که توجه به 
طبیعت امری پسندیده است اما ارزش انسان خیلی 
باالتر از مسائل طبیعی است.وی گفت: اگر همه 
 این اعیاد را با عید اسالم و عیدا... مقایسه کنیم، 
می فهمیم که در عید اسالم شرط اول تزکیه نفس 
و پاکی باطن است و این اندیشه وجود دارد که 

همه اهل ایمان در کنار هم جمع شوند.

قرارگیری در صف واحد، معیار اسالم برای عید است

خراسان جنوبی میزبان نماینده فائو برای بازدید از طرح ترسیب کربن

امام جمعه بیرجند:

یرنا
س: ا

عک

خانه  اعضای  دیدار  مقدم-اولین  دادرس 
مطبوعات خراسان جنوبی با استاندار برگزار و 
وی از عالقه مندی به ساختار خانه مطبوعات و 
تقویت آن گفت.مروج الشریعه برند شدن خانه 
مطبوعات استان را در سطح ملی پیشنهاد داد و 
توصیه کرد: اعضا برای برند سازی این تشکل 
استانی مصصم شوند و به این منظور صندوق 
اعتباری ویژه رسانه ها تشکیل شود تا بخش 
زیادی از وابستگی رسانه ها به مردم و بخش 
دولتی کاهش یابد، با این کار می توان دولت را 

مکلف به نوعی کمک به رسانه ها کرد.
وی گفت: برنامه ریزی برای بودجه سال 98 به 
زودی به رئیس جمهور ابالغ می شود و دستگاه 
های اداری مکلفند یک درصد از بودجه خود را 
برای اطالع رسانی در پروژه های مشترک با 
صدا وسیما هزینه کنند چنان چه خانه مطبوعات 
استان دارای ساختار مشخص و تعریف شده ای 
باشد، می توان یک بند در قانون اضافه کرد تا 
بخشی از یک درصد اعتبار هزینه ای دستگاه ها 

به خانه مطبوعات اختصاص یابد .
مقام عالی دولت در استان،تاکید کرد: این برنامه 
می تواند از  خراسان جنوبی به عنوان پایلوت  و 
با تقویت خانه مطبوعات پیشنهاد شود وتوسط 

نمایندگان مردم پیگیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
عالقه مندی به ساختار خانه مطبوعات، افزود: 
خانه احزاب با دستور العمل و شکل خاص خود 
اعتبار می گیرد اما خانه مطبوعات که دامنه 

آن همه مردم جامعه را شامل می شود از این 
امکان برخوردار نیست در حالی که باید در این 
زمینه هم مطالبه گری کند. وی نقد یک طرفه 
و به دور از انصاف و همچنین تعریف وتمجید 
ها  رسانه  های  آسیب  از  را  سویه  یک  های 
برشمرد و بده ، بستان های مالی بین دستگاه 
ها و رسانه ها را بسیار زشت و بدترین کار برای 
برقراری ارتباط خواند. استاندار از شاخص های 
جذاب خراسان جنوبی ، نگاه و عالقه مندی ، 
انگیزش وکار باالی سیاسی را نام برد و آن را 

وجه مثبت این استان  دانست.
این دیدار  مدیر عامل خانه مطبوعات هم در 
و  اهداف  بخش  دو  در  را  هایش  صحبت 
توضیح  و  این تشکل مطرح  درخواست های 
داد: با وجود خبرنگاران توانمند ظرفیت آن ها 
مغفول مانده است در حالی که می توان خیلی 
بیشتر از ظرفیت آن بهره برد. سمانه ساالری 
خواستار حمایت از خانه مطبوعات و خبرنگاران 
شد و افزود: این ظرفیت می تواند در انعکاس 
توانمندی ها، قابلیت ها و معرفی استان درکشور 

به خوبی اقدام کند.
جامعه  روی  پیش  مشکالت  از  بخشی  وی 
زمین  تامین  به  اشاره  با  و  مطرح  را  خبری 
توسط فرهنگ و ارشاد اسالمی برای ساخت 
خانه مطبوعات، کمک و حمایت استانداری، 
خانه  قالب  در  خبرنگاران  شان  بردن  باال 

مطبوعات و... را خواستار شد.
یک عضو دیگر هیئت مدیره خانه مطبوعات 

استان،  در  تشکل  این  کار  سابقه  به  استان 
ضرورت های توجه و تامین زیرساخت های 
ها  استان  سایر  در  گفت:  و  کرد  اشاره  آن 
دستگاه ها، شوراها و شهرداری ها رقم های 
چشم گیری را به خانه مطبوعات کمک می 
اما در خراسان جنوبی این طور نیست،  کنند 
فرهنگ و ارشاد اسالمی پای کار است اما خانه 
مطبوعات و خبرنگاران به حمایت های بیشتر 
نیاز دارند. جعفرپور به وعده صد میلیونی کمک 
استانداران قبلی به خانه مطبوعات هم  های 
گریزی زد و تصریح کرد: این رقم ها متاسفانه 
مدیران  نگاه های  برخی  و  نیافت  تخصیص 

انتخاب مشاور  استان  رسانه ای نیست. وی 
رسانه ای، نیاز به تعامل در حوزه حاکمیتی را 
هم پیشنهاد وتوضیح داد: نوع برخوردها وبعضی 
شکایت ها با وجود تبرئه شدن رسانه، نشان 
تبیین  ضرورت  و  مدیران  برخی  ناآگاهی   از 
آنها، آموزش حقوق رسانه برای مدیران و روابط 
عمومی ها دارد. وی دسترسی آزاد به اطالعات 
این موضوع در  را حق هر شهروند و تحقق 
سخت  بسیار  را  ها  رسانه  برای  حتی  استان 
خواند و تکریم اصحاب رسانه را خواستار شد. 
او همچنین برخی مشکالت خبرنگاران از جمله 
حقوق پایین، نداشتن امنیت شغلی و بیمه و 

در مقابل آن راهکارهایی را مطرح کرد که در 
گذشته به برخی مسئوالن کشوری و استانی 
منعکس شده بود اما به نتیجه نرسیده است، در 
حالی که خبرنگاران با آرامش و به دور از دغدغه 
می توانند بازوی توانمندی برای پیشرفت امور 
باشند.قربانی،رئیس هیئت مدیره خانه  جامعه 
مطبوعات استان هم  به قابلیت های رسانه ها 
و روزنامه های کشوری برای انعکاس توانمندی 
ها و معرفی استان در کشور اشاره و تصریح کرد: 
متاسفانه نگاه برخی مدیران استانی است و فراتر 
از آن را نمی بینند در حالی که از این ظرفیت 

می توان بهتر استفاده کرد.

معتقد وعالقه مند به ساختار خانه مطبوعات هستم

استاندار خراسان جنوبی: 
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