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جای روحانی بودم به 
شعار های انقالب بازمی گشتم

صفحه 8

 بوی خروج ایران
 از برجام می آید

صفحه 8

برداشتن حصر چه دردی
 از مردم درمان می کند 

صفحه 8

قوه قضائيه باید مظهر
 عدالت و پناهگاه ملت باشد

صفحه 8

   خطای مدیران 
 غیر قابل اغماض است    

خراسان  مدیران  و  مدیریت  داستان 
جنوبی  این روزها حکایت گلی است که 
هر روز به سبزه آراسته می شود. هنوز 
چند ماهی ازدریافت عنوان افتخار آمیز!؟ 
غیر پاسخگو ترین سیستم مدیریتی  
کشور توسط مدیران نگذشته است که 
خبر می رسد 31 دستگاه اجرایی ) یعنی 
حدود40 درصد( سازمان های موجود 
استان 29 روز مانده به پایان سال مالی 
هیچگونه   اعتبار عمرانی جذب نکرده 
اند !بی گمان از مدیرانی در آن سطح از 
پاسخگویی وقوع معجزه ای در این ابعاد 
دور از انتظار نیست! ... ) ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
*مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4101

7دشمن برای شيوع اعتياد در جامعه هدفمند عمل می کند7تجمع دامداران مقابل دامپزشکی 7تأمين 35 درصد نياز منيزیتی کشور در خراسان جنوبی

پاسکاری 10 ساله یک سرمایه گذاری 
عظيم در بيرجند

نشست ورزشی این هفته آوا، میزبان هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان، یکی از پرهیجان 
ترین و جوان پسند ترین رشته های ورزشی بود. این هیئت با وجود قدمت فعالیت، اما چند سالی 

است که کم تر دیده شده و جای خالی مسابقات پرطرفدار... ) ادامه در صفحه3(

  خطای مدیران غیر قابل  اغماض است!
    صفحه 2

برپایی اولين سوق هنری امرداد در نگارخانه شهرداری / 7

عکس : کاری

افتتاح پروژه سيماک»سامانه یکپارچه 
مدیریت امالک کشور« در استان

 روز گذشته طی مراسمی با حضور معاون فناوری شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران، 
مدیر دفتر مرکزی سیماک کشور، مدیرعامل شرکت ایده گستر و ... ) ادامه در صفحه8(

شی
هبا

 : د
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با نهایت تاسف و تاثر درگذشت عزیزمان همسر و مادری مهربان

مرحومـه حاجیـه مریـم نایبـی 
همسر حاج محمدقهرمانی )کاسب بازار(

 را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان می رساند: 
مراسم تشييع و تدفين آن مرحومه امروز پنجشنبه 97/4/7 
ساعت 4 الی 5 بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می شود

تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است.
خانواده های قهرمانی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس محمد نوخنجی
دبیر محترم هیئت مدیره انجمن بیرجندی های مقیم تهران

 با کمال تاسف درگذشت مادر خانم گرامی تان مرحومه

 حاجیه مریم نایبی همسر حاج محمدقهرمانی )کاسب بازار(
  را تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده رحمت 
بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم. برای سایر  الهی و   و مغفرت 

هیئت مدیره انجمن خیریه بیرجندی های مقیم تهران

هفته قوه قضائیه ، هفتم تیرماه 
که یادآور شهادت 72 تن از یاران صدیق امام )ره(
 و در راس آنان شهيد مظلوم دکتر بهشتی است 

را حضور رئیس کل محترم و سایر دست اندرکاران این قوه در استان
 تبریک گفته و برای همه بزرگواران توفیق و سربلندی در این مسئولیت خطیر 

مسئلت داریم.

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی

جناب آقای حسن جوقه ساالر
مصیبت وارده را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده

 و برای آن عزیز سفر کرده )شادروان حاج سید مهدی میرعباسی( 
 علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

آموزشگاه و موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

مدیرکل محترم دادگستری استان خراسان جنوبی

هفتـه قـوه قضائیـه
را که یادآور شهادت 72 تن از یاران صدیق امام )ره( و در راس آنان  

شهید مظلوم دکتر بهشتی است را حضور جناب عالی و سایر دست اندرکاران 
این قوه در استان تبریک گفته، برای همه بزرگواران موفقیت روزافزون و سربلندی

 در این مسئولیت خطیر را مسئلت داریم.
اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس  خراسان جنوبی

برترین تولید کننده محصوالت لبنی و 
غذایی در محیطی کامال بهداشتی و 
مجهز به دستگاه ها ی پیشرفته و به روز

عرضه کننده: 
شیر تازه گاو و گوسفند
انواع ماست تازه، چکیده، دوغ 
تلمی ، پنیر، کره، خامه و سرشیر
ماست پروبیوتیک سنتی 
تولید محصوالت لبنی گوسفندی
طعم واقعی محصوالت لبنی سنتی 
را با قائم تجربه کنید

آدرس: میدان سوم شهید مدرس، باهنر غربی، تقاطع شهید نوربخش   تلفن: 32421000

انتخاب شده به عنوان واحد نمونه بهداشتی سال 96
  به شماره 26/80559 

به مناسبت  اولین سالگرد
 درگذشت همسری دلسوز و مادری مهربان

 مرحومه فاطمه جعفری  )همسر حاج علی گلرو(
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 97/4/7 از ساعت 17/30 الی 18/30 
در محل حسينيه گازاریها )واقع در خيابان مدرس( برگزار می گردد 

حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 
خانواده های: گلرو ، جعفری  و سایر بستگان
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کاهش۳۰ درصدی ارزش پول ملی در عرض یک ماه 

ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ارزش پول و دارایی مردم در عرض یک ماه ۳۰ درصد کاهش 
پیدا کرده، گفت: با این وضعیت طبقات ضعیف جامعه ضعیف تر می شوند و آنهایی که می توانند با یک تلفن کارهایشان را انجام 
دهند درآمدهایشان چندین برابر می شود و صاحب پول های باد آورده می شوند.

   خطای مدیران  غیر قابل 
اغماض است  
*  مهرآیین 

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... غیرپاسخگو ترین سیستم 

مدیریتی کشور توسط مدیران  نگذشته است که 
)یعنی حدود4۰  اجرایی  خبر می رسد ۳1 دستگاه 
مانده  روز   29 استان  موجود  های  درصد(سازمان 
به پایان سال مالی هیچگونه اعتبار عمرانی جذب 
از  سطح  آن  در  مدیرانی  از  گمان  بی  اند!  نکرده 
از  ابعاد دور  این  پاسخگویی  وقوع معجزه ای در 
احساس  تاثیر  از  درکی  اینکه  برای  نیست!  انتظار 
مسوولیت )پاسخگویی( بر روند توسعه داشته باشیم 
کافی است بدانیم در زمانی که مدیران آذربایجان 
شرقی به مرکزیت تبریز مقام اول پاسخگویی کشور 
را از آن خود نمودند مدیران ما نگذاشتند مقام آخر 
به دیگران برسد! حاال رتبه این استان در توسعه و 
فاصله آن با خراسان جنوبی، خود گویای دالیل این 
انتشار خبرجذب  از  همه تفاوت است! اکنون پس 
نشدن اعتبارات استان توسط ۳1 دستگاه سئوالت 
متعدد ی از طرف مردم و رسانه ها مطرح می شود 
که الزم است مسوالن استان جوابهای شفافی به 

آنها بدهند: 
1. نام وعنوان این دستگاهها چیست؟

ریالی  نظر  از  شده  جذب  اعتبارات  کل  میزان   .2
ودرصد  آن از تمام  اعتبارات عمرانی استان چقدر 

است؟
 ۳. چرا 29روز مانده به پایان سال مالی مسئوالن 
فرادستی متوجه کم کاری دستگاهها شده اند. در 
طی 11 ماه دیگر  چرانقش نظارتی خود را ایفانکرده 
اند؟ و در کوتاه  مدت باقی مانده به فرض اقدام قرار 

است این دستگاهها چه گلی به سر مردم بزنند!؟ 
در  کرد  مطرح  تازگی  به  نماینده مجلس  یک   .4
موضوع مدیریت استان با مشکل مواجهیم! با تایید 
که  است  مردم  از  بسیاری  سوال  این  ایشان  نظر 
به توصیه چه  مدیران کم کارباالدر چه فرایندی، 

کسانی و از کجا جذب شده اند!؟
اخیر  استان طی سال های  مدیران  روند گزینش 
وکارنامه منجمد! بسیاری از آنها وخاستگاه ایشان 
در خراسان رضوی که با هدایت برخی مسووالن 
باالی  و  گوناگون  سطوح  در  شان  همشهری 
مدیریتی به انگیزه کارورزی وکسب سابقه به منطقه 
آمده اند و حتی شواهدی  ازعملکرد تخریبی آنان، از 
چشم تیزبین بسیاری از نخبگان منطقه پنهان نمانده 
است. سکوت مسووالن فرادستی استان در مقابل 
بوجود  را  این شائبه  مدیران  از  گروه  این  عملکرد 
آورده است که نکند این افراد، همان برکشیدگان و 
سفارش شدگان خود ایشان باشند! مخصوصا وقتی 
از مدیران  تا مدیری  بینیم  در کمال شگفتی می 
 بومی منطقه به مرحله شکوفایی، درخشش و تجربه 
می رسد راهی استان همجوار می شود و در مقابل 
تجربه  از  سطح  ترین  پایین  در  ناشناخته  افرادی 
وتخصص فقط از همین استان و نه جایی دیگر به 
استان پر چالش ما می آیند،  جایی که باید قویترین 
مدیران در آن به کار گرفته شوند! نتیجه  این راهبرد 
هم چیزی است که در ابتدای مطلب گفته شد. جالب 
آن که در این  آشفته بازاربرخی مسوالن ارشد پیش 
گفته، می خواهند از آبی که خود  گل آلود کرده 
 اند ماهی های درشت بگیرند! حتی تا انجا پیش 
می روند که زیر عباراتی  به ظاهر تخصصی به نفع 
تامین منافع استان مبدا، بی توجه به همه دالیل 
از  بعد  سیاسی،  و  مدیریتی  اجتماعی،   فرهنگی، 
را   جنوبی  خراسان  استان  تشکیل  اصل  سال   15
باز  بعدی  اهداف  برای  راه  تا  برند  می  سوال  زیر 
که  جنوبی  خراسان  شود  برداشت  چنین  !و  شود 
مدیرانش  استانهای بزرگ و پرجمعییت همسایه را 
با انگشت اشاره می گردانند، خود ظرفیت استقالل 
ندارد! در این میان پنهان کردن عنوان دستگاههای 
)که  سفارشی  کفایت  بی  مدیران  نام  ویا  کار  کم 
 برخالف قانون دسترسی آزاد به اطالعات است( ... 

)ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله( وکاریست که می تواند در راستای ایجاد  

چنین فضایی، که سالهاست  انجام، وعده ای دست 
اندر کار تخریب وجهه استان هستند و در راستای 
همان سناریو، تفسیر  شود. مگر ان که جواب قانع 
کننده ای به افکار عمومی داده شود. به طور حتم 
اقای استاندار و به ویژه نمایندگان مجلس  که وزیر و 
رییس جمهور را زیر سوال می برند توان بازخواست 
وعزل این مدیران  رادر راستای رفع برخی شائبه ها 
دارند. بد نیست بدانیم در موضوع برگشت اعتبارات 
که مدیران ارشد استان ما به مالیمت از کنار آن 
می گذرند در استان های دیگر برخوردها بسیار تند 
است: خیانت عظیم به مردم! خطرناکترین شیوه اجرا! 
گزارش به وزارتخانه وعزل، تعابیر و اقدامتی است 
که در سایر نقاط کشور معمول است.  امید است 
اگر استان ما نیز تابع قوانین کشوری است!؟ در این 
زمینه نیز به شیوه های معمول کشور عمل شود و 
این دسته از مدیران عزل شوند چرا که کم کاری 
در خدمت به مردم آب به آسیاب دشمن ریختن و 
دلسرد کردن مردم از نظامی است که ثمره خون 
هزاران شهید گلگون کفن است. پس به راحتی از 
خطای مدیران نگذریم و به یاد داشته باشیم در نظام 
علوی سخت گیری ها متوجه  کارگزاران حکومت 

است و نه مردم عادی.  

افشاگری وزیر ارتباطات از تخلف 
بزرگ در واردات گوشی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد: 15 
هزار دستگاه گوشی آیفون، دو میلیون تومان گران تر 
از معمول فروخته شده اند. محمدجواد آذری جهرمی 
گفت: اولین بازرسی تعزیراتی از یکی از شرکت های 
واردکننده تلفن همراه صورت پذیرفت. بنا بر گزارش 
دریافتی، شرکت مزبور حدود 2۰۰۰۰ گوشی آیفون 
وارد کرده که 15۰۰۰ تای آن را یکجا و با دو میلیون 
تومان گرانتر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و 

5۰۰۰ گوشی را در انبار موجود داشته است.

توقف ترخیص ۴۵۰۰ خودرو ثبت 
سفارش شده غیرقانونی از گمرک

مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 
از  خودرو   5۰۰ و  هزار   4 ترخیص  عملیات  کرد: 
مجموع 6 هزار و 481 خودرو ثبت سفارش شده 
غیرقانونی در گمرکات متوقف شد و پرونده 19۰۰ 

خودروی که وارد شده، در حال پیگیری است.

سرمقاله

هشدارجدیتعزیراتبهواردکنندگانگرانفروش

مردم  شکایات  به  اینکه  اعالم  با  حکومتی  تعزیرات  سازمان  سخنگوی 
درباره گوشی های تلفن همراه حداکثر در یک هفته رسیدگی و حکم آن 
صادر می شود، اظهارکرد: شرکتی 1۳ میلیون یورو با ارز دولتی موبایل وارد 
سید  است.  فروخته  نفر  یک  به  را  همراه  تلفن  گوشی های  همه  و  کرده 
یاسر رایگانی گفت: این سازمان با تشکیل کمیسیونی شامل نمایندگان 
دستگاه های مسئول از چند روز پیش فعالیت خود را برای رسیدگی به بازار 
ارائه محصوالت وارداتی از جمله موبایل آغاز کرده است. وی گفت: میزان 
واردات کاال ها را از گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت در جهت شفاف 
سازی واردات با ارز دولتی استعالم کرده ایم. رایگانی گفت: شرکتی 22 میلیون 
یورو ارز دولتی برای واردات موبایل دریافت کرده بود، اما از این رقم فقط 
1۳ میلیون یورو گوشی تلفن همراه وارد و 9 میلیون یورو آن بالتکلیف 
است. این شرکت همه گوشی های تلفن همراه را به یک نفر فروخته است.

توزیعالکترونیکینفتسفیدآغازشد

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، به حذف کاالبرگ و توزیع الکترونیکی 
نفت سفید با استفاده از زیر ساخت های بانکی دست زد. این طرح برای 
توزیع نفت سفید به خانوارهای فاقد اشتراک گاز از طریق زیرساخت های 
بانکی در چهار منطقه به صورت آزمایشی به اجرا درآورده است. با اجرای 
این طرح که با مشارکت چند بانک و همچنین هماهنگی و همکاری چهار 
منطقه صورت گرفت، کاالبرگ نفت سفید حذف می شود. این طرح پس 
از راستی آزمایی از خانوارهای واجد شرایط و بر اساس صحت اطالعات 
خانوار با همکاری اداره پست آغاز شد که مطابق آن، اطالعات خانوارها از 
طریق کارت بانکی از سهمیه اختصاصی آنها کسر و در سامانه تجارت آسان، 
ثبت می شود. اکنون 861 فروشندگی در مناطق چهارگانه به سامانه مورد 
نظر متصل شده اند و برای ارائه خدمات به خانوارهای فاقد گاز آماده اند. 
همچنین هفت منطقه دیگر نیز در آستانه پیوستن به این طرح قرار گرفته اند.

پرداختواممسکنهدفمندمیشود
مدیر عامل بانک مسکن گفت: در صدد هستیم پرداخت 
آن  در  متقاضی خرید  که  مناطقی  به  تسهیالت مسکن 
مناطق وجود ندارد یا سازنده، الگوی مصرف را رعایت نکرده 

را حذف کنیم.
 ابوالقاسم رحیمی انارکی در همایش سیاست های اعتباری 
کرد:  اعالم  کشور  سازان  انبوه  حضور  با  مسکن  بخش 
سیاست های اعتباری جدید این بانک بر مبنای حمایت 
از انبوه سازان به منظور به حداقل رسیدن و حذف غیرحرفه 
ای سازی در حوزه مسکن متمرکز شده است که در این 
و  سازان  انبوه  اولویت  با  تسهیالت ساخت مسکن  راستا 
سازندگان حرفه ای پرداخت خواهد شد. وی با بیان اینکه 
این بانک به رغم شرایط دشوار اقتصادی به خصوص طی 

است،  کرده  عمل  خود  تعهدات  تمام  به  اخیر  ماه  شش 
گفت: سال گذشته قیمت تمام شده پول برای بانک یک 
دهم درصد افزایش یافت و برآوردها حاکی است این میزان 
در سال جاری 8 دهم درصد افزایش پیدا می کند؛ با این 
حال بانک به تمام تعهدات خود در قبال سپرده گذاران و 
و عمل خواهد  بوده  پایبند  تسهیالت  دریافت  متقاضیان 
کرد. رحیمی انارکی افزود: از طرف دیگر مجموعه سیاست 
نوعی سیاست های  به  واقع  در  بانک  این  اعتباری  های 
هدفمند تبدیل شده است؛ هر چند در این مسیر نیازمند 
در اختیار داشتن اطالعات شفاف و کامل از وضعیت بازار 
مسکن و ساخت و ساز در همه شهرهای کشور هستیم؛ 
متاسفانه به جز شهر تهران در مورد سایر شهرهای کشور 

در این زمینه با فقر اطالعاتی مواجهیم. وی با بیان اینکه از 
بانک مرکزی درخواست کرده ایم همان گونه که اطالعات 
مربوط به وضعیت بازار مسکن شهر تهران را به صورت 
مستمر بررسی و منتشر می کند در مورد سایر شهرها نیز 
زمینه  این  در  مرکزی  بانک  گفت:  شود،  انجام  اقدام  این 
قول مساعد داده است تا در آینده نزدیک این کار ابتدا از 
کالنشهرها شروع شده وسپس به سایر شهرها تسری یابد.
رحیمی انارکی تاکید کرد: هر چه اطالعات ما در خصوص 
وضعیت بازار مسکن و ساخت و ساز شهرهای کشور کاملتر 
و شفاف تر باشد سیاست گذاری اعتباری بانک مسکن به 
منظور حمایت از بازار مسکن وساخت و ساز هوشمندانه تر 

و اثرگذارتر خواهد شد.

انتشار اوراق سکه؛ وعده تحویل فیزیکی پابرجاست
دارد  نظر  در  که  کرد  اعالم  مرکزی  بانک  پیش  چندی 
سکه های پیش فروش شده را برای معامله به بازار بورس 
ببرد به طوری که در ازای این سکه ها اوراق ارائه شده و 
به  و  معامله  بورس  در  سررسید  از  قبل  بتواند  آن  دارنده 
فروش برساند. فردی که این اوراق را خریداری می کند نیز 
می تواند بار دیگر آن را مورد معامله قرار داده و یا اینکه نزد 
خود نگه داشته و در زمان سررسید در ازای آن سکه دریافت 
کند. محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی گفت: رایزنی ها 

با سازمان بورس انجام شده و در هفته جاری نهایی و قطعا 
خواهد  معامله  قابل  بورس  در  سکه  اوراق  آینده  هفته  از 
در  سکه  قیمت گذاری  ترتیب  هر  به  گفت:  احمدی  بود. 
بورس انجام می شود ولی پایین تر از نرخ بازار بوده تا برای 
متقاضیان جذابیت داشته باشد. چرا که باید هزینه انتظار 
برای سررسید را نیز تامین کند. دبیرکل بانک مرکزی در 
رابطه با نحوه انتشار اوراق سکه در بورس توضیح داد: نیاز 
به این نیست که صاحب سکه پیش فروش آن را به اوراق 

تبدیل کند، بلکه تمامی اسامی افرادی که این سکه ها را 
خریداری کرده اند در اختیار سازمان بورس قرار گرفته و بعد 
از استعالم از بانک مرکزی برای آنها حق فروش اوراق صادر 
خود  وعده  به  مرکزی  بانک  که  کرد  تاکید  وی  می شود. 
متعهد بوده و به طور حتم به خریداران سکه در طرح پیش 
فروش، در زمان سر رسید سکه تحویل خواهد داد. کسانی 
که اوراق سکه را نیز خریداری می کنند حتما در زمان سر 

رسید سکه دریافت خواهند کرد.  

افزایشدربارهانرژیکمیسیونرئیسآخرحرِف
نرخبنزین

وجود  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس 
قیمت  افزایش  کرد:  اظهار  بنزین،  قیمت  افزایش  درباره  شایعاتی 
اعالم  صراحت  به  قانون  در  و  ندارد  صحت  وجه  هیچ  به  بنزین 
فریدون  است.  ممنوع  بنزین  قیمت  افزایش  هرگونه  که  شده 
را  بنزین  قیمت  خودسرانه  تواند  نمی  دولت  افزود:  حسنوند، 
های  فرآورده  قیمت  افزایش  هرگونه  با  مجلس  و  دهد  افزایش 
موافق  وجه  هیچ  به  مجلس  داد:  ادامه  وی  کند.  می  برخورد  نفتی 
افزایش قیمت هیچ فرآورده ای همانند بنزین و گازوییل و از سوی 
مجلس  در  اندیمشک  مردم  نماینده  نیست.  برق  و  آب  قیمت  دیگر 
اقدام  این  با  را  خود  مخالفت  کرد: مجلس  تصریح  اسالمی،   شورای 
دولت اعالم می کند و به دولت نیز اجازه افزایش قیمت نداده و نمی دهد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی 
بیرجند )نوبت اول(  تاریخ انتشار: 1397/4/7

بیرجند  روستایی  فرش دستباف  تعاونی  محترم شرکت  اعضای  اطالع  به   بدینوسیله 
می رساند:  جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت با دستور جلسه ذیل از ساعت 
10 الی 12 روز شنبه مورخ 97/4/23 درمحل سالن شرکت واقع در خیابان حکیم نزاری 
بیرجند - جنب بانک قرض الحسنه مهر ایران برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم 
شرکت درخواست می گردد  رأس ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانند 
آن تعداد از اعضای محترم که امکان حضور در جلسه برایشان میسر نیست با دادن وکالت 
کتبی به یکی از اعضا یا نماینده تام االختیار حق رأی خود را تفویض نمایند. یادآور می 
شود هر عضو عالوه بر رای خود می تواند از طرف یک نفر دیگر با در دست داشتن وکالت 

کتبی در جلسه حاضر و حق رای داشته باشد.
ضما همراه داشتن کارت ملی و دفتر چه عضویت الزامی است.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص صورت 
اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه پیشنهادی سال 1397  های مالی سال 1396 3- 
4- تصویب بودجه مربوط به بازپرداخت حق السهم اعضای مستعفی 5- تصویب تغییرات 
سرمایه شرکت براساس ترازنامه به تاریخ 1396/12/29 6- سایر موارد که در اختیار 
مجمع عمومی سالیانه می باشد. 7- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک 

سال مالی 

الزم به ذکر است، چون دوره مسئولیت بازرس شرکت رو به اتمام می باشد،اعضای محترم 
که واجد شرایط بوده و قصد کاندیداتوری دارند حداکثر تا تاریخ 97/4/16 با در دست 
داشتن تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی به دفتر شرکت واقع در خیابان حکیم 
نزاری بیرجند، جنب بانک قرض الحسنه مهر ایران مراجعه و نسبت به تکمیل فرم های 

مربوطه مربوطه اقدام نمایند. 
کاظم میری - رئیس هیئت مدیره 

ن است.      ایپمبر اکرم )ص(  رب شما باد هب نماز جمعه هک آن حج مستمندا

همسنگران 
، شهید بهشتی  و 72  تن از  ی زعزی ،امام شهدا شت یاد و خاطره شهدا با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و گرامیدا

ر و شهید رپور شهرستان بیرجند می رساند: نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن  با وافیش و هفته قوه قضائیه هب اطالع مردم والیتمدا

جمعه این هفته هب امامت

لمسلمین جناب آاقی نصیرایی ، امام جمعه موقت شهرستان بیرجند
 حضرت حجت االسالم  و ا

 ااقهم می گردد 
لمسلمین جناب آاقی رضایی

سخنران قبل از خطبه اه: ربارد محترم حضرت حجت االسالم و ا

 مدری کل سازمان تبلیغات اسالمی استان خراسان جنوبی خواهند بود.
زمان: جمعه  97/4/8   ساعت  11/45 

ی عبادی- بلوار صنعت و معدن  – مصلی زبرگ المهدی )عج( کان: بلوار شهدا  م
من  ا...التوفیق                                                                               ستاد  نماز جمعه شهرستان بیرجند

تاسیس شرکت نوپا آزمای نیکا )سهامی خاص( در تاریخ 1397/4/5 به شماره ثبت 5793 و شناسه ملی 14007679204 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام بازرسی فنی مخازن خودروهای سی ان جی 
و جایگاهی، مخازن بیمارستانی، آزمایشگاهی، صنعتی، آتش نشانی و ارائه کلیه خدمات بازرسی فنی و بازرسی کاال و انجام آزمون های مکانیکی - هیدرواستاتیکی و آزمون های متالوژیکی و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری ابعاد الکتریکی و اندازه گیری محیطی در صورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط  مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود  مرکز اصلی: استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - بخش مرکزی - شهر بیرجند - محله مفتح -کوچه شهید مفتح 39 - پالک 0- طبقه همکف - کد پستی 9718864793  سرمایه شخصیت حقوقی 

عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 58-54106 مورخ 1397/3/30 نزد بانک ملت شعبه طالقانی با کد 54106 پرداخت گردیده. اعضای هیئت مدیره آقای حسین 
خلیلی به شماره ملی 0640136206 به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال- آقای حاجی ابراهیم خلیلی به شماره ملی 0652187791 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال - خانم معصومه خلیلی به شماره ملی 0652191991 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال - دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای حاجی ابراهیم خلیلی )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب ایشان آقای حسین خلیلی )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.  اختیارات 
مدیر عامل: طبق اساسنامه  بازرسان : آقای علی اصغر نادری به شماره ملی 0062999729 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی - آقای محمد میثمی مقدم به شماره ملی 0650431405 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی -  روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج 

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجندآگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 
به استناد مواد 121 و 122 - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب ساختمان دارای پالک ثبتی شماره سیصد و 
شصت و سه فرعی از دویست و چهل و پنج اصلی )363 فرعی از 245- اصلی( واقع در بخش دو شهاباد به نشانی بیرجند ، مفتح ، 

مفتح 46، پالک 38، قطعه دوم جنوبی ملکی خانم زهرا جمالیان فرزند زهرا با کد ملی 0054089700 که ذیل شماره 30980 صفحه 28 دفتر 
جلد 200 - امالک به نام وی ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم شده است با حدود اربعه ذیل: شماال به طول 12 متر پی دیواریست  به کوچه 
شرقا به طول 32 متر پی دیواریست به پالک 365 فرعی جنوبا به طول 12 متر پی دیوار بست به پالک 366 فرعی غربا به طول  32 متر پی 
دیواریست به باقیمانده )فاقد حقوق ارتفاقی می باشد( که به موجب سند رهنی شماره 18266- 91/6/13 نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره 18 
بیرجند در قبال مبلغ 3/000/000/000 ریال به مدت شش ماه موضوع بدهی آقای علی فرهادی نژاد در رهن شرکت تعاونی اعتباری صالحین شعبه 
بیرجند قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده است ، بانک آینده شعبه بیرجند به وکالت از 
طرف تعاونی اعتبار منحله صالحین به عنوان مرتهن مستند به ماده 34 - اصالحی قانون ثبت از دفتر خانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ 
3/000/000/000 ریال تقاضای صدور اجرائیه علیه راهن را نموده که پرونده ای تحت کالسه 960229 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد 
رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق 
ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 
9700999- 97/2/8 ملک فوق با عرصه ای به مساحت 384 متر مربع واعیان در 5 طبقه با زیر بنای کل حدود 1157متر و زیربنای مفید 812 
متر با قدمت بنای 4 سال، دارای اسکلت فلزی، سقف کرمیت کمپوزیت ، آسانسور و نمای سنگ در سمت کوچه و سرامیک در سمت حیاط بوده 
که طبقات اول و دوم سه واحدی و طبقات سوم و چهارم هر کدام دو واحد و جمعا مشتمل بر ده واحد می باشد، همکف شامل پیلوت )که حدود 
105 مترمربع از آن تیغه بندی و جداسازی گردیده است( به انضمام پارکینگ از نوع ورق یو پی وی سی به مساحت حدود 50 مترمربع واقع در 
حیاط و ملک فاقد سند تفکیکی می باشد. همچنین ملک دارای انشعابات منصوبه 10 امتیاز آب، 11 امتیاز گاز، 11 امتیاز برق )10 امتیاز تک فاز و 
یک امتیاز برق 3 فاز( می باشد. لذا ارزش پالک فوق با توجه به شرایط فوق در نظر گرفتن کلیه موارد مؤثر در قیمت به مبلغ یازده میلیارد و نهصد 
میلیون ریال )11/900/000/000( ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته و به درخواست مرتهن در روز یکشنبه مورخ 1397/4/31 از 
ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. بانک وکیل طی نامه 
شماره 3803/97/70-97/2/24 ضمن گواهی اینکه مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی می باشد، مانده طلب موکل خویش را تا تاریخ  97/2/24 مبلغ 
9/643/225/913 ریال اعالم نموده است . الزم به توضیح است بر طبق مفاد تقاضانامه مجموعا مبلغ سه میلیارد ریال بابت طلب شرکت تعاونی 
صالحین توسط وکیل درخواست شده است، مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد 
شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که 
در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت 
بانک آینده جایز می باشد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
شد و هر گاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از انجام مزایده خودداری می گردد. 

تاریخ انتشار: 97/۴/7    غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بیرجند

 جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی سهام عدالت بیرجند به شماره ثبت 2006 
و شناسه ملی 10360037225 پنجشنبه مورخ 97/4/28 ساعت 10 صبح در محل 
مجتمع فرهنگی مذهبی خیریه ابن حسام واقع در بیرجند - طالقانی 13 برگزار می شود.
از کلیه نمایندگان دعوت می گردد در جلسه مجمع جهت اتخاذ تصمیم حضور بهم 
رسانند. ضمنا از داوطلبان عضویت در سمت بازرسی خواهشمند است حداکثر ظرف مدت 
یک هفته پس از انتشار آگهی با مدارک الزم جهت ثبت نام به دفتر شرکت واقع در مدرس 

8 پالک 43 مراجعه نمایند.
دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین 2 - طرح و تصویب صورت 
انتخاب  های مالی سال 96- 95 3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 97 4- 

بازرسین اصلی و علی البدل برای یک سال مالی 5- تعیین حق الزحمه بازرسین
هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت بیرجند

توجهاصالحیهتوجه
عمومیخودروهایمحترممالکین
خودروهایمالیاتحسابتسویهقبض

دولتپیشخواندفتردرعصروصبحعمومی
)چمنی(صادرمیشود.

پاسداران- روبروی شعبه تامین اجتماعی 

ابتدای باهنر غربی - پالک 17 

 دفتر پیشخوان خدمات دولت - چمنی       

09155614320 - 32423242

نقاشیساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب          
09156633230- برگی

والدین گرامی: درباره عوارض و پیامدهای ناشی از  سوء مصرف موادمخدر و روان گردان ها صریح و بی پرده با نوجوان خود گفتگو نمایید. 
روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه * 7 تیر 1397* شماره 4101 

سالم.مسئول رسیدگی به مجتمع مسکونی سایت 
به  اقدام  اگر شهرداری هست چرا  اداری کیست؟ 
نمودن  تمیز  و  پارک  احداث  و  سبز  فضای  ایجاد 
کوچه ها که از خاک و آشغال انباشته شده و آسایش 
رو از ساکنان گرفته نمی کند؟ و اگر مسؤل رسیدگی 
اتحادیه مسکن مهر کارکنان دولت است چرا اقدامی 
صورت نمی گیرد که ۱۱۰۰ واحد در این سایت از 
امکانات رفاه،ی بازارچه و پارک و تمیز نمودن کوچه 
ها و معابرکه نیاز اولیه هست بهره مند شوند؟ چرا 
اتحادیه مسکن مهر دور سایت رو یک دیوار کشیده 
و هزینه کرده حاال نه خودش اقدامی انجام میده 
و نه شهرداری. آخر تا کی مسئوالن مربوطه نمی 
خواهند به فکر مردم باشند؟ آوا جان تو رو خدا بگو 

یک فکری بردارند.سپاس
9۱5...575
سالم. بعد آن اتفاق تاسف باری که در خیابان ۱7 
شهریور افتاد مسئوالن عزیز هنوز خواب تشریف 
دارند؟ یا چشم به راه مرگ و میرهای بعدی هستند؟ 
ارسالی به سروش آوا
سالم. پل ورودی مهر شهر وخیابان های منتهی 
به آن )از رفت و برگشت( در صبح ها و عصرها 
جوابگوی ترافیک سنگین مهرشهر نیست و به یک 
بحران ترافیکی تبدیل شده است. لطفا گزارشی در 
این زمینه تهیه نمایید. پیشنهاد می شود پل زیرگذر 
دیگری از انتهای خیابان کارگران به ابتدای جاده 
شکراب ایجاد، تا ضمن کاهش بار ترافیک ورودی 

مهرشهر، منطقه غرب مهرشهر از انزوا خارج شود.
9۱5...۱35
 شهردار محترم یکی از ساکنان مهر شهر خیابان 
شهید کاوه هستم. وضع نظافت معابر بسیار خراب 
است ما هم یکی از شهروندان همین شهر هستیم 
رفتگرهای خیابان های دیگر را به اینجا هم بیاورید 
...
9۱5...596
 از مسئوالنی چون دکتر قائمی به خاطر زحماتشان 
بسیار ممنونیم. امتیازات و امکانات دیگر جاها را 
به ماندن در شهرشان برای کمک به محرومیت 
دیگر  کند  شان  حفظ  خدا  دادند.  ترجیح  زدایی 

مسئوالن هم امیدواریم اینگونه باشند
 یک شهروند 
مشکالت  خصوص  در  متوالی  سال   2 بر  بالغ 
مبادی  طریق  از   ۱5 فهمیده  خیابان  ترافیکی 
ادارات  میگویند مشکل  پیگیر هستیم.  ذی ربط 
پاسخ  در  که  شهرداریست  ترافیک  شورای  از 
شهرداری هم اعالم می کند طرح مدنظر مشکل 
دارد وتصویب نمی شود. از طریق ... هم که پیگیر 
می شویم این سازمان هم حاضر نیست همکاری 
نماید و مشکالت را به گوش مسئوالن مربوطه 
برساند... سوال آیا در این استان نهادی هست که 
مشکالت ما را پاسخگو باشد؟ اگر وجود دارد کتبا 
مراجعه  فوق  مشکل  درخصوص  تا  نمایند  اعالم 

نماییم مگر ما با بقیه شهروندان چه فرق داریم .
9۱5...233
بسیار  جمهوری  خیابان  آیلند  در  شهرداری  طرح 
تصادفات  طرح  این  اجرای  از  پس  است.  عالی 
مخصوصا برخورد موتورسیکلت ها بر اثر دور زدن 

غیر مجاز به صفر رسید.
937...897
مسجدجامع رقه بشرویه سالهاست که منتظرعنایت و 
توجه مسئوالن میراث فرهنگی استانی و شهرستانی 
است ولی افسوس از توجه مسئوالن زیرا معابر منتهی 
به بنا بسیار نامسطح که برای کوه پیمایی مناسب است 

معلوم نیست چرا به این بنا توجهی نمی شود.
ارسالی به سروش آوا  

مسئوالن شهرداری منطقه ... لطفا پاسخ بدهند. چرا 
جواب یک استعالم محضر باید در شهرداری بدون 
داشتن هیچ مشکل و خالفی بعد از ۱5 روز  آن هم 
با صد بار مراجعه و خواهش جلوی کارشناس محترم 
تازه برگه کارشناسی صادر بشه .حال آنکه این جواب 
در چند سال پیش بعد از بازدید یک روزه داده میشد. 
آقای شهردار کارشناساتون نمونه کامل اتالف وقت 
و از سر باز کردن ارباب رجوع هستند.چرا برای ارباب 

رجوع ارزش قایل نیستی؟
939...864    

هیئت  میزبان  آوا،  هفته  این  ورزشی  نشست  حسینی- 
اتومبیلرانی و موتورسواری استان، یکی از پرهیجان ترین و 
جوان پسند ترین رشته های ورزشی بود. این هیئت با وجود 
قدمت فعالیت، اما چند سالی است که کم تر دیده شده و 
جای خالی مسابقات پرطرفدار اتومبیل رانی استان کامال 
هیئت  رئیس  با  گفتگویی  راستا  همین  در  است.  مشهود 
اتومبیلرانی و موتورسواری استان، رئیس هیئت شهرستان و 

نایب رئیس بخش بانوان داشتیم.
 

طرح “مه رانان” برای کاهش تصادفات
 

ستوده، رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری با بیان این 
که این هیئت جزو ۱۰ هیئت برتر کشور است، گفت: سال 
95 تا رتبه هفتم ارتقا پیدا کردیم، اما چون سخت افزارهای 
الزم مانند پیست اتومبیلرانی و دیگر زیربناها برای رشته 
های متعدد این هیئت فراهم نبود، رتبه تغییری نکرد، در 
حالی که اگر این زیرساخت ها فراهم باشد قطعا جزو 3 

هیئت برتر استان خواهیم بود.
وی با اشاره به این که سال 95، در بخش آقایان 3 نفر از 
موتورسواران استان به اردوی تیم ملی دعوت شده و 2 نفر 
نیز عضو تیم ملی بوده اند، اضافه کرد: سال 96 اردوی تیم 
ملی تشکیل نشد وگرنه قطعا دو نفر از ورزشکاران ما که 
 مدال آور کشوری هم هستند ، در اردو حضور پیدا می کردند.
ادامه به طرح اتومبیلرانی در   رئیس هیئت موتورسواری و 

“مه رانان” اشاره کرد و افزود: یکی از علت های تصادفات، 
عدم کنترل وسیله نقلیه توسط راننده است، در همین راستا 
حرفه  های  مهارت  آموزش  در  سعی  رانان”  “مه  طرح  با 
این  با  و قطعا  داریم  به جامعه هدف خود  اتومبیلرانی  ای 
طرح تعداد تصادفات نیز کاهش پیدا خواهد کرد. ستوده با 
بیان این که در طرح “مه رانان” رانندگان در مکانی امن 
مخصوص  های  پیست  در  تجربه  با  مربیان  نظر  زیر  و 
خاطرنشان  گرفت،  خواهند  فرا  را  ها  آموزش  اتومبیلرانی 
رانندگی  به  مندان  توان عالقه  ، می  دیگر  از سوی  کرد: 
کرده  اجرا  نمایشی  ها حرکات  خیابان  در  که  هایی  آن  و 
و گاهی ایجاد خطر یا مزاحمت می کنند را به این پیست 
باشند.  داشته  هیجانی  تخلیه  آن  در  تا  کرد  هدایت   ها 
به گفته وی خانواده ها نیز می توانند از محیط امن و پرهیجان 

این پیست ها برای پر کردن اوقات فراغت استفاده کنند.
 

کم کاری در حوزه ورزش های همگانی 
موتورسواری و اتومبیلرانی

 
رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی این رشته را جزو ورزش 
های همگانی دانست و افزود: با این حال هنوز روی این حوزه 
در استان زیاد کار نشده است. طرح “مه رانان” می تواند مقدمه 
ای در این بخش باشد و پس از اجرای کامل و بدون نقص آن 
در استان می توان آن را به سراسر کشور ارائه داد. در همین راستا 
به دنبال پیست برای اجرای آن در استان هستیم. ظرف 2۰ روز 
آینده عالوه بر به روز رسانی طرح “مه رانان” ، جلسه ای با نماینده 
ادارات و سازمان های مرتبط با بخش ورزش های همگانی 
داشته و درخواست زمین برای پیست را مطرح خواهیم کرد.

 
10 سال است که برای واگذاری زمین

 نتیجه ای نگرفته ایم!
 

ستوده درباره حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در 
این رشته ورزشی نیز سخن گفت و عنوان کرد: سال 87 طرح 
مجموعه فرهنگی و تفریحی اتومبیلرانی و موتورسواری به عنوان 
بزرگترین مجموعه ورزشی این رشته در کشور ارائه شد، اما اکنون 
۱۰ سال است که برای واگذاری زمین نتیجه ای نگرفته ایم!

بی اطالعی از یک رشته؛ علت حذف آن!
 

به گفته وی ، زمینی برای این طرح پیدا شد اما از آن پیست 
اتومبیلرانی و چند ماه بعد پیست کارتینگ را حذف کردند و 
هنگامی که علت را جویا شدیم، گفتند: “ چون نمی دانستیم 
رشته کارتینگ چیست؛ حذفش کردیم!” یعنی یک طرح با 
سرمایه گذار میلیاردی که به زحمت جذب شده فقط به دلیل 
این که نمی دانستند این رشته چیست ،متالشی شد و پس 
از حذف فقط مجموعه موتورسواری باقی ماند، این پیست 
به گونه ای نیست که سرمایه گذار حاضر به حضور  هم 
باشد وقتی عایدی برایش ندارد. رئیس هیئت موتورسواری و 
اتومبیلرانی با بیان این که از سال 87 تاکنون برای 2۰ تا 25  
مورد زمین پیگیری کردیم، ادامه داد: گاهی یک سال و اندی 
برای هر زمین زمان صرف شد ولی کار به جایی نرسید، این 
در حالی است که در شهرستان های دیگر این مشکل وجود 
ندارد و زمین به راحتی واگذار می شود. برای مثال در طبس 

زمین ظرف 2 ماه به سرمایه گذار داده شد.
 

 سرمایه گذار میلیاردی حاضر نمی شود 
پله های سازمان ها را باال و پایین برود

 
ستوده، مشکل را در جایی دانست که موافقت یک سازمان 
را برای یک زمین می گرفتند اما سازمان دیگری مخالفت 
می کرد. وی برای حل این مشکل در شهرستان بیرجند 
پیشنهاد داد: کمیته ای متشکل از اداره کل ورزش و جوانان، 
منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، امور اراضی ، راه و شهرسازی، 
شهرداری، اوقاف و ارگان های دیگری که در واگذاری زمین 
ها دخیل هستند، بر پا شده تا سازمان ها خودشان سنگ 
هایشان را وا بکنند و دیگر سرمایه گذار خصوصی درگیر این 
مسائل نشود. سرمایه گذار میلیاردی که یک سرمایه ای را 
برای این استان آورده، هیچ وقت حاضر نمی شود پله های 

سازمان ها را باال و پایین برود.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی با ابراز نگرانی از این که 
سرمایه گذاران همین گونه در حال از دست رفتن هستند، از 
استاندار خواستار تشکیل هر چه سریع تر این کمیته و مشخص 

شدن زمین هایی که مشکلی ندارند، شد.
ستوده انتقاد کرد: سرمایه گذاران بومی همین استان به راحتی 

در استان های دیگر جذب و کارشان راه می افتد.
 

پیست از ابتدا متعلق به خودمان بود
 

وی به مشکالت پیست فعلی موتورکراس مرکز استان نیز 
اشاره کرد و گفت: نزدیک به 2۰ سال در این پیست مسابقات 
میزبان  نوبت  چندین  حتی  و  شد  می  برگزار  موتورکراس 
مسابقات شرق کشور بود، اما زمانی که قرار شد پیست صاف و 
استاندارد و زیباسازی شود، اداره کل اوقاف ورود کرده و اعالم 
کرد بخشی از این زمین مال این اداره کل و مابقی آن متعلق 
به دهکده المپیک است. در همین جریانات هیئت سوارکاری 
استان که به تازگی راه اندازی شده بود، تقاضای جذب حامی 
مالی و اعتبار کرد تا  موقت در این پیست مسابقه سوارکاری 
برگزار کند و ما نیز موافقت کردیم. به گفته وی پس از حل 
مشکالت با اداره اوقاف ، پیست را که متعلق به خودمان بود، 

گرفته و دوباره فعالیت موتورکراس را در آن جا آغاز کردیم.

برگزاری مسابقات موتورکراس قهرمانی کشور 
در سرایان

 
رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی از راه اندازی هفتمین 
پیست موتورکراس استان در شهرستان بشرویه در هفته جاری 
خبر داد و گفت: پیست موتورکراس فردوس نیز افتتاح شده و 
در حال بهره برداری است اما پیست چند منظوره این شهرستان 
از 85 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و اگر با همین 
روند پیش برویم تا پایان سال کار آن تمام می شود. ستوده 
خاطرنشان کرد: شهریور امسال میزبان مسابقات موتورکراس 

قهرمانی کشور راند دوم در شهرستان سرایان هستیم.
وی با بیان این که اعتبارات استانی سال 96 نسبت به سال 95 
بهتر شده بود، اضافه کرد: از فدراسیون نیز کمک های خوبی 
دریافت کرده ایم. همچنین در برخی شهرستان ها امکان و 
بستر قهرمان پروری وجود دارد اما در مرکز استان هنوز این 

بستر فراهم نشده است.
 

مجوز برگزاری رالی در کویر را نداریم
 

 رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی، برگزاری مسابقات 
رالی در کشور را به طور آماتور و نه حرفه ای، دانست و بیان 
کرد: در همین راستا ما نیز مجوز برای برگزاری مسابقات رالی 
در کویر را نداریم و  از کویر بیشتر به صورت تورینگ و سافاری  
استفاده می شود. ستوده از ارائه طرح استفاده از کویر مشترک با 
استان های همجوار نیز سخن گفت و افزود: هرساله همایش 

های بسیاری در کویر برگزار می شود.

 
نبود پیست دارای حصار ، علت کم شدن 

مسابقات   اتومبیلرانی
 

وی همچنین با اشاره به اتفاقی که چند سال پیش به دلیل نبود 
حصار دور پیست اتومبیلرانی برای تماشاچیان رخ داد، خاطرنشان 
کرد: پس از این اتفاق فدراسیون اعالم کرد حتما باید دور پیست 
فنس و حصار کشیده شود و از آن جایی که ما چنین مکانی را 
در اختیار نداریم عمال تعداد مسابقات اتومبیلرانی کم شده است. 
رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی از برگزاری مسابقه “باغ 
تا باغ” با همکاری هیئت موتورسواری خراسان رضوی و دو 
اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی و خراسان جنوبی 
و این هیئت، خبر داد و یادآور شد: در این مسابقه رالی نقشه 
خوانی از یکی از باغ های تاریخی و قدیمی مشهد شروع 
شده و خط پایان در یکی از باغ های تاریخی بیرجند است.

 برگزاری مسابقات اساللوم بانوان

 اکبری، رئیس هیئت شهرستان بیرجند نیز در این نشست 
اولین دغدغه هیئت را احیا و راه اندازی پیست موتورکراس 
عنوان کرد و ادامه داد: از شهردار قول گرفته ایم تا در زمان 
های بیکاری یا ایام تعطیل از ماشین های شهرداری برای 
پیست استفاده کنیم، همچنین با اداره کل راه و شهرسازی 
نیز برای استفاده از ادوات صحبت شده است. به گفته وی 
ماشین آالت برخی ادارات خوابیده است و می توانند با توجه به 
عام المنفعه بودن کار، کمک کنند، در این صورت ظرف یک 
ماه پیست آماده می شود.وی همچنین به پیست امیرآباد این 
هیئت که مخصوص موتور سنگین و اتومبیلرانی است اشاره 
کرد و گفت: جمعه ها این پیست فعال است و کاش مسئوالن 
بیایند و ببینند چه استعدادهایی در آن جا داریم، همچنین 
مردم با این پیست آشنا شده و با عضویت در هیئت بتوانند 
از پیست در شرایطی امن و قانونی استفاده کنند. افرادی در 
شهر هستند که موتورسنگین دارند و در برنامه های ملی هم 
دعوت می شوند، اما به دلیل منع تردد در شهر نمی توانند 
متقاضی  افراد  تعداد  اگر  کنند،  استفاده  خود  موتورهای  از 
پیست به حد نصاب برسد، می توانیم پیست را به غیر از 
 جمعه ها در روزهای دیگر هفته نیز در اختیارشان قرار دهیم.

اکبری از برگزاری مسابقات اساللوم بانوان در ماه آینده با 
همکاری شهرداری خبر داد و بیان کرد:  امیدواریم شهرداری 
برای آسفالت نیمه دوم پیست ما را یاری کند. همچنین رایزنی 
کرده ایم تا آموزش اساللوم قبل از مسابقات توسط مربی 
فدراسیون برگزار شود. خسروی نایب رئیس هیئت در بخش 
بانوان هم از استقبال بسیار باالی خانم ها از فعالیت های این 
هیئت سخن گفت و اضافه کرد: حتی در شهر بارها شاهد تردد 
خانم ها با موتور بوده ام و به دفتر هیئت هم مراجعه کرده اند. 
وی افزود: تاکنون 2 دوره مسابقات قهرمانی بانوان در نهبندان، 
3 دوره در سربیشه و چندین دوره در قاین، سرایان و بیرجند 

نیز برگزار شده است.

پاسکاری 10 ساله یک سرمایه گذاری عظیم در بیرجند
رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری گالیه کرد:

امروز، آغاز بزرگترین رقابت علمی کشور

صداوسیما-آزمون سراسری سال 97 امروز و فردا همزمان با سراسر کشور در ۱۱ شهرستان خراسان جنوبی برگزار می شود. نماینده تام االختیار سازمان سنجش در استان گفت: امسال در استان۱3 هزار و 63۰ 
نفر در کنکور سراسری با هم رقابت می کنند که از این تعداد 8 هزار و ۱93 نفر زن و 5 هزار و 537 نفر مرد هستند.آیتی افزود: تعداد داوطلبان امسال ۱4 درصد بیشتر از پارسال است. وی با اشاره به اینکه  امروز 
صبح آزمون رشته ها ی علوم ریاضی و علوم انسانی و عصر  آزمون رشته هنر برگزار می شود ،گفت:  صبح جمعه نیز آزمون رشته علوم تجربی و عصر جمعه آزمون رشته زبان های خارجی برگزار خواهد شد.
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 در جامعه ناعادالنه بیراوندها گم می شوند

 علی علیزاده، تحلیلگر نوشت: بیرانوند پسر دوست داشتنی  ماست. اما الگو ساختن از او رویای دروغ سرمایه داری آمریکایی است. رویای درخشیدن 
 به رغم ناعادالنه ترین شرایط و از رفتگری، بیرانوند و از یتیمی، استیو جابز شدن. نه! در جامعه ناعادالنه 99 درصد بیراوندها مثل علف هرزی گم 
می شوند و هیچ نمی شوند. به خاطر بیراوندهای فراموش شده، جامعه را عادالنه کنیم.

پنجشنبه * 7 تیر 1397 * شماره 4101

با 2000 شهید استان

شهید حسن زارعی نودر                               

بخشی از وصیتنامه شهید: جبهه حق بهترین مکان 
به  بردن  پی  برای  جا  بهترین  و  خودسازی  برای 
ارزش ها ، بهترین مکان برای پی بردن به معنی 
انسان است. جبهه بهترین  انسانیت و مقام  کلمه 
مکان برای خودشناسی و ترس از خداست. بهترین 
مکان مناسب برای پیوستن به لقاء ا... است، ولی با 
آن که خود را مهیای این کار نمی دانم، امیدوارم 
که بتوانم خود را برای در آغوش گرفتن آن آماده 
بنده  این  و  کند  نظری  تا شاید خداوند هم  سازم 
گنهکارش را اول خالص و سپس از این دنیا خالص 
ببندی تو را چون  اگر به آن دل  کند. دنیایی که 
حیوان پست می سازد و چه ضرر کرده اند آنان که 
انداخته  اند و خود را به دام  به این دنیا دل بسته 
اند. خدایا توفیق جهاد در راهت را نصیبم گردان.

خدایا گرچه من لیاقتش را ندارم اما آرزوی شهادت 
که  ام  نشناخته  را  شهادت  شاید  من  خدایا   دارم. 
این چنین گستاخانه و بی ادبی از تو طلب آن را می کنم.

مدت ها به دلیل بازی در نقشم 
افسرده شده بودم

سریال  در  انیس  نقش  گفت:  تیرانداز،  سیما 
»ستایش« نقش بسیار سختی بود و بازی من در 
ستایش 3 تکنیک خیلی مشخصی ندارد که بخواهم 
بگویم از این تکنیک استفاده کرده ام. باالخره هر 
شخص در رشته خود سختی های خاص خود را 
خواهد کشید اما در مورد نقش انیس اعتراف می 
کنم که نقش بسیار سختی بود و من مدت ها به 
دلیل بازی در این نقش افسرده شده بودم زیرا انیس 

به شدت روی روحیه خودم تاثیر می گذارد.

در سینمای ما آدم ها با هم دوست 
نیستند

در  متاسفانه  گفت:  سینما  بازیگر  کیایی  محسن 
سینمای ما آدم ها با هم دوست نیستند. در شرایطی 
که همه ارگان ها سینما را تحت فشار قرار می دهند، 
ما سینمایی ها تالش  اینکه حداقل خوِد  به جای 
کنیم حامی هم باشیم، مدام برای همدیگر می زنیم 

و پشت هم نیستیم.

تولید سریال خوب ، متن قوی 
می خواهد

رابعه مدنی بازیگر سریال “وضعیت سفید” در پاسخ 
سفید”  “وضعیت  مثل  سریال هایی  چرا  اینکه  به 
ساخته نمی شود، گفت: تولید این نوع سریال ها که 
از همه نظر قوی و خوب هستند، یک تیم حرفه ای 
از همه مهم تر  اما  و کارگردانی کاربلد می خواهد. 
متن قوی است که شاکله اصلی کارهای تلویزیونی 

و یا سینمایی است.  

مي  فرزانگان  جمله  از  رفيعي«  »محمود  دكتر 
ويژه  به  فرهنگ  و  علم  توسعه  براي  كه  باشد 
است.  كرده  فراواني  اهتمام  بيرجند  منطقه  در 
فرهنگ هر ملتي حاصل انديشه، تالش،تجربه 
و دست يافته هاي آن ملت در قرون و اعصار 

گوناگون مي باشد.
تاریخ هر ملت نیز سند هویت ، اصالت و مجاهدت ، آزادگي 
ها و ایستادگي هاي هر ملت است و پاسداشت تاریخ و 
فرهنگ هر ملت در واقع حفظ هویت و اصالت آن ملت مي 
باشد و موجب غناي فرهنگ ملي مي شود. از طرفي دیگر 
دست یافتن به میراث گذشته نه تنها لذت بخش ، بلکه اجر 
نهادن به زحمات کساني است که درگستره فرهنگ ، تاریخ 
و علم رنج بسیار برده اند و میراثي ارزشمند را برایمان به 
ودیعه گذاشته اند. دکتر محمود رفیعي با درك این مهم نه 
تنها به نشر آثار ارزشمند پیشینیان منطقه تاریخي فرهنگي 
 بیرجند اهتمام ورزیده است بلکه با نشر آثار علمي و ادبي ، 

خود در زمره خادمان علم و فرهنگ قرار گرفته است.
روستاي  در  شمسي  هجري   ۱3۱۸ ماه  دي  هفتم  وي 
دوران  گشود.  جهان  به  دیده  درمیان  شهرستان  درخش 
کودکي ) تا قبل از دبستان( را در درخش و درمیان گذراند و 
تحصیل را در دبستان درخش شروع کرد و بعد به دبستان 

حکیم نزاري بیرجند رفت.
دوره دبیرستان را در دبیرستان هاي شوکتي بیرجند و البرز 
تهران گذراند. وي درخصوص کیفیت تحصیل و معلمان 
دوره تحصیل خود نقل مي کند: از دبیران دوره تحصیلم 
در دبیرستان شوکتي بیرجند استاد احمد احمدي بیرجندي ، 
دکتر فرجاد و آقاي کاشاني را خوب به خاطر دارم. دبیراني 
شایسته و دلسوز که از هیچ تالشي براي پیشرفت علمي 
آزمایشگاهي  امکانات  ولي  نکردند  دریغ  آموزان  دانش 
دبیرستان محدود و همین طور امکانات ورزشي نیز بسیار 
داشت  وجود  فوتبال  خاکي  زمین  یک  تنها  و  بود  اندك 
البرز  دبیرستان  در  اما  بود.  از سودش  بیش  آن  زیان  که 
امکانات کافي آزمایشگاهي و ورزشي وجود داشت و چون 
ورزش  نیم ساعت  اداره مي شد  روزي  به صورت شبانه 
صبحگاهي اجباري بود. در این زمان بود که اهمیت استفاده 
از آزمایشگاه و انجام آزمایش هاي شیمي ، فیزیک و زیست 
شناسي را بیشتر دریافتم و به نقش مهم و موثر ورزش در 
سالمتي جسم و روح پي بردم. دبیران دبیرستان البرز اغلب 
از استادان دانشگاه تهران بودند که از بین آنها دکتر گلشن 
و دکتر بهزاد را خوب به خاطر دارم. کالس درس دکتر 
بهزاد بسیار زنده و آموزنده بود. طوري که بسیاري از مطالب 

زیست شناسي را در همان کالس درس فرا مي گرفتیم.
نظم الزمه  و  تداوم  که  آموختیم  او  در کالس  همچنین 
یادگیري است. این شیوه موجب شد که با صرف وقت کم 

به نتیجه مطلوب دست یابیم.
دکتر رفیعي اضافه مي کند: دانش آموزان شبانه روزي البرز 
موظف بودند هر شب دو ساعت مطالعه کنند و از توجه به 
بهداشت و ظاهر خویش غفلت نکنند. البته تمام امکانات 
دکتر  و شادروان  بود  مهیا  روزی  در شبانه  امر  این  براي 
مجتهدي رئیس دبیرستان البرز ، خود نیز در شبانه روزي 

سکونت داشت و بر انجام دقیق مقررات نظارت مي کرد.
از اقدامات مفید دکتر مجتهدي برگزاري جلسات سخنراني 
ماهانه براي دانش آموزان شبانه روزي بود. سخنرانان اغلب 
از افراد فرهیخته، بزرگان علم و ادب و استادان سرشناس 
 دانشگاه یا اغلب فارغ التحصیالن برجسته و شاخص دوره هاي

 گذشته دبیرستان البرز بودند و درباره رشته هاي تخصصي 
مختلف یا مسائل علمي، فرهنگي واجتماعي و سایر مطالب 
سودمند، اطالعات مفیدي دراختیار دانش آموزان قرار مي 
در  موثري  بسیار  راهگشاي  و  راهنما  جلسات  این  دادند. 
بود.  آینده  ادامه تحصیالت در  و  انتخاب رشته تحصیلي 
دکتر محمود رفیعي پس از اتمام تحصیالت دبیرستان ، 
عازم کشور سوئیس شد و در سال ۱9۵۸ میالدي تحصیل 

در رشته پزشکي در دانشگاه ژنو را شروع کرد.
در آن دانشگاه از محضر استادان برجسته اي مانند پروفسور 
بیکل ، پروفسور فرانچس کتي، پروفسور رودار و پروفسور 
المللي  بین  برجسته  استادان  از  روتیس هوزر که همگي 
براي گرفتن  دوره دکتري  اتمام  از  برد. پس  بهره  بودند، 
تخصص و ادامه تحصیالت عازم انگلستان شد و به مدت 
سه سال در بیمارستان کودکان »گریت اورموند« در لندن 
و یک سال هم در »شفلید« نزد استادان سرشناس طب 
»پروفسور  و  ورث«  ایلینگ  »پروفسور  جمله  از  کودکان 
ولف« دوره طب اطفال را گذراند و موفق به اخذ تخصص 
طب کودکان شد. دکتر محمود رفیعي پس از بازگشت به 
میهن به خدمات علمي، فرهنگي و درمان بیماران ادامه 

مي دهد.
ذوق  دارد.  فرهنگ  و  ادبیات  به  خاص  اي  عالقه   ، وي 
این  ترین  برجسته  اوست.  اجدادي  ادبي میراث  و  شعري 
درمیاني  عبدالکریم  بن  محمدرفیع  بزرگش  جد  نیاکان 

متخلص به »المع« است.
وي عالوه بر خدمات علمي به خدمات فرهنگي نیز روي 
آورده است. خود او معتقد است: »زیربناي هر پیشرفتي بر 
پایه پویایي فرهنگي است و هر فردي در هر رشته و هر 
شغلي که هست باید به وظایف اجتماعي و فرهنگي خود 
مدفن  و  تاریخي  یادگارهاي  بیرجند شهر  باشد.  آگاه  هم 
فرزانگان زیادي بوده است که در عرصه علم و فرهنگ 
خوش درخشیده اند و آثاري گرانبها از خود برجاي گذاشته 
اند. اگر این آثار منتشر نشود و در اختیار نسل جوان قرار 
نگیرد، این نسل از گذشته خود بي خبر و ناآگاه باقي مي 
ماند. پژوهش در احوال و آثار و آراي این بزرگان موجب 
غناي فرهنگ و رشد و تعالي جامعه و سبب انگیزه در نسل 
معاصر مي شود. با این نیت وقصد است که دکتر رفیعي 
طي ۲3 سال تالش پیگیر و مستمر، آثار گران قدري از 
شخصیت هاي علمي و ادبي بیرجندي یا آثاري که درباره 
آنان نوشته شده است را با هزینه شخصي به زیور طبع مي 
اي  برجسته  استادان  از خدمات  این مهم  انجام  در  آراید. 
چون دکتر مظاهر مصفا ، دکتر جمال رضایي نیز بهره مي 
گیرد. در اینجا عالوه بر فهرست آثار علمي ، ادبي ، تاریخي 
و فرهنگي که به اهتمام او منتشر شده است، به اختصار 

شرحي از خدمات علمي و آموزشي وي را بیان مي کنیم.
ديوان المع: این اثر مجموعه سروده هاي محمدرفیع  بن 
عبدالکریم درمیاني متخلص به المع ، شاعر عارف اواخر 
قرن یازدهم و اوایل قرن دوازدهم هجري شمسي است که 

در سال ۱3۶۵)ه.ش( منتشر شده است.
زندگي و آثار نزاري: این کتاب تحقیقي است عالمانه از 
چنگیز غالمعلي باي بوردي پیرامون زندگي و آثار و آراي 
شاعر بزرگ ایراني حکیم نزاري قهستاني که با ترجمه مهناز 

صدري از روسي در سال ۱3۷۰چاپ و منتشر شده است.
واژه نامه گويش بيرجندي: شامل بیش از پانزده هزار 
انواع واژه ها، نام ها و ترکیبات و اصطالحات رایج در گویش 
بیرجند است که باکوشش روانشاد دکتر جمال رضایي جمع 

آوري و در سال ۱3۷۲ چاپ و منتشر شده است.
بررسي گويش بيرجندي واج شناسي - دستور: 

این اثر دکتر رضایي متمم کتاب واژه نامه گویش بیرجند 
است که موضوع آن بررسي ساختار انواع کلمات و قواعد 
ساختمان آنها همراه با قواعد و ترکیب و ساخت جمالت و 
نقش و کاربرد واژه ها وافعال و انواع جمله ها در گویش 

بیرجندي است که در سال ۱3۷۷ منتشر شده است.
جمال  دکتر  شادروان  نیز  اثر  این  مولف  نامه:  بيرجند 
رضایي و موضوع آن گزارش تفصیلي و ثبت و ضبط ساختار 
شهري و اوضاع فرهنگي ، دیني ، اجتماعي و اقتصادي 
شهر بیرجند مي باشد که در آن تصویر جامع و فراگیر و 
آغاز  بیرجند در  زندگي زیستي مردمان  از محیط  روشني 
سده چهاردهم خورشیدي است که در سال ۱3۸۱ چاپ 

و منتشر شده است.
قصاید، شامل  فنودي:  عبدالحسين  شيخ   ديوان 

او  است.  آگاه  شاعر  این  رباعیات  و  مسمطات  و  غزلیات 
بیداري  و  نگري  واقع  و  بازاندیشي  به  را  خود  هموطنان 
سیاسي و فرهنگي فراخوانده و این خصایص دیوان مختصر 
او را ارزشي خاص بخشیده است. این دیوان پس از تصحیح 
در سال ۱3۸۲ از سوي انتشارات هیرمند انتشار یافته است.

زندگي و اشعار سري ) بديع الزمان نور بخش(: 
سري شاعر توانا و نابیناي قایني بیرجندي است که هرچند 
عمرش را در محیط خشک اندیشي، اجتماعي و خشونت 
از آموزش سپري کرده ولي طبع  خانوادگي و محرومیت 
روان و استعداد دروني خویش را در مجموعه اشعارش به 
خوبي آشکار کرده است. دیوان او در سال ۱3۸۵ منتشر 
شده است. عالوه بر این آثار، کتاب هاي دیگري نیز به 

همت دکتر محمود رفیعي انتشار یافته است.
محمدابراهیم  سید  دیوان  اقدام:  دست  در  كارهاي 
صفوي، مجموعه مقاالت همایش بین المللي بزرگداشت 
عبدالعلي بیرجندي به انضمام مقاالتي دیگر درباره آثار او، 
ترجمه شرح عبدالعلي بیرجندي: بر فصل یازدهم تذکره 
خواجه نصیرالدین طوسي نیز به زودي به زیور طبع آراسته 

مي شوند. 
فعاليت هاي پزشكي: الف: کتاب ها : بیماري هاي 
دستگاه گوارش - طب کودکان نلسون ۱99۲ این کتاب 
ترجمه بخش بیماري هاي دستگاه گوارش از کتاب بزرگ 
 ۱99۲ سال  ویراست  نلسون  کودکان  طب  ارزش  پر   و 
اطفال و عوارض دستگاه گوارشي  باشد که در طب  مي 
جایگاه و اهمیت خاصي دارد. این کتاب در ۵ هزار نسخه در 

سال۱3۷3چاپ و منتشر شده است.
طب اطفال راهنماي تشخيص و درمان: این اثر 
نوشته جک اینسلي و استادان بیمارستان کودکان بیرمنگام 
انگلستان است که با تاکید بر مسائل احیا، تغذیه ، تکامل و 
ارزیابي شنوایي تنظیم شده و سرشار از واقعیت هاي علمي 
است و در سال ۱3۷۴انتشار یافته است. تالیف فصل هاي 
تغذیه ، ویتامین ها ، بیماري هاي سیستم عصبي مرکزي در 
کتب طب کودکان. ب: مقاالت و پژوهش ها : انتشار۱۰مقاله 
 در مجالت معتبر خارجي ، انتشار 3۰مقاله در مجالت علمي ، 
پزشکي داخلي ، پژوهش اختالالت ایمني در سوء تغذیه 
دیگر  استاد  دو  همکاري  با  که  را  کودکان  و  شیرخواران 
دانشگاه تهران و با حمایت سازمان بهداشت جهاني انجام 
داده است و به خاطر آن در سال ۱3۵۶ به اخذ تقدیرنامه و 
جایزه پژوهشي از وزارت علوم و فن آوري نایل شده است.

ج : آموزش و درمان - تدریس بیماري هاي کودکان براي 
دانشجویان پرستاري به مدت دوازده سال ، آموزش نظري 
و عملي دانشجویان دوره عمومي پزشکي و رزیدنت هاي 
دوره تخصصي به مدت 3۰ سال ، درمان بیماران بستري 
مرکز طب  اورژانس  بخش  سرپرستي   ، کننده  مراجعه  و 
کودکان و رئیس بخش داخلي بیمارستان بهرامي دانشگاه 

تهران. 
کودك  غذاي  و  شیرخشک  کمیسیون  در  همچنین  وي 
در  فعالیت  و  ، عضویت  زمینه  این  در  مواد الزم  تهیه  و 
کمیسیون ترویج شیر مادر و... شرکت و عضویت داشته 
نامه  پایان   ۲۵ راهنماي  استاد   : ها  فعالیت  سایر  است. 
تهیه ۱۵   ، اطفال  در طب  تخصصي  و  عمومي  پزشکي 
 ، عمومي  پزشکي  دوره  دانشجویان  براي  آموزشي  جزوه 
تهیه جزوه آموزشي براي دانشجویان دوره پرستاري ، تهیه 
هورمون رشد از هیپوفیز و به کارگیري آن در درمان بیماران 

مبتال به کمبود رشد ناشي از فقدان ترشح هورمون رشد.
دکتر محمود رفیعي در سال ۱3۸3 با سمت استادي دانشگاه 
علوم پزشکي تهران بازنشسته شد. وي که در سال ۱3۴۴ 
گوید:  مي  مورد همسرش  در  است  کرده  ازدواج  شمسي 
همسرم استاد دانشگاه تهران در رشته روان شناسي است و 
طي ۱۴ سال زندگي مشترك همواره از حمایت و تشویق 

همسرم برخوردار بوده ام.
این امر نشانگر این مطلب است که در کنار هر مرد موفقي 

زني مشوق و با درایت وجود دارد.

دکتر محمود رفیعی، پزشک خّیر و جهادگر فرهنگی استان

عکس: آرشیو

عاليه پيشه ور

برگی از تاریخبا مشاهیر خراسان جنوبی

واقعه هفتم تیر به روایت قلم

از جلسات  تیر ماه ۱3۶۰ یکی  روز یکشنبه هفتم 
مرکزی  دفتر  در  اسالمی  هفتگی حزب جمهوری 
حزب واقع در سرچشمه تهران با حضور جمعی از 
دولت  وزرای  و  مجلس  نمایندگان  حزب،  اعضای 
برگزار شد. پس از اعالم برنامه، آیت ا... سید محمد 
حسینی بهشتی سخنانش را به این شکل آغاز کرد: 
»ما بار دیگر نباید اجازه دهیم استعمارگران برای ما 
مهره سازی کنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. 
تالش کنیم کسانی را که متعهد به مکتب هستند و 
سرنوشت مردم را به بازی نمی گیرند، انتخاب شوند.« 
که در این لحظه دو بمب بسیار قوی در دفتر مرکزی 
حزب منفجر شد که بر اثر شدت انفجار قسمت هایی 
از ساختمان فرو ریخت. در نخستین ساعت پس از 
های  خیابان  در  تهران  مردم  از  نفر  انفجار، صدها 
اطراف دفتر اجتماع کردند. اکثر مجروحین و شهدایی 
که حمل می شدند، غرق در خون بودند و به هیچ 
وجه شناخته نمی شدند. حادثه هفتم تیر ۶ روز پس 
از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری و یک ماه قبل 
از فرار وی و مسعود رجوی به فرانسه صورت گرفت، 
3 روز قبل از وقوع این حادثه، محمد جواد قدیری، 
عضو کادر مرکزی سازمان منافقین و طراح اصلی 
انفجار مسجد ابوذر به دوستان خود با اطمینان خبر 
داده بود که »روز هفتم تیر« کار یکسره خواهد شد.

ایران رتبه 16 جهانی را در زمینه 
ثبت اختراع دارد

گزارش کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و 
نوآوری شورای عالی انقالب فرهنگی براساس آمار 
سازمان جهانی مالکیت فکری نشان می دهد ایران 
رتبه ۱۶ جهانی را در سال ۲۰۱۶ در زمینه ثبت پتنت 

)اختراع( داشته است. 

کودکانی که »پیانو« می نوازند 
زودتر زبان یاد می گیرند

تحقیقات جدید نشان می دهد باهوش ترین کودکان 
افرادی نیستند که زیاد کتاب می خوانند بلکه کودکانی 
هستند که “پیانو” می نوازند. تحقیقات جدید محققان 
چینی نشان می دهد نواختن یک ساز موسیقی تنها 
زبان  یک  یادگیری  فراگیری  مهارت  ماه،  برای ۶ 
تحقیق  این  در  می بخشد.  بهبود  را  کودکان  در 
جدید، کودکانی که پیانو نواختن را فرا گرفته بودند، 
می پردازند،  مطالعه  به  که  کودکانی  با  مقایسه   در 
قابلیت باالتری در تشخیص صداهای گوناگون داشتند.

تولید آزمایشگاهی  نانوکاغذ 
مرغوب از ضایعات نیشکر 

محققان با بهره گیری از ضایعات نیشکر و نانوالیاف 
سلولز موفق به تولید نانوکاغذ مرغوب شدند. این نوع 
کاغذ از خواص مکانیکی بهتری نسبت به کاغذهای 
معمولی برخوردار است.کاغذ قابل اعتمادترین وسیله  
جمع آوری، ذخیره و انتقال اطالعات بوده  است. ماده  
اصلی کاغذ سلولز است که از درختان استخراج می شود.

سینما و تلویزیون

صبحانه، نهار، شام

آدرس: بین حکیم 5 و 7

انواع غذاهای سنتی، آش رشته و ...
چای با سماور زغالی        مکانی تاریخی

آمـاده پذیرایـی
 از مراسم مهمانی و جشن تولد
آدرس : قلعه تاریخی بیرجند

32224991 - 09155051239 - 09150051239  مدیریت مقدم

سفره خانه سنتی قلعه بیرجند رستـوران و غــذا آمـاده نویـد

پیـک  رایگـان

قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولین بار در استان 

تولید علوفه تازه جو ، گندم و ... در فاز 2 افتتاح شد
جهت خرید و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگیرید

امیرآباد- انتهای عدالت 1 -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند

کلینیک گیاه پزشکی و فروشگاه سبز گستر
مجهز به آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی 

فروش انواع سموم دفع آفات نباتی * کود، بذر، ادوات کشاورزی
بیرجند ، میدان امام ، جنب کالنتری 12    مدیریت: فرزاد نیا

32220072 - 09152207442

علمی و فناوری
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راهکارهایی برای جلوگیری از زود رنجی

زمانی که از کسی رفتار یا صحبت نا خوشایندی می 
بینم و می شنوم و ناراحت می شوم نمی توانم ناراحتی 
خودم را نشان دهم اما تا مدتها در ذهنم باقی می ماند 

و آزارم می دهد. 
شما باید دو تمرین داشته باشید . اول واکنش منعطف تر 
در رابطه با دیگران و دوم مدیریت ذهن خود شما به هر 
دوی این موارد نیاز دارید. همه ما در ارتباطات خود در طول 
روز ممکن است با ناخواسته هایی روبرو شویم. افراد زیادی 
 هستند که ناخواسته طبق میل ما رفتار نمی کنند و یا
ایده ال های رفتاری را نمی دانند و همان طور که خود ما 

نیز ممکن است دچار این نوع اشتباهات بشویم . 
لذا همه ما باید در ارتباطات متقابل یاد بگیریم تا خواسته 
هامون رو مطرح کنیم و اتفاقا از آن دفاع داشته باشیم. 
لذا باید تمرین کنید. باید برای آن قدم بردارید و بدانید 
یک شبه قرار نیست تغییری ایجاد شود و به مرور شما 
به  پیدا می کنید. مهارت جرات مندی  را  این مهارت 
شما می آموزد که چطور ضمن ایجاد رابطه عاطفی و 
با محبت با دیگران از خواسته هاتون نیز دفاع کنید. الزم 
نیست خشونتی داشته باشید فقط به کمی قاطعیت نیاز 
دارید همین. فرض کنید کسی میان حرف شما می پرد و 
آن را نیمه می گذارد شما می توانید به عبارتی محکم و 
قاطع بگویید » ضمن این که تمایل دارم نظر شما را بدانم 

دوست داشتم صحبتم را کامل کنم«.
اما در مورد مدیریت ذهن: الزم است شما تمرین های 
ذهنی و فکری داشته باشید. ذهن ما نباید آزاد باشد تا به 
هر کجا که می خواهد برود و هر موضوعی را که میل دارد 
مرور نماید . ما باید آن را مدیریت کنیم و روی داده ها و 
 ورودی ها غربال گری نماییم . یا به آن ها مجوز ادامه 

می دهیم یا نمی دهیم .

جالل آل احمد، فرزند سید احمد حسینی طالقانی در محله 
سید نصرالدین از محله های قدیمی شهر تهران به دنیا 
آمد، او در سال 1302 پس از هفت دختر متولد شد و 

نهمین فرزند پدر و دومین پسر خانواده بود.
پدرش در کسوت روحانیت بود و از این رو جالل دوران 
کودکی را در محیطی مذهبی گذراند. تمام سعی پدر این 

بود که از جالل، برای مسجد و منبرش جانشینی بپرورد.
جالل پس از اتمام دوره دبستان، تحصیل در دبیرستان 
را در مدارس  فرزند  پدر که تحصیل  اما  آغاز کرد،  را 
دولتی نمی پسندید و پیش بینی می کرد که آن درس 
ها، فرزندش را از راه دین و حقیقت منحرف می کند، با 
او مخالفت کرد.وی دراین خصوص گفته» دبستان را که 
تمام کردم، دیگر نگذاشت درس بخوانم که: »برو بازار 
کار کن« تا بعد ازم جانشینی بسازد. و من رفتم بازار. اما 
دارالفنون هم کالس های شبانه باز کرده بود که پنهان 
از پدر اسم نوشتم.« پس از ختم تحصیل دبیرستان، پدر 
او را به نجف نزد برادر بزرگش سید محمد تقی فرستاد 
تا در آنجا به تحصیل علوم دینی بپردازد. این سفر چند 
ماه بیشتر دوام نیاورد و جالل به ایران بازگشت.به طور 
کلی نثر آل احمد نثری است شتابزده، کوتاه، تاثیر گذار 
و در نهایت کوتاهی و ایجاز. آل احمد در شکستن برخی 
از سنت های ادبی و قواعد دستور زبان فارسی شجاعتی 

کم نظیر داشت. 

اگر واقعا می خواهی در جستجوی کشف حقیقت باشی، 
الزم است که حداقل یک بار در عمرت تا جایی که 

ممکن است به همه چیز شک کنی.

هر چقدر در زندگی پیش می رویم برایمان سخت تر
 و سخت تر می شود، ولی در مبارزه با دشواری ها

 ژرف ترین قدرت قلب رشد پیدا می کند.

هر روز دلم به زیر باری دگر است
در دیده من ز هجر خاری دگر است

من جهد همی کنم قضا می گوید
بیرون ز کفایت تو کاری دگراست

آسان ترین چیز در دنیا اینست که خودت باشی. 
سخت ترین چیز اینست که چیزی باشی
 که بقیۀ مردم از تو می خواهند باشی.

ضعیف النفس ترین شخص، مردی است که عشق 
را در زنی بیدار می کند.بدون آنکه قصد دوست 

داشتن آن زن راداشته باشد...
باب- مارلی
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ ماندگار

یک لحظه مکث کن

معرفی شخصیت ها

آیه روز  

می  گویند مگر پیامبرانتان دالیل روشن به سوی شما نیاوردند می  گویند چرا می  
گویند پس بخوانید و]لی[ دعای کافران جز در بیراهه نیست. سوره غافر/آیه 50

حدیث روز  

هر که مشتاق بهشت است به حسنات شتابد و از شهوات دوری گزیند، هر که از دوزخ ترسد برای توبه از گناهانش به درگاه خدا پیشی 
گیرد و از حرام ها برگردد. امام سجاد )علیه السالم(

سبک زندگی

چطور ِمهرطلب ها را بشناسیم؟
افراد مهرطلب معموال با افراد مهربان اشتباه گرفته می شوند 
چون از آن تیپ آدم هایی هستند که می خواهند دائما به 
دیگران کمک کنند و برای این کار حاضرند حتی از خودشان 
هم بگذرند و هر سختی را به جان بخرند. آنها معموال نمی 
توانند به کسی نه بگویند و هر کاری می کنند تا آنچه که 
افراد مختلف از آنها خواسته اند انجام دهند. این افراد به توجه 
و محبت دیگران نیاز شدیدی دارند و به شدت از تنها ماندن 
از سوی دیگران واهمه دارند. درواقع افراد مهرطلب به شدت 
به دیگران وابسته هستند و معموال اعتماد به نفس پایینی 

دارند که رفتارشان را تقویت می کند.
مهرطلبی نتیجه عدم سالمت روانی

 پدر و مادر است 
آسیب مهرطلبی اختاللی است که از پدر و مادر ناآگاه به 
صورت  به  را  کار  این  آنها  البته  است.  رسیده  فرزندشان 
نسبت  آگاهی  عدم  آن  دلیل  که  اند  داده  انجام  غیرعمد 
به نیازهای واقعی فرزندشان و نداشتن شرایط پدر یا مادر 
شدن است. والدینی که فرزندشان را مهرطلب تربیت می 
کنند، از سالمت روانی الزم برای چنین مسئولیت بزرگی، 
برخوردار نبوده اند و از اطالعات و آموزش های مناسب برای 
فرزندداری بی بهره بوده اند و همین ناآگاهی شان باعث شده 
که امروز فرزندشان برای نفس کشیدن دهم نیازمند توجه، 
تایید و مهر دیگران باشد.در نتیجه تربیت غلط و رفتارهای 
نادرست پدر و مادر، فرد مهرطلب نمی تواند از زندگی لذت 

ببرد زیرا روانش آسیب دیده است. او دنیا را مکان بدی می 
داند چون احساس می کند که خودش نیست که سبک 
زندگی اش را انتخاب می کند و خودش را نسبت به زندگی 

کنونی خود مسئول نمی داند.
وقتی محبت را دریغ می کنید 

مهرطلب، کسی است که نیازمند و محتاج مهر دیگران و تایید 
آنهاست چون نیاز نوازشی او در دوران کودکی به درستی پاسخ 
داده نشده است. نیاز به محبت، عشق بی قید و شرط، تایید 
و توجه والدین و دیگران از نیازهای اصلی کودکان است و 
زمانی که این نیازهای کودک نادیده گرفته می شود و والدین 
نمی توانند پاسخ سالم سازنده، درست و به جایی به این نیازها 
بدهند، الگوهای رفتاری تاییدطلبانه و مهرطلبانه را در درون 
او به شدت تقویت می کنند.در این شرایط فرد برای گرفتن 
مهر دیگران حاضر است دست به انجام هر کاری بزند. درواقع 
آنچه که به عنوان نیاز عاطفی در کودکی وجود داشته، به 
خوبی از سوی پدر و مادر ارضا نشده و به این ترتیب این 
فروخوردن ها و سرکوب شدن نیازهای عاطفی در کودک، او را 
به سوی مهرطلبی سوق داده است.وقتی ما به عنوان پدر و مادر 
کودکمان را به هر دلیل و به خاطر هر کاری توبیخ می کنیم یا 
به ندرت کارهایش را تایید می کنیم، این احساس را در او به 
وجود می آوریم که همه تقصیرها و اشتباهات به گردن اوست. 
در نتیجه او را دچار استرس می کنیم و به این ترتیب هر روز او 

را بیشتر به سمت چاه مهرطلبی هل می دهیم.

انگشت اتهام به سمت اجتماع 
وقتی با فرد مهرطلب مواجه می شویم، قرار نیست فقط 
انگشت اتهام مان را به سمت والدین بگیریم و رفتارهای 
نادرست آنها را عامل بروز این اختالل شخصیتی بدانیم بلکه 
گاهی وقت ها این جامعه است که نسلی را مهرطلب می 
کند.نقش اول اجتماع آموزشی است که باید به پدر و مادر 
بدهد. مفهوم آموزش از این نظر برای والدین اهمیت دارد که 
بدانند فرزندپروری کار بسیارسختی است. در بسیاری از موارد 
کودک در خانواده ای به دنیا می آید که تک فرزند است 
و به همین دلیل والدین تجربه تربیت و برخورد با کودک 
را ندارند و نمی دانند چطور باید عشق و محبت خود را به 
صورت بی قید و شرط به فرزندشان بدهند.در اینجاست که 
نقش آموزش هایی که اجتماع به والدین می دهد، بسیار 
پررنگ شده و نقش جامعه و مسئوین برای باال بردن سطح 
کند. چون  پیدا می  ای  العاده  فوق  اهمیت  والدین،  روانی 
همان طور که قبال گفته شد، مهم ترین دلیل مهرطلب 
شدن کودک، رفتار والدین نسبت به اوست. هرچه سالمت 
روان والدین باالتر نسبت باالتر باشد و کودک شان را طرد 
نکنند، پرخاشگر نباشند، عشق شان را شرطی نکند و... میزان 

مهرطلبی هم در کودکان به شدت کاهش پیدا می کند.
کودک باید در مدرسه یاد بگیرد که اگر به دیگران محبت 
می کند نباید در مقابل، انتظار محبت داشته باشد یا محبت 
را گدایی کند. همچنین کودک باید دوست داشتن خود را یاد 

بگیرد و بیشتر به خودش تکیه کند و بداند که چطور نباید 
از نظر عاطفی به دیگران وابسته شود و دقیقا به دلیل نبود  

درون مهرطلب ها پر از خشم و کینه است 
مهرطلب ها در رابطه با همسر و فرزندان خود یا در تعامل 
با والدین شان آسیب پذیرتر هستند. این افراد نمی توانند به 
خواسته های دیگران نه بگویند پس خشم را درون خودشان 
می ریزند و در عوض لبخند می زنند و کاری را که از آنها 
خواسته شده انجام می دهند. این افراد برای همه اطرافیان خود 
بیش از حد کامل هستند اما درون شان پر از کینه و خشم و 

ناراحتی است که پشت نقاب آرامش پنهان شده است.
 مهرطلب ها مظلومند؟ 

ممکن است افراد مهرطلب با مظلوم اشتباه گرفته شوند. البته 
این افراد به نوعی مظلوم هستند اما مشکل اصلی اینجاست 
الگو تبدیل می کنند. یعنی یک  که دیگران آن ها را به 
فرد مهرطلب به دلیل نوع رفتارهایی که در خانواده بروز می 
دهد، به الگوی رفتاری تبدیل می شود و همه می خواهند 
فرزندشان مانند فالنی باشد که مهربان است و اصال نه نمی 
گوید! در حالی که اختالل شخصیت مهرطلبی در وجود او 
نادیده گرفته می شود.مادری را تصور کنید که در دوران 
کودکی اش توجه کافی ندیده و حاال مادری مهرطلب است. 
فرزندان این زن هم با مشاهده مستقیم رفتارهای مادرشان 
این ویژگی را پیدا کرده اند و به این ترتیب این سیکل معیوب 

را تکرار می کنند.

582719634
794368215
613452879
231297586
276583491
958641723
867935142
429176358
135824967

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

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

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

نصب و سرویس کولر آبی
لوله کشی ، برق کشی، تعمیر آبگرمکن

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی

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

به تعدادی برق کار ماهر و نیمه ماهر 
نیازمندیم.

09391538111
در فروشگاه لوازم یدکی خودرو به یک 

همکار و شراکت در کار نیازمندیم.
09158254172

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

را تجربه کنید.   09158668002
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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

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

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

یک شرکت تبلیغاتی معتبر جهت 
تکمیل کادر خود نیاز به تعدادی 
نیرو )با روابط عمومی باال( دارد.

بازاریاب - مدیر فروش
 09155628902

32357311

یک شرکت معتبر جهت انجام 
عملیات ساختمانی به  تعدادی استاد 

 بنا ، کارگر ساده ، برق کار صنعتی ،
لوله کش ساختمان و جوشکار 

نیازمند است.  09154784313

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها برای تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل داریم(

 09159639065- علـی آبادی 

 حمـل  اثاثیـه 
حمل بار

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 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

به تعدادی  نیرو ی آقا و خانم جهت کار 
در فست فود )صندوق دار، سالن دار

 و آشپز ( نیازمندیم. 
ساعت تماس: 11 ظهر الی 8 شب

056-32342233
09105473611

                                  تگزاس            خجالت نکش
16:1520شروع سانس

عصبانی نیستم
1821:30شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

 در رشته های نازک دوز،مانتودوز،لباس شب وعروس و...
چهل تیکه دوز،گل های برزیلی وسرمه دوزی و...

ازمبتدی تاپیشرفته هنرجومی پذیرد.

آدرس:خیابان سپیده حاشیه سپیده7و 9   همراه:09155619590   تلفن:32447673
با مدیریت: آذرپندار
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اسید فولیک برای زنان الزم است

اسید فولیک یک نوع ویتامین B است که برای 
بارداری الزم است. زنان باردار باید روزانه 4 میلی 
گرم اسید فولیک در طول روز مصرف کنند تا 
عصبی  لوله  های  بیماری  انواع  از  آنها  جنین 
عیوب  یا  شکاف دار  فقرات  ستون  همچون 
باشد.  امان  در  )آننسپالی(  سر  کاسه  مادرزادی 

مقادیر استفاده اسید فولیک در موارد مختلفی 
همچون یکی از والدین دچار بیماری لوله عصبی 
داشته  زمینه  این  در  خانوادگی  سابقه  یا  باشد 
باشند. مادر دیابت داشته باشد. مادر داروی صرع 
مصرف کند. مادر بیماری سلیاک داشته باشد.
مانند  مواد  باشد.برخی  داشته  وزن  اضافه  مادر 
غالت، نان های صبحانه، کلم بروکلی، دانه لوبیا 
و برنج قهوه ای سرشار از اسید فولیک هستند.

چشمان را با گالب بشویید 
و معجزه  آن را ببینید

خواص ضد باکتریایی و ضد عفونی کننده  موجود 
در گالب به روش های مختلفی برای چشم مفید 
غبار،  و  برابر گرد  در  از چشم ها   است. گالب 
آلودگی ها، قرمزی، التهاب چشم و مواد مضر لوازم 
آرایشی و زیبایی مراقبت می کند. مقداری پنبه 

بردارید و آن را به اندازه کافی در گالب خیس 
کنید و روی چشمهایتان قرار بدهید، برای نتیجه 
بهتر ۱۰ تا ۱۵ دقیقه این حالت را حفظ کنید.

گالب برای شستشوی چشم عالی است. گالب 
نشستن  از  ناشی  خستگی  و  فشار  مخصوصا 
طوالنی مدت پشت کامپیوتر و تلویزیون را کاهش 
می دهد. چند قطره گالب را به مقداری آب اضافه 
کنید و با یک پد پنبه چشم هایتان را بشویید.

اگر آلبالو پلو بخورید
 افسرده نمی شوید

آلبالو پلو نقش موثری در تقویت حافظه دارد و از 
ابتال به آلزایمر جلوگیری می کند. این غذا به تقویت 
روده و دستگاه گوارش نیز کمک شایانی می کند 
و برای مبتالیان به سندروم روده تحریک پذیر 
مفید است. همچنین موجب تقویت سیستم قلبی 

و عروقی می شود و تاثیر چشمگیری در تناسب 
اندام افراد دارد. خون ساز بوده و برای مبتالیان به 
کم خونی و زنان باردار بسیار مفید است. این غذا 
نقش موثری در لطافت پوست، رشد و تقویت مو ها 
دارد. اسید آمینه تریپتوفان موجود در آلبالو پلو به 
ساخت هورمون سروتونین در مغز کمک شایانی 
می کند، این هورمون شادی و نشاط را در افراد 
تقویت و از ابتال به افسردگی جلوگیری می کند.

فواید خوردن سیب سبز چیست؟
  

سیب سبز که تنها ۸۰ کالری دارد، به عنوان یک 
انرژی فراوانی دارد شناخته می شود،  میوه که 
زیرا حاوی مقدار زیادی کربوهیدرات و اسیدهای 
آمینه است. اگر می خواهید به صورت سالم وزن 
خود را از دست دهید، فقط کافی است که روزی 
یک عدد سیب سبز را  ناشتا مصرف کنید. شما 

با مصرف سیب سبز به طور ناشتا می توانید از 
ابتال به بیماری دیابت جلوگیری کنید. مصرف 
مورد  شکر  میزان  ناشتا  صورت  به  سبز  سیب 
نیاز بدن را کاهش می دهد. یکی دیگر از فواید 
خوردن سیب سبز به صورت ناشتا، جلوگیری از 
تشکیل پالک دندان است. اسید موجود در سیب 
سبز باعث تمیز شدن دندان ها و افزایش بزاق 
دهان می گردد و سطح ph را حفظ می کند.

چند ماده غذایی که منبع آهن 
هستند

هرچند خیلی ها جگر گوسفند را دوست ندارند، اما 
یکی از بهترین منابع آهن است. همچنین جگر 
سرشار از پروتئین، ویتامین A و B۱2 است. در 
وعده های غذایی مخصوصا صبحانه از موادی 
استفاده کنید.  از غالت غنی  شده هستند،  که 

نان های غالت و جو دوسر آهن زیادی دارند و 
همچنین سرشار از فیبر هستند. سبزی اسفناج از 
بین سبزیجات دیگر مقدار آهن خیلی زیادی دارد 
و در هر یک فنجان آن 4 میلی گرم آهن وجود 
دارد. همچنین گوجه فرنگی هم سرشار از آهن 
است. حبوبات معموال میزان زیادی آهن دارند، 
مخصوصا لوبیا چه نوع سفید آن و چه انواع دیگر 
سرشار از آهن و مواد غذایی مفید برای بدن هستند.

یادداشت

یادداشت

۷۰ باند فعال قاچاق مواد مخدر در استان متالشی شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی گفت: ۷۰ باند فعال 
استان متالشی شد. سرهنگ  قاچاق مواد مخدر طی سال گذشته در 
حسین محمدی گفت: باید همه دستگاه ها و مردم برای این امر گام 
راستای  در  انجام شده  اقدامات  به  اشاره  با  محمدی  سرهنگ  بردارند. 
مقابله با عرضه مواد مخدر بیان کرد: طی سال گذشته 4۷ تن مواد مخدر 
کشف شد که ۹۶ درصد از این کشفیات توسط نیروی انتظامی بود. وی 
از دستگیری ۵ هزار نفر از قاچاقچیان و خرده فروشان خبر داد و گفت: 
بیش از هزار دستگاه خودرو از قاچاقچیان ضبط شد. رئیس پلیس مبارزه 
با مواد مخدر بیان کرد: همچنین ۷۰ باند فعال در زمینه قاچاق متالشی 
شده است. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای کاهش سطح 
تقاضا بیان کرد: طی سال گذشته 2۷۰ کارگاه آموزشی در استان برگزار 
شده و ۶۰ هزار نفر از جامعه هدف در این کارگاه ها شرکت داشته اند. 
سرهنگ محمدی افزود: همچنین ۱۷۰ نمایشگاه تخصصی برگزار شده 
که در قالب آن بیش از ۳۰ هزار نفر از افراد شرکت کننده توانمند شدند.

دعوت»خدمتی« به اردوی تیم ملی تیراندازی

فدراسیون تیراندازی کشورمان از بانوی ملی پوش خراسان جنوبی برای 
حضور در اردوی آمادگی تیم ملی دعوت به عمل آورد. نجمه خدمتی از 
خراسان جنوبی به همراه الهه احمدی، مهیار صداقت و امیرمحمد نکونام 
از تهران، حسین  باقری از اصفهان، پوریا نوروزیان و آرمینا صادقیان از 
ایالم، مه لقا جام بزرگ از همدان، فاطمه کرم زاده از بوشهر و امیرسیاوش 
ذوالفقاریان از سمنان به این اردو فراخوانده شده اند. اردوی آماده سازی 
تیراندازی با تفنگ بادی اعزامی به مسابقات آسیایی جاکارتا از ۹ تا ۳۱ تیر 
تحت نظارت کادر فنی و با هدایت گوران ماکسیمویچ سرمربی تیم ملی 

در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

حضور کشتی گیران خراسان جنوبی 
در مسابقات قهرمانی کشور

قریب  به شرکت  با  کشور  نونهاالن  آزاد  کشتی  قهرمانی   مسابقات 
استان  میزبانی  به  تیر  پانزدهم  تا  دهم  استان   ۳۱ از  وررشکار   ۱۵۰
وزن  در  طبس  از  عبداللهی  می شود.  برگزار  خرم آباد  در   لرستان 
از  شفیعی  کیلوگرم،   ۳۸ وزن  در  قاین  از  دروگر  کیلوگرم،   ۳۵
وزن  در  بیرجند  از  عرفانیان  کیلوگرم،   4۱ وزن  در   سربیشه 
44 کیلوگرم، روشنی از طبس در وزن 4۸ کیلوگرم، حسن زاده از قاین در وزن 
 ۵2 کیلوگرم، گلکار از بیرجند در وزن ۵۷ کیلوگرم، درخشان از قاین در وزن 
۶۸ کیلوگرم، تیرافکن از بیرجند در وزن ۷۵ کیلوگرم، فرخ نیا از طبس در 
وزن ۸۵ کیلوگرم، جوادی زاده از سربیشه در وزن ۱۰۰ کیلوگرم نماینده های 

خراسان جنوبی در این ماراتن ملی هستند.

حوادث استان

ورزش استان

کاریکاتور - عطایی  داده نما

خالل دندان یکی از محصوالت مراقبت از دندان است که می تواند 
مضرات بسیاری هم برای دندان ها داشته باشد. این مضرات عبارتند از:
تالش  می کند،  گیر  دندان هایتان  بین  و  می خورید  چیزی  وقتی 
می کنید آن را بیرون بیاورید، در این مواقع بعضی از افراد از خالل 
دندان استفاده می کنند که استفاده از آن اصال خوب نیست چون 
خالل دندان های امروزی بیشتر از جنس چوب و پالستیک است که 
ممکن است در وهله  اول خوب باشد اما باعث آسیب دیدگی دندان ها 

می شود. استفاده از خالل باعث پوسیدگی دندان می شود. وقتی خالل 
را بین دندان ها نگه می دارید تا غذاها را خارج کنید، این کار باعث 
پوسیدگی دندان و خون ریزی می شود. اگر این کار را برای طوالنی 
مدت انجام دهید به خرابی کل دندان  ها می انجامد. یک بار استفاده از 
خالل دندان خوب است اما استفاده مکرر نه تنها روی دندان ها، بلکه 
روی لثه نیز تاثیر می گذارد. وقتی مکرر از خالل دندان استفاده کنید 
فاصله ای بین دندان ها به وجود می آید، این فاصله احتمال این که 

غذا بیشتر داخل دندان ها گیر کند را باال می برد و باعث کرم خوردگی 
دندان می شود. از طرفی وقتی از خالل دندان استفاده می کنید، تمایل 
پیدا می کنید که خالل دندان را که از چوب یا پالستیک درست شده 
می شود.  دندان  مینای  دیدگی  آسیب  باعث  کار  این  بجوید؛  است، 
استفاده مکرر از خالل دندان نه تنها به لثه آسیب می زند بلکه وقتی 
آسیب  باعث  و  شل  لثه  واقع  در  می کند  حرکت  اولیه  جای  از  لثه 
دیدگی ریشه دندان می شود که در برخی موارد با درد همراه است. 

مضراتاستفادهازخاللدندانکهتابهحالنمیدانستید

امالک و 
مستغالت

زمین حدود۱۵۰ متری حصار 
شده با سوئیت موقت وپروانه 
ساخت ، امتیاز آب و برق گاز 
درشهرک رقوئی، ۸۵ میلیون

۰۹۳۳۸۸۶۸۳۹۹

امتیاز شرکت سلحشوران کویر  
واریزی۱۱/2۰۰م
فروش توافقی
تلفن تماس:

۰۹۱۵2۶7۱۳4۱

فروش منزل ویالیی مهرشهر 
دوطبقه مستقل و مجزا ،دو نبش 

شیک و تازه ساز 
تلفن تماس:

۰۹۱۵۳۶2۰۹2۱

مسکن مهر در مهرشهر 
خریداریم.

تلفن تماس:
۰۹۱۵۶۰۰4۱۵2

 فروش زمین مغازه تجاری
 ۵۰ متر،  معصومیه ، خیابان 

تالش، آینده دار، دوکله 
قیمت استثنایی

۰۹۱۵۱۶۰۹۳۰۹

۳۰۰مترمربع زمین مسکونی
 با سند  ششدانگ واقع در خیابان 

شهید رجایی آرین شهر
 به فروش می رسد. فی 2۵ م 

۰۹۱۵۳۶۳۸2۹7

فروش منزل شخصی ساز سه 
طبقه ، جمهوری، سند ششدانگ 
زمین ۱4۵ متر، سه واحد مجزا 

قیمت ۳۶۰میلیون
۰۹۱۵72۳47۰۶ 

فروش آپارتمان دوطبقه، درمزار 
کاهی، دو مغازه تجاری، امیتاز 
نانوایی لواش صنعتی، دو امتیاز 

برق و یک آب، زمین ۱2۰متر زیر 
بنا ۱۰۰متر فی ۶۰ م، تعویض
 با سواری ۰۹۱۵۵۶۱۱۳۸2 

 

فروش سه طبقه یکجا 
هر طبقه ۱4۰ متر  

قیمت یک میلیارد
تلفن تماس: 

۰۹۱۵۳۶2۰۶2۰

خریدار زمین۳۰2متری
 فی توافقی
تلفن تماس

۰۹۱۵۵۶۱۵۰4۳ 

منزل مسکونی فروشی
 واقع در روستای کوشه سفلی از 
توابع خوسف در حد سفت کاری

تلفن تماس: 
۰۹۱۵۱۶۰۳۰7۳

 

رهن و اجاره 
 

یک واحدمسکونی مستقل واقع 
در سجادشهر،تک خواب، درب 

مجزا، زیرزمین،  ۸ میلیون 
رهن,۱۰۰هزار تومان اجاره

۰۹۱۰۰4۰۰۹2۵

ویالیی دربست سجادشهر،دوخواب 
   همکف۱۳۰متر بنا

۵ میلیون رهن
  و۹۵۰هزارتومان اجاره

۰۹۱۰۰4۰۰۹2۵

جویای کار

به تعدادی راننده با خودرو جهت 
کار در آژانس با زنگ خور باال 
برای دو شیفت صبح و عصر 

نیازمندیم
۰۹۱۵۵۶۱۵۳۸۰

به تعدادی راننده با ماشین جهت 
کار در آژانس به صورت تمام وقت 

و نیمه وقت نیازمندیم 
با زنگ خور باال

۰۹۱۵۸۶۳۹۹7۵

به یک همکار آقا 
 با روابط عمومی باال

 در امالک
 به صورت درصدی نیازمندیم

۰۹۱۵۵۶۱۸۳۹۶

 به تعدادی راننده باماشین 
جهت کار در تاکسی تلفنی 

نیازمندیم
 تلفن تماس

۰۹۱۵۱۶۱42۱7 

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس نیازمندیم

تلفن تماس:
۰۹۱۵۵۶۱۹۰72

 استخدام مهندس برق
جهت نظارت در پروژه صنعتی

  در شهرستان خواف
ارسال رزومه به شماره ذیل 

۰۹۳۸۱22۰۳7۰

به تعدادی راننده 
برای  کار در آژانس نیازمندیم 

تلفن تماس
۰۹۱۵,۱۶۰۹۸۱۵ 

 

جویای کار:
راننده پایه2 دارای مدارک کامل 

آماده همکاری
تلفن تماس

۰۹۰۳۹۶44۱۵2
  

لوازم کامل آرایشگاه زنانه 
به صورت توافقی

 به فروش می رسد
تلفن تماس

۰۹۱۵72۱۱۸۳۹

دو راننده تمام وقت با ماشین 
جهت کار در آژانس بیمارستان 

نیازمندیم
تلفن تماس

۰۹۱۵۹۳۶۹۰72

یک نیروی ماهربه کارواش 
شیفت بعدظهرازساعت۳تا۱۱شب 

نیازمندیم. روزی ۱2 الی ۱۵ 
هزار تومان

۰۹۱۵۵۶۱۵7۸۶
 

آشپز ماهر
 در شیفت بعدازظهر 

جهت همکاری
تلفن تماس

۰۹۳7۰۰۸۰۹۶4

به یک شاگرد ساده 
ام دی اف کار
 نیازمندیم 
تلفن تماس

۰۹۱۵72۸۶۰۸2

به تعدادی راننده 
برای کار در آژانس نیازمندیم

تلفن تماس
۰۹۱۵۱۶۳۶۵۸۰

 
به تعدادی راننده خانم با ماشین 
جهت کار در آژانس بانوان به 

صورت تلفنی و اینترنتی نیازمندیم 
تلفن تماس

۰۹۳۳42۱۵۰۸۰

 جویای کار:
نوجوان ۱۶ساله آماده کار
 با فست فود یا رستوران

تلفن تماس
۰۹۳۳۳74۹4۳۰

خودرو
 

پراید وانت مدل ۹4، بسیار تمیز، 
رنگ شکالتی

 دوگانه، اتاقدار  
فی:توافقی

۰۹۳۶۶2۹۱۰۸4
  

 
 فروش پراید مدل ۸۱ ، رنگ 

سفید، الستیک پهن نو، با تخفیف 
سقف برقی

 یا معاوضه با ماشین 
۰۹۱۵۳۶۱۰۱2۸ 

۱۳۱خشک پالک دار،تحویل درب 
نمایندگی،فروش به شرط تعویض 

پالک 22۵۰۰۰۰۰
تلفن تماس:

۰۹۳۰۱۸۸4247

پراید مدل۸2 رنگ مشکی رینگ 
اسپورت، الستیک۹۰درصد، 

موتور تازه تعمیر بیمه  تخفیف 
کامل یک سال بسیارتمیز، توافقی 

 ۰۹۱۵7۰۱42۹2

آردی مدل۸4 سبزیشمی، دوگانه 
بدون رنگ، بیمه تا بهمن ماه تمام 
تخفیف،کیفیت  ماشین تضمینی

تلفن تماس:
۰۹۱۵۳2۸۱44۵

جیلی امگرند 7، اتومات، مدل 
2۰۱4، سفید،بدون خط و خش، 

در حد صفر، فی ۶۵
 تلفن تماس:

۰۹۱۵۳۶24۰۰7

 فروش سمند ef7 خشک،
پایه گاز سوز،کالس ۱۶، کارتکس

تلفن تماس:
۰۹۱۵.۶۶۶.۵2۱7 

زانتیا مدل ۸2 تمام رنگ، شاسی 
سالم، موتور گیربکس ضمانتی

 زیر پا عالی
فی:۱۵/۵۰۰م

۰۹۱۵۹۶۱244۳

متفرقه

  
  

 
خرید و یا اجاره 

کارگاه نبات و آبنبات
تلفن تماس:

۰۹۱۵۳۶۳۵7۱۸   

فروش سوپرمارکت ،
آدرس فلکه سوم سجادشهر 

قیمت توافقی
تلفن تماس:

۰۹۱۵۹۶274۹۸

یخچال بستی میوه ای 
شیشه مورب، درحدنو 

فروش یا معاوضه با ماشین   
تلفن تماس:

۰۹۱۵۳۶۱۰۱2۸

فروش کولر پراید
 با تمام لوازم
تلفن تماس:

 ۰۹۱۵۸۶۱۰۱۸7 

 واگذاری و فروش
فروشگاه پروتئینی با نمایندگی 

پخش استانی محصوالت ارگانیک 
 و بدون آنتی بیوتیک
۰۹۱۵۳۶۱2۸۶۸
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 اشتغال پایدار برای
 63 فارغ التحصیل دانشگاهی

با اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی 
اشتغال  استان  در  دانشگاه  آموخته  دانش  برای 63 
پایدار ایجاد شد. به گزارش صدا و سیما، مدیر اشتغال و 
کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با 
اشاره به آغاز طرح کاروزی دانش آموختگان از شهریور 
96 در استان، گفت: در این مدت از 4 هزار و 936 کاروز 
ثبت نام شده در این طرح، 2 هزار و 3 نفر واجد شرایط 
شناخته شدند که از این تعداد 63 نفر در واحد پذیرش 
شده برای کارورزی شاغل شدند. مهدی فاطمی افزود: 
از ابتدای طرح تاکنون 663 واحد پذیرنده برای کارورزی 
فارغ التحصیالن در سامانه کارورز ثبت نام کردند.وی 
گفت: از آغاز امسال نیز 30 مجوز برای به کارگیری 56 
فارغ التحصیل دانشگاهی در قالب طرح کارورزی دانش 
آموختگان برای اشتغال در کارگاه های تولیدی اقتصادی 
استان صادر شد. فاطمی افزود: در این طرح متناسب با 
فعالیت کارورز در کارگاه، حق الزحمه ای از سوی تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به فارغ التحصیالن پرداخت می شود.

 تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
دراستان افزایش یافت

مدیرکل امور مالیاتی گفت: امسال تسلیم اظهارنامه 
های مالیات مشاغل و اشخاص حقیقی نسبت به سال 
گذشته بیش از 100 درصد در استان افزایش یافت. 
نباتی روز گذشته درگفتگو با ایرنا اظهار کرد: از آنجایی 

که بیشتر مردم تکمیل اظهار نامه خود را به دقیقه 90 
واگذار می کنند، روزهای آخر خرداد به خصوص روز 
سی و یکم بیشترین آمار مراجعه کننده را داشتیم و با 
عملکرد خوب مودیان امسال بیش از 100 درصد آمار 
سال قبل تسلیم اظهارنامه ها را به ثبت رساندیم. به 
گفته وی، در خراسان جنوبی بیش از 86 درصد اصناف 
از پرداخت مالیات معاف هستند، اما شرط برخورداری 
از هرگونه معافیت و یا مشوق مالیاتی، انجام تکالیف 
قانونی مانند ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر است. 
وی گفت: 42 هزار و 632 مودی فعال در استان وجود 
دارد که از این تعداد 6 هزار و 632 مودی در حوزه 
اشخاص حقوقی و شرکت ها فعال هستند و 36 
هزار مودی را کسبه تشکیل می دهند. نباتی اظهار 
کرد: 31 تیر نیز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی 
اشخاص حقوقی )شرکت ها( در سراسر کشور است 
و به همین خاطر، با توجه به الکترونیکی شدن روند 
ثبت نام و ورود اطالعات و تایید اطالعات اظهارنامه 
ای شرکت ها، مشموالن موظف هستند با مراجعه 
به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ثبت 

اطالعات اینترنتی اقدام کنند.

برپایی اولین سوق هنری امرداد 
در نگارخانه شهرداری

 کاری- هنرمندان جوان صنایع دستی استان در 
نگارخانه شهرداری بیرجند اولین نمایشگاه سوق 
هنری امرداد را برپا کردند. این نمایشگاه از ششم 
برای   22/30 تا   17/30 ساعت  از  تیر  هشتم  تا 

بازدید عموم دایر است.

دوره آموزشی زندگی سالم و به دور از 
مواد در دانشگاه بیرجند برگزار شد

کاوش- به مناسبت 26 ژوئن روز جهانی مبارزه با 
مواد مخدر دوره آموزشی زندگی سالم و به دور از مواد 
با شرکت 130 نفر از کارمندان دانشگاه بیرجند برگزار 
شد. آزمون پایانی این دوره آموزشی در محل دانشگاه 
بیرجند برگزار گردید. زندی دبیر شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: استکبار جهانی نسل 
جوان و پویای کشور را در زمینه گسترش مصرف 
مواد مخدر هدف قرار داده است. وی از خانواده به 
عنوان مهمترین کانون تربیت فرزندان یاد کرد و نشاط 
اجتماعی را از عوامل مهم پیشگیری از گرایش به مواد 
مخدر در بین جوانان بیان نمود. ساالری فر مسئول 
مرکز مشاوره و بهداشت و درمان دانشگاه بیرجند نیز 
با بیان اینکه معنویت و آموزه های دینی در خراسان 
جنوبی پر رنگ است، باورهای دینی را از عوامل مهم 
در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جلوگیری از 

گرایش به مواد مخدر عنوان کرد.

اعطای مجوز به اقامتگاه های بوم گردی 
بر اساس ظرفیت های منطقه باشد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت:ظرفیت 
سنجی در اعطای مجوز به اقامتگاه های بوم گردی 
حائز اهمیت است چرا که در غیر این سود اقتصادی 
نخواهد داشت. به گزارش مهر، علوی مقدم روز گذشته 
کرد:  اظهار  و شهرسازی  زیربنایی  امور  کارگروه  در 

از مؤلفه های مهم در اعطای مجوز به اقامتگاه های 
است. آن ها  اقتصادی  رونق  پیش بینی  گردی  بوم 
وی بیان کرد: نمی توان در زمینه اقامتگاه بوم گردی 
سرمایه گذاری صورت گرفته و تسهیالت اعطا شود ولی 
به لحاظ عدم رعایت فاصله مشخص بین اقامتگاه ها 
سوددهی الزم را نداشته باشد. وی افزود: هر آنچه در 
کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی بررسی می شود 
کسی  اگر  ولی  است   خالی  زمین های  به  مربوط 
تخلفی کرده و در زمینی بنایی ساخته است، نمی تواند 
 انتظار داشته باشد در این کارگروه مجوز الزم را بگیرد.
وی یادآور شد: در خراسان جنوبی اولویت اصلی آب 
شرب است اما با مدیریت صحیح آب در حوزه های 
مختلف می توان بر این مسئله فائق آمد و در عرصه 

صنایع و اشتغال زایی استفاده کرد.

جمعیت دام عشایر سربیشه
 10 درصد کاهش یافت

اثر  بر  گفت:  سربیشه  عشایری  امور  مدیر  ایرنا- 
خشکسالی های چندین ساله، جمعیت دام عشایر این 
شهرستان در سال جاری 10 درصد نسبت به سال 
حال  در  افزود:  غالمی  است.  یافته  کاهش  گذشته 
حاضر عشایر این شهرستان 80 هزار دام را پرورش 
می دهند که خشکسالی های چندین ساله به شدت 
جمعیت دام آنان را کاهش داده است.وی بیان کرد: 
خشکسالی های چندین سال اخیر مراتع استان را فقیر 
کرده که با این شرایط باید عشایر دام خود را با علوفه 
دستی پرورش دهند که خرید و گرانی علوفه آنان را 
نگران کرده است.وی با بیان اینکه در سه ماهه ابتدای 
امسال عشایر شهرستان 249 تن محصوالت دامی و 
لبنی به ارزش 40 میلیارد ریال تولید کرده اند، گفت: از 
این مقدار 40 تن کرک و مو، 73 تن شیر،80 تن پشم 
و 56 تن گوشت قرمز بوده است.وی عنوان کرد: بر اثر 
خشکسالی بسیاری از چشمه ها و چاه های مالداری 
شهرستان خشک شده و امسال حجم آبرسانی سیار 

برای عشایر و دام آنان 30 درصد افزایش یافته است. 

تأمین 35 درصد نیاز منیزیتی کشور 
در خراسان جنوبی

کشور  نیاز  مورد  منیزیت  درصد   35 صداوسیما- 
از معادن استان تأمین می شود. معاون امور معادن 
سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: 80 درصد ذخایر 
منیزیتی کشور در خراسان جنوبی قرار دارد. ساالری 
با بیان اینکه 38 معدن منیزیت در استان وجود دارد، 
افزود: ساالنه بیش از 200 هزار تن منیزیت با عیارهای 
مختلف استخراج می شود. وی گفت: منیزیت تولید 
نمی  صادر  و  دارد  داخلی  مصرف  استان  در  شده 
شود و در کل کشور شرکت های تولیدی حدود 50 
درصد منیزیت مورد نیاز کشور را تولید می کنند و 
حدود 40 هزار تن هم از کشورهای چین، امارات و 
ذخیره  میزان  افزود:  ساالری  شود.  می  وارد  ترکیه 
منیزیت در خراسان جنوبی بیش از 5 میلیون تن است.

 مصرف آب در شهر طبس
 6.5 درصد افزایش یافت

تسنیم-مدیر آب و فاضالب طبس گفت: از ابتدای تیر 
تاکنون در این شهرستان 6.5 درصد افزایش مصرف 
آب نسبت به سال گذشته ثبت شد. محمدزاده دیروز 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری 
تاکنون 110 میلیمتر بارندگی داشته ایم که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته که 
سبب رفع و جبران خشکسالی منطقه نسبت به گذشته 
شده است. وی گفت: از آنجایی که از سال 77 تا 96 
نزدیک به بیست سال دچار خشکسالی بوده ایم، منابع 
آب منطقه دچار نقصان شده است که این امر باعث 
سطحی شدن منابع آب به وجودآمده از میزان بارندگی 
شده و امسال در آب شرب مشکل خاصی نخواهیم 
داشت.محمدزاده افزود: سد نهرین به گنجایش 4.8 
میلیون مترمکعب آبگیری شد و از آنجا که این آب 
کمک  است،  شده  پیش بینی  شرب  مصارف  برای 
بزرگی برای آب شرب شهروندان محسوب می شود. 
وی اظهارکرد: الگوی مصرف آب برای هر نفر در 
شبانه روز 150 لیتر و برای هر خانوار 750 لیتر است 
که سال گذشته برای هر فرد 243 لیتر در طول سال 
و در تابستان به 500 لیتر نیز رسید و امسال نیز شاهد 

افزایش 9 درصدی  هستیم.

*هجدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه فرزندان و 
 خانواده های کارکنان پایور مرکز آموزش 04 امام رضا )ع(

برگزار گردید .
*فرماندار قاین از اختصاص 339 میلیارد ریال اعتبار به 

این شهرستان در سال جاری خبر داد.
*معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد بیان کرد: 
اشتغال زایی  برای  ریال  میلیارد  و 934  هزار  امسال 

مددجویان امداد اعتبار داریم .
روستای  آب 30  گفت:  منطقه ای  آب  *مدیرعامل 

خراسان جنوبی تا پایان تابستان تامین می شود.
*مردم در سه ماه نخست امسال 11 میلیارد و 681 

میلیون ریال برای کمک به نیازمندان صدقه دادند.
*رئیس اداره حفاظت محیط زیست فردوس گفت: 
جمعیت جبیرها در سایت تکثیر و احیای حیات وحش 

مظفری فردوس به 16 رأس افزایش یافت.
گفت:  فردوس  چمران  شهید  بیمارستان  *رئیس 
ساختمان اورژانس و بلوک زایمان بیمارستان شهید 

چمران فردوس تکمیل شد.
*عملیات اجرایی طرح گردشگری روستای تاریخی 

القور در شهرستان بیرجند آغاز شد.
*رئیس منابع طبیعی زیرکوه گفت: 257 هکتار از عرصه 
های منابع طبیعی زیرکوه با کاشت نهال احیا می شود.

اخبار کوتاه
رضایی-روز گذشته تعدادی از دامداران استان 
به دلیل عدم رسیدگی به مشکالت و کمبودها 
در این حوزه جلوی اداره کل دامپزشکی استان 
تجمع کردند. مدیر عامل اتحادیه دامداران بیان 
کرد: یکی از مشکالتی که دامداران با آن روبه رو 
هستند، گرانی علوفه و نبود داروخانه دامپزشکی 
کشیک است. غریبی ادامه داد: اگر دامی دچار 
مشکل شود به دلیل نبود داروخانه و پزشک 
کشیک  بسیاری از دام ها تلف می شوند،عالوه 
بر این  بسیاری از  داروها کمیاب شده  و حتی 
در سطح استان هم  یافت نمی شود. غریبی با 
اشاره به اینکه دامپزشک با تجربه در استان 
بدون  که  هستند  دامپزشکانی  افزود:  نداریم، 
از موارد  اند و در خیلی  تجربه وارد کار شده 
به جای تجویز دارو و درمان مناسب، دام را به 

کشتارگاه می فرستند. 

فروش شیر با نصف قیمت تمام شده 
وی همچنین با گالیه از قیمت پایین شیر، بیان 
رفته  باال  از جمله علوفه  کرد: همه هزینه ها 
 است و دامداران شیر را با نصف قیمت تمام شده 
می فروشند و این موضوع با میزان هزینه ها در 

تهیه علوفه و دیگر هزینه ها همخوانی ندارد.

اینکه  با  افزود:  دامداران  اتحادیه  عامل  مدیر 
قیمت گوشت افزایش داشته است ولی نسبت به 
هزینه ها،  برای دامداران صرفه اقتصادی ندارد، 
همچنین در واردات دام، دامپزشکی قوانین خود را 
زیر پا گذاشته است و تعداد روزی که باید دام در 
قرنطینه باشند را از 21 به 14 روز کاهش داده که 
باعث شده بسیاری از بیماری ها مانند تب برفکی 
در بین دامداری ها شایع شود. غریبی همچنین 
روند طوالنی گرفتن پروانه بهداشتی را یکی از 

مشکالت گاوداری های صنعتی بیان کرد.

در تمام استان دامپزشک
 مجربی وجود ندارد

هیئت  عضو  و  دامداران  مدیره  هیئت   رئیس 
دامپزشکی کشور نیز بیان کرد: در تمام استان از 
مرکز گرفته تا شهرستان ها  دامپزشک مجربی 
وجود ندارد و دامپزشکانی هم که در شهر کلینیک 
دارند، بیش تر به درمان سگ و گربه   می  پردازند. 
سید محمود موسوی رستگار ادامه داد: نامه ای 
درباره مشکالت دامداران نوشته ایم  و رونوشت 
آن را برای چندیدن نهاد دولتی از جمله استانداری، 
دفتر نماینده ولی فقیه، سازمان جهاد کشاورزی 
فرستاده ایم که متاسفانه بعد از گذشت یک ماه 

از تاریخ ارسال نامه هیچ جوابی دریافت نکرده ایم.

پزشکان کشیک موظفند در هر ساعت 
از شبانه روز جوابگوی دامداران باشند 
به  پاسخ  در  هم  استان  دامپزشکی  کل  مدیر 
مشکالت مطرح شده، بیان کرد:خراسان جنوبی 
یکی از برترین استان ها در تامین واکسن و 
که  همکاری  و طی  است  ها  بیماری  کنترل 
با بیمه های استان داشته ایم شاهد کمترین 
انتقال بیماری های دام به انسان و همچنین تب 

برفکی بوده ایم. محمداصغرزاده ادامه داد: در هر 
مجموعه ای مشکالتی وجود دارد و مجموعه 
دامپزشکی نیز  دارای مشکالتی است که منکر 
آن نیستیم و همواره سعی در رفع آن داریم. وی 
های  داروخانه  و  پزشکان  وجود  عدم  مورد  در 
کشیک بیان کرد: در همه شهرستان های استان 
2 نفر و در مرکز استان 5 دامپزشک وجود دارد که 
کشیک برایشان تعریف شده است و موظفند در هر 
ساعت از شبانه روز پاسخگوی دامداران باشند و در 

صورت عدم همکاری برخورد خواهد شد.

تزریق  رایگان واکسن تب برفکی در استان
مدیر کل دامپزشکی همچنین با تاکید بر اینکه 
افزود:  ایم،  نداشته  واکسن  کمبود  استان   در 
در تمام کشور واکسن تب برفکی غیر رایگان 
بین دامداران توزیع می شود که با پیگیری هایی 
که انجام شده، این واکسن در استان رایگان به 
دامداران داده می شود. اصغر زاده افزود: مدت 
پیدا  کاهش  وارداتی  دام  برای  قرنطینه  زمان 

نکرده و به همان منوال گذشته می باشد.

رئیس جهاد دانشگاهی دیروز در جمع جهادگران 
استان طی سفر معاون هماهنگی و امور مجلس 
جهاد دانشگاهی کشور، درخصوص فعالیت های 
کرد:  اظهار  استان،  دانشگاهی  جهاد  شاخص 
حوزه  به  ورود  توسعه،  ششم  برنامه  تدوین 
انسانی،  منابع  ساماندهی  و  بهسازی  پژوهش 
تاکید بر ارزش ها و فرهنگ جهادی از اقدامات 
انجام شده است. به گزارش ایسنا، صادقی با 
تاکید بر تقویت ساختار منابع انسانی از طریق 
التحصیالن  فارغ  و  دکترا  دانشجویان  جذب 
این مقطع در حوزه گیاهان دارویی، افزود: پروژه 
دهکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان با 
برخورداری از ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
و اشتغال زایی فعالیت می کند و مهم ترین پروژه 

جهاد دانشگاهی استان است.
وی اظهار کرد: با ارتباطات برقرار شده با دانشگاه 
بیرجند قطعه زمینی به جهاد دانشگاهی تحویل و 
کلنگ زنی آن با حضور رئیس جهاد دانشگاهی 
کشور زده شد تا به این وسیله بتوانیم حضور 

پررنگ  تری در دانشگاه داشته باشیم. صادقی ادامه 
داد: گسترش فعالیت های فرهنگی و دانشجویی 
دردانشگاه های مادر و سایر دانشگاه ها از اهداف 
معاونت  فعالیت  با  که  است  دانشگاهی  جهاد 
در  را  خود  حوزه  حضور  توانستیم  فرهنگی 
دانشگاه ها فعال تر کنیم که یکی از زمینه های این 
حضور افتتاح دفاتر خبرگزاری ایسنا در دانشگاه ها 
جنوبی  خراسان  دانشگاهی  جهاد  رئیس  بود. 
با تاکید بر تجهیز و بهسازی فضای موجود و 
ایجاد فضاهای ملکی جدید جهاد دانشگاهی 
استان، افزود: اقدامات مختلف در حوزه اطالع 
رسانی انبوه و موثر از طریق رسانه های دیداری 
بیان  با  است. صادقی  انجام شده  نوشتاری  و 
اینکه تاکنون جهاد دانشگاهی استان، برنامه های 
تلویزیونی به خصوص در  رادیویی و  مختلف 
حوزه گیاهان دارویی داشته است، تصریح کرد: 
الزم است در شوراهای جهاد دانشگاهی کشور 
عضو باشیم تا بتوانیم نقشی در تصمیم گیری 

های کشور داشته باشیم.

تاکید بر گردشگری هدفمند در پروژه 
دهکده گیاهان دارویی

وی با بیان اینکه حضور برخی شوراها در دفتر 
مرکزی پتانسیل ها را افزایش می دهد، اظهار کرد: 
در حوزه پژوهش ماموریت ویژه جهاددانشگاهی 
با  دارویی  گیاهان  روی  بر  پژوهش  بر  تاکید 

محوریت محصوالت استراتژیک است.
جنوبی  خراسان  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
جهاد  دارویی  گیاهان  دهکده  کرد:  بیان 
برای  مکانی  عنوان  به  استان  دانشگاهی 
و  دارویی  گیاهان  پتانسیل های جامع  معرفی 
دارویی،  گیاهان  هدفمند  گردشگری  مرکز 
تولید  بهینه سازی  راستای  در  آموزش  اهداف 
بسته  برندسازی،  دارویی،  گیاهان  فرآوری  و 
بندی و بازاریابی بهینه داخل و خارج از کشور 
را دنبال می کند. صادقی ادامه داد: این دهکده 
با ایجاد اشتغال مستقیم برای 50 نفر و ایجاد 
دنبال  به  نفر  برای 200  غیرمستقیم  اشتغال 
حذف واسطه ها در این حوزه، سودآوری برای 

تبدیل  روستائیان، فرهنگ سازی در راستای 
پایان  از  حمایت  جایگزین،  کشت  به  شدن 
نامه ها و پروژه های دانشجویی در مقطع ارشد 
گیاهان  کاربرد  برای  بسترسازی  و  دکترا  و 
دارویی در فضای سبز است. وی اظهار کرد: 
برای تکمیل این پروژه 10 میلیارد تومان اعتبار 
الزم است که تاکنون دو میلیارد تومان هزینه 
شده و 8 میلیارد تومان دیگر نیاز است. رئیس 
“گیاهان  کرد:کتاب  بیان  دانشگاهی  جهاد 
دارویی خراسان جنوبی با تکیه بر دانش بومی 
کاربرد  با  غذایی  مواد  جامع  فرهنگ   “ و   “
دارویی” از جمله کتاب های نگارش شده با نام 

جهاددانشگاهی در این حوزه است.
کتاب”راهنمای  همچنین  داد:  ادامه  صادقی 
کاربردی استفاده از گیاهان دارویی و روش های 
استراتژیک  محصوالت  کردن  خشک  بهینه 
در  کتاب های  جمله  از  نیز  جنوبی”  خراسان 
است. استان  جهاددانشگاهی  نگارش  حال 

علمی  دبیرخانه  فعالیت های  به  اشاره  با  وی 
آسیب های اجتماعی جهاد دانشگاهی استان، 
اظهار کرد: این دبیرخانه از سال 96 به صورت 
رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است.رئیس 
جهاد دانشگاهی گفت: پیشگیری از روند رو 
به رشد آسیب های اجتماعی، مدیریت دانش 
بر فعالیت های مختلف علمی، پژوهشی مرتبط 
با آسیب های اجتماعی و برگزاری جشنواره ها، 
سمینارهای علمی و میزگردهای تخصصی  از 

جمله اهداف این دبیرخانه است.

۷۰۰ بانوی خانه دار، تحت پوشش 
برنامه های دبیرخانه علمی

 آسیب های اجتماعی استان
صادقی با بیان اینکه   700 بانوی خانه دار تحت 

پوشش برنامه های دبیرخانه علمی آسیب های 
طرح  دو  افزود:  گرفتند،  قرار  استان  اجتماعی 
پژوهشی برای اجرای خدمات بهینه به این گروه 
انجام شده است. وی ادامه داد: در حوزه آموزش 
قراردادهای  درصدی   100 از  بیش  رشد  نیز 
با  آموزشی سازمانی، برگزاری همایش علمی 
بیش از چهار هزار نفر شرکت کننده، افزایش 
شماره  مرکز  مدت  کوتاه  دوره های  فراگیری 
رشد  استان،  در  دولت  کارکنان  آموزش  یک، 
دوره های آموزشی جدید و تاسیس مرکز شماره 
دو کالج زبان های خارجی از جمله برنامه ها است.

رئیس جهاد دانشگاهی گفت: برگزاری دوره های 
آموزشی در کشورهای همسایه، جذب مدرسین 
خبره سطح استان و معرفی به عنوان واحد برتر 
دارای فعالیت های شاخص از جمله فعالیت های 

جهاد دانشگاهی استان است.

ذخیره بیش از 2۰۰ نمونه خون بند 
ناف در جهاد دانشگاهی استان

صادقی با اشاره به فعالیت های بانک خون بند ناف، 
افزود: ذخیره بیش از 200 نمونه خون بند ناف، 
برگزاری کارگاه هایی برای آشنایی با بانک خون 
بندناف و دعوت از مدیران بانک خون بند ناف 
کشور از جمله اقدامات در این حوزه است.وی ادامه 
داد: در حوزه پشتیبانی جهاد دانشگاهی استان نیز 
ترمیم و بهینه سازی هرم نیروی انسانی، دریافت 
برای  از سازمان مدیریت  استانی  نامه  موافقت 
بهسازی دهکده گیاهان دارویی استان، به روز 
شدن امور مالی، راه اندازی صندوق قرض الحسنه 
ابن  فرهنگسرای  آماده سازی ساختمان  واحد، 
حسام و ساختمان مرکز آموزش تخصصی شماره 
2 و تدوین بیش از 10 آیین نامه برای شفافیت 

فرآیندهای اداری از اقدامات این حوزه است.

 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه 
بیرجند گفت: شیوع مواد مخدر بدترین نوع ابزار 
نابودی بشر است و دشمن برای آلوده کردن 
جامعه به این مواد افیونی هدفمند و با برنامه 
پیش می رود. به گزارش ایرنا، حجت االسالم 
با  دیدار  در  گذشته  روز  عبادی  علیرضا  سید 
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان افزود: 
آلوده کردن جامعه به اعتیاد همان طرحی است 
در  استعمارگران  نفوذ  ابتدای  از  دشمنان  که 

کشورهای اسالمی پیش گرفتند.
وی گفت: در آن دوران دشمن تریاک را وارد 
کشور کرده و توسعه می داد، مواد مخدر را  رایگان 
در اختیار مردم قرار می داد در عوض سوخته آن را 

گران قیمت از مر دم خریداری می کردند.

خطر عوامل اعتیاد از ترور بدتر است
وی با تاکید بر اینکه خطر عوامل اعتیاد از ترور 
بدتر است، اظهار کرد: تروریست ها و منافقان 
به گونه های مختلف حدود 17 هزار از بهترین 
مردان ما را در ابتدای انقالب ترور کردند اما خطر 

ترور با همه زشتی خود از اعتیاد کمتر است.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی یادآور شد: 
ترور ضایعه بزرگ و دردناکی است چون امنیت از 
جامعه گرفته می شود اما در اعتیاد آبرو، ناموس، 

دین، زندگی و وجدان فرد نابود می شود.
افزود:  عبادی  المسلمین  و  االسالم  حجت 

فردی که به نحوی معتاد مواد مخدر طبیعی، 
 صنعتی، شرب خمر و سایر اعتیادها می شود
از  بعد  که  شود  می  دچار  تدریجی  مرگ  به 
نابودی ناموس، زندگی، وجدان، دین و آبرو در 
نهایت به عنوان تفاله ای کنار زباله دان مرده و 

توسط شهرداری جمع آوری می شود.
وی مسئولیت مجموعه مبارزه با مواد مخدر در 

راستای حفاظت از جامعه، جوانان و اقشار مختلف 
مردم را بسیار بزرگ و با اهمیت دانست و گفت: 
آثار کار این مجموعه خیلی مشهود نیست چون 
هدفی که انجام نشده قابل ارزیابی نیست، اما اگر 

در این کار سهل انگاری شده و دشمن در توسعه 
مواد مخدر موفق و در جای جای زندگی مردم 

نفوذ کند، فاجعه پیش می آید. 
پارسال مسئوالن  اذعان  به  کرد:  عنوان   وی 

 47 تن مواد مخدر در استان کشف شد لذا آنچه 
باید بیشتر به آن توجه کرد اینکه در جبهه مبارزه 

با مواد مخدر تقابل های فیزیکی تنها نباشد.

وی اضافه کرد: در سطوح مختلف جامعه والدین، 
معلمان مدارس، اساتید دانشگاه و سایر موارد در 
انواع مراسم به صورت های مختلف باید معضل 
 اعتیاد را برای جمعیت غافلی که نسبت به آن

 بی توجه هستند ،توجیه کنند.
موضوع  گفت:  همچنین  بیرجند  جمعه  امام 
اعتیاد به مواد مخدر باید به همان میزان که 
یک مار یا عقرب برای مردم ترسناک است، 
پرخطر شناخته شده و جامعه همان حس را 
نسبت به آن داشته باشد.عبادی اظهارکرد: مار 
یا عقرب تنها جان فرد را می گیرد اما مواد مخدر، 

غیرت، مال، آبرو، وجدان و همه هستی فرد را 
می گیرد لذا از مار یا عقرب بسیار خطرناک تر 
است. وی عنوان کرد: می توان در این زمینه 
سنین  ابتدای  از  تا  گفت  داستان  یا  رومان 

خطرات  خصوص  در  مان  فرزندان  کودکی 
این معضل بزرگ اجتماعی باخبر باشند و همه 
با هم بتوانیم در مقابل دشمنی که می گوید 
 همه گزینه ها روی میز ماست، پیروز شویم.
امام جمعه بیرجند افزود: کسانی که از آنها به 
جامعه جهانی تعبیر می شود همان کشورهای 
جمله  از  ها  توطئه  سایر  و  مخدر  مواد  منشا 

گرانی ها و ظلم و ستم به مردم هستند.
عبادی گفت: گفته می شود از وقتی آمریکایی 
ها وارد افغانستان شدند تولید مواد مخدر 10 برابر 
افزایش یافته است، این در حالیست که گاهی در 
این کشور زمین های کشاورزی کشت تریاک را  

نمادین آتش می زنند.
وی ادامه داد: زمین هایی به آتش کشیده می 
شود که قبال مواد را از آن بیرون کشیده اند. 
تمام کار دشمن از جمله حقوق بشر و قانون 
شکلک درآوردن است و به هیچ چیز پایبند 
عامل  امر  ابتدای  در  کرد:  بیان  نیستند. وی 
ورود مواد مخدر به کشور انگلیس بود و اکنون 
سرکرده همه این فتنه ها آمریکاست که به 
هدف  کشورهای  در  ای  بهانه  و  طریق  هر 
نفوذ می کند. نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی اظهار کرد: بعد از جنگ جهانی آمریکا 
بر خالف قانون به 50 کشور جهان به بهانه 
های واهی تجاوز کرد و امروز اوکراین و یمن 

نیز بر آن افزوده شده اند.

تجمع دامداران مقابل دامپزشکی

وزش باد شدید در خراسان جنوبی

مهر-مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از وزش باد شدید طی روز های آینده در استان خبر داد و گفت: کاهش دید افقی و اختالل در ترددها 
پیش بینی می شود.  خندان رو بیان کرد: با توجه به نقشه های هواشناسی و ادامه حضور اختالفات فشاری برای شرق کشور وزش باد شدید پیش بینی 
می شود.وی از وقوع گرد و خاک خبر داد و گفت: در مرز شرقی و مناطق جنوبی گرد و خاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از علم تا تجارت

دشمن برای شیوع اعتیاد در جامعه هدفمند عمل می کند
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امام علی علیه  السالم فرمودند:
اإلعجاُب یَمنَُع االزِدیاَد

خودپسندی و غرور، مانع پیشرفت و کمال است.
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برداشتن حصر چه دردی از مردم 
درمان می کند 

سید ناصر موسوی الرگانی، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت: جای تاسف است. چرا باید عده ای از 
باشند؟  برداشته شدن حصر  دنبال  به  ما  همکاران 
درمان می کند؟  مردم  از  دردی  برداشتن حصر چه 
کشاورزانی که در دهه های قبل نسل در نسل زکات 
 ده بوده اند، امروز به دلیل سیاست های غلط مدیران 
آیا این  دولتی مستمری بگیر کمیته امداد شده اند. 
شایسته نظام اسالمی است که کشاورزی با داشتن 
چند هکتار زمین امروز نیازمند ماهیانه چند ده هزار 
تومان مستمری باشد؟ آیا دستبرد به حق آبه کشاورزان 
با توجه به فتوای مراجع معظم کار صحیحی است؟

 FATF دولت به دنبال عضویت در
نبوده و نیست

واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به این 
 FATF پرسش که موضع دولت برای عضویت در
چیست، گفت: به هیچ وجه االن بنای ما بر عضویت 
در FATF نیست. یک اشتباهی که رخ می دهد این 
است که در دولت دهم لوایحی به مجلس داده اند. 
این لوایح پیش رفته و االن نوبت تصویب لوایح است 
و این لوایح با FATF متفاوت است، پس صراحتا 
نظر دولت این است که به هیچ وجه ما اعالمی برای 
عضویت در FATF نداریم و دنبال آن هم نیستیم.

اروپایی ها حتی در حد حرف هم 
مقابل  آمریکا قرار نمی گیرند

حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر با اشاره به اظهارات 
وزیر امور خارجه در ارتباط با مذاکره با اروپایی ها گفت: 
آقای ظریف گفته اروپایی ها در حرف و کالم شان 
گونه  این  که  صورتی  در  ایستاده اند  آ مریکا  مقابل 
نیست و اگر به بیانیه مشترک سران سه کشور اروپایی 
)فرانسه  ،  انگلیس و آلمان( بعد از خروج آمریکا از برجام 
مراجعه شود، این بیانیه نشان می دهد که اروپایی ها 
نه تنها در حرف و کالم مقابل آمریکا نایستاده اند 
هستند.  همراه  و  هماهنگ  آمریکا  با  کامال  بلکه 

مورد اعتمادترین فرد دستگاه 
تدبیر، پرت است 

روزنامه آفتاب یزد نوشت: یک جراحی دردناک در 
دولت را برای آقای رئیس جمهور ضروری می دانیم. 
وقتی در اوج مشکالت اقتصادی و در میان انبوه نگاه 
های پرسشگر و دلخور مردم از قیمت ها، رئیس دفتر 
رئیس جمهور برای او برنامه بازدید از توچال می چیند 
و او را با کاله مارک پوما، لبخند زنان، در حال تفریح 
به مردم نشان می دهد، نشان دهنده پرت بودن مورد 
اعتمادترین فرد در دستگاه تدبیر است. محمود واعظی، 
نقش مشایی را برای روحانی در برخی امور بازی می کند.

 جریان های افراطی داخلی 
باید به بیرون رانده شوند

مرتضی مبلغ فعال سیاسی گفت: جریان های افراطی 
داخلی باید به بیرون رانده شوند، افکار واپس مانده ای 
که به اسم ارزش  ها و دین و با اتهام افکنی و تخریب 
دیگران بیشترین آسیب را به کشور زده اند و بارها 
ناتوانی و ناکارآمدی و مخرب بودن خود را نشان 
داده اند باید روشن شوند و افکار جدید و سازنده و 
سمت  به  کشور  تا  شود  آن   جایگزین  روزآمدی 

پیشرفت و تعالی حرکت کند.

رهبر  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
و  صحیح  اجرای  انقالب  معظم 
قاطعانه وظایف دستگاه قضایی را در 
تاثیرات فراوان  زندگی مردم دارای 

برشمردند و گفتند: همان گونه که 
باید  قضائیه  قوه  شده،  تاکید  بارها 
مظهر عدالت و پناهگاه ملت باشد و 
مردم اطمینان خاطر داشته باشند که 

هر جا با مظلمه یا تخلفی از قانون 
مواجه شدند، با مراجعه به دستگاه 
با  را  خود  حق  توانند  می  قضایی 
آسودگی خاطر بگیرند. رهبر انقالب 

در  قضایی  دستگاه  ورود  اسالمی، 
عامه  حقوق  با  مرتبط  موضوعات 
و مسائل زندگی روزمره مردم را از 
دانستند  دستگاه  این  مهم  وظایف 

و گفتند: باید در مردم این اطمینان 
به  وجود آید که در موارد مربوط به 
حقوق عامه، اگر به مراجع قضایی 
مراجعه کنند، حقوق آنها احیا خواهد 
تاکید  اسالمی  انقالب  رهبر  شد. 
کردند: کار تبلیغی موثر در دستگاه 
عملیات  چنین  با  مقابله  و  قضایی 
رسانه ای سنگین، نیازمند یک تیم 
است.  هنرمند  و  ای  رسانه  قوی 
بر  تاکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
اینکه تبلیغات و کار رسانه ای باید 
به گونه ای باشد که به دل مخاطب 
بنشیند و نه آنکه فقط به گوش وی 
با شیوه  باید  افزودند:  رسانده شود، 
های حرفه ای و هنری و به صورت 
مستمر، طراحی های مختلف انجام 
گیرد و حقایق و واقعیات باورپذیر و 
محسوس به افکار عمومی ارائه شود.

قوه قضائیه باید مظهر عدالت و پناهگاه ملت باشد 
حجت االسالم حسن روحانی گفت: رئیس جمهور به عنوان 
نماینده مردم و به عنوان نماینده ای که دیروز می گفت، 
متکی به 24 میلیون رأی هستم و امروز می گوید متکی 
به 81 میلیون رأی هستم، با اتکا به ملت ایران و با توجه 
به ارشادات رهبری دقیقا آنچه منافع ملی تقاضا می کند، با 
هماهنگی قوای دیگر حرکت می کنیم. رئیس جمهور با بیان 
اینکه 3 راه پیش روی ماست، گفت: اول در برابر آمریکا 
تسلیم شویم و هر آنچه ترامپ می گوید بپذیریم، این راه را 
هیچ عاقل و وطن پرستی و ایرانی در برابر فشار، ظلم، سخن 
نابه جا، در برابر توهین نمی پذیرد، اگر بپذیریم به معنای پایان 
عزت تاریخی ملت ایران است، فکر نمی کنم یک نفر از 81 
میلیون نفر رأیش این باشد که در برابر متجاوز، دروغ گو، 

توهین کننده به ملت ایران سر خم کنیم و تسلیم شویم.
حجت االسالم روحانی ادامه داد: راه دوم این است که ما در 
برابر آمریکا بایستیم، اما دعوا و اختالفات درونی خودمان را 
هم ادامه دهیم، یکی بگوید برجام خوب بود، یکی بگوید 
بسیار بد بود، یکی بگوید هیچ بود، دیگری بگوید اگر هیچ 
بود چرا ناراحتی ... اآلن موقع این حرف هاست؟ می شود 
روبه روی هم بایستم و در داخل دعوا کنیم، می شود یک 
عده هم مطالبات مردم را هر روز باال ببرند، می شود گفت 
شرایط بسیار عادی است، چرا سکه و ارز و بازار اینچنین  
می شود، دعواهای داخلی را بیشتر کرد و به دولت توهین 
کنیم، خدای ناکرده دولت هم به دیگران توهین کند. نتیجه 
چه می شود؟ نتیجه این می شود که این مقاومت با باالترین 
برای  و  فقرا  برای  باالخص  و  ایران  مردم  برای  هزینه 
اقشار کم درآمد باالترین هزینه را مردم پرداخت می کنند. 
وی اضافه کرد: ما باید در تاریخ به ملت، به مردم و به 
خدایمان پاسخ بدهیم، می توانیم این کار را بکنیم و در هر 
فضایی روبه روی هم بایستیم، یعنی ایستادن در برابر آمریکا 

با باالترین هزینه، وضع ما بدتر می شود، وحدت شکننده تر 
رئیس جمهور  می شود.  بدتر  فرهنگ  و  اقتصاد  شود،  می 
تصریح کرد: راه سوم این است که تسلیم در برابر آمریکا 
نمی شویم، عزت مان را حفظ می کنیم و آمریکا را به زانو در 

می آوریم و ملت ایران مثل همیشه تاریخ سربلند خواهند بود 
و زورگویان خواهند فهمید راه غلطی را انتخاب کرده اند، راه 
سوم، راهی است که ما با کمترین هزینه مقاومت می کنیم، 
را  توقعات  هزینه  کمترین  اما  کنیم  پرداخت  باید  هزینه 
کاهش می دهیم. روحانی تأکید کرد: واقعیت امروز ایران را 
مدنظر قرار می دهیم، همه همکاری می کنیم، امروز دولت و 
نماینده ملت یعنی رئیس جمهور دست همه را می بوسد، در 
برابر تمام مردم و جناح ها و حتی کسانی که بدترین توهین 
ها را به من کردند، دست آنها را هم می بوسم، امروز روز 
به اهتزاز درآوردن پرچم عزت و عظمت ملت ایران است، 
ما باید به دنیا نشان دهیم سختی و مشکالت را تحمل 
می کنیم و استقالل مان را معامله نمی کنیم، آزادی مان را 
معامله نمی کنیم، اسالمیت نظام را معامله نمی کنیم، اما 

سختی را تحمل می کنیم، با هم در کنار هم.
وی اضافه کرد: امروز روز به اهتزاز درآوردن پرچم عزت 

ایران است. ما به دنیا نشان می دهیم که سختی را تحمل 
می کنیم، اما استقالل، آزادی، عزت، جمهوریت، اسالمیت 
و دین مان را معامله نمی کنیم، اما سختی را در کنار هم 
و با هم تحمل می کنیم، من امروز می گویم که دولت در 
خط اول این مبارزه است، آن کسی که در خط اول است، 
باید زیر پای خودش مین را هم ببیند، باید آتش تفنگ و 
تیر مستقیم را هم باید ببیند چون در خط مقدم است، این 
همانی است که پیغمبر هم گفته است در خط مقدم بودن 
از شب قدر هم باالتر است؛ ما به عنوان خط مقدم و همه 
نظام و همه مسئوالن در کنار هم می گوییم که روز سخت 
است، من می گویم که از 18 اردیبهشت هر روز و شب ما 

یوم و لیله القدر است.  
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر کسی فکر می کند که دولت 
می ترسد،  استعفا می کند و یا کنار می رود، اشتباه می کند، 
گفت: همه ما در کنار هم تا روز آخر دولت دوازدهم به 
عهدمان وفا می کنیم، ما به مردم وعده دادیم، ما امانت دار 
مردم هستیم، من به عنوان یک فرد می گویم که تا پای 
جان و آبرو و حیثیت با افتخار می ایستیم هیچ ترس و 
دولتی ها  ما  که  است  این  شرطش  اما  نداریم،  هراسی 
اول باید فشار را تحمل کنیم، اگر می خواهیم که بگوییم 
برای دیگران است، حتما  اما  روز سختی و فشار است، 
شکست می خوریم. روحانی تصریح کرد: اگر تا امروز ما 
8 ساعت کار می کردیم و فردا هم همان 8 ساعت را به 
همان سبک کار کنیم، موفق نمی شویم، شرایط ما امروز 
متفاوت است و باید به فکر کارشناسان جدید باشیم و از 
افزود: مقام معظم رهبری  استفاده کنیم.وی  افکار همه 
را می فرستید  قوه  گفتند چرا مصوبات جلسه سران سه 
که من تصویب کنم هر چه تصویب کردید، ابالغ کن، 

من حمایت می کنم.

 بوی خروج ایران از برجام می آید

جای روحانی بودم به شعار های انقالب بازمی گشتم

یک جامعه شناس بر لزوم تعدیل و تلطیف شکاف درآمدی تاکید کرد و گفت: این کاری 
نیست که از دست دولت بر نیاید. عماد افروغ با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: 
اگر جای رئیس جمهور بودم توجهی به اهداف و شعار های انقالب کرده و بررسی می کردم 
که این اهداف و شعار ها چیست؟ همچنین نیم توجهی به عدالت اجتماعی کرده و سیر 
تاریخی آن را بررسی می کردم. من اگر رئیس جمهور بودم شکاف رسمی درآمدی را 
تعدیل و تلطیف می کردم، این کاری نیست که از دست دولت برنیاید، چون دولت است که حداقل در بخش 

رسمی درآمد کشور را توزیع می کند. وقتی این شکاف ها کمتر شود، در مردم امید و اعتماد ایجاد می کند.
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نسرین کاری - روز گذشته طی مراسمی با حضور معاون 
مدیر  ایران،  اسالمی  ملی پست جمهوری  فناوری شرکت 
دفتر مرکزی سیماک کشور، مدیرعامل شرکت ایده گستر و 
مجری پروژه سیماک و تنی چند از مسئوالن استانی پروژه 
سیماک و کارگاه مرکزی آموزش پروژه اقتصاد مقاومتی در 

خراسان جنوبی افتتاح شد.
علی الهامی، سرپرست اداره کل پست استان در این مراسم 
اظهار کرد: همه ارکان نظام هدف خدمت رسانی در حوزه 

های مختلف و رفع نیازهای مردم را بر عهده دارند.

و  فناوری  بر  مبتنی  امروز  دنیای  در  خدمات  ارائه 
الکترونیک

الهامی با اشاره به اینکه با پیچیدگی هایی که امروز فناوری 
به  خدمات  ارائه  امکان  دیگر  است  گذاشته  ما  زندگی  بر 
شکل سنتی وجود ندارد، ادامه داد: حل این مسئله و کلید 
دارد.  فراوانی  مزایای  که  چرا  است،  الکترونیک  دولت  آن 
این  کرد:  بیان  اداره کل پست خراسان جنوبی  سرپرست 
طرح و ایده ، پروژه اقتصاد مقاومتی است و سیماک مخفف 

»سامانه یکپارچه مشاوره امالک کشور« است.
 الهامی خاطرنشان کرد: با استمرار سیماک بیش از 46 هزار 

و 700 واحد کاربری با 28 دستگاه اجرایی قادرند اطالعات 
باشند.  داشته  را  ساز  و  ساخت  مجوز   100 و  میلیون   2
وی یکپارچه سازی اسناد و  مدارک و به اشتراک گذاری 
اطالعات داده ای، جغرافیایی اماکن و امالک، شفاف سازی 
و سالم سازی فرآیندها را از امتیازات این پروژه برشمرد و 
و  خواری  زمین  مهارسازی  طالیی،  امضاهای  پایان  افزود: 
امکان ارزیابی عملکرد دستگاه ها و نهادها را از دیگر  اهداف 

این پروژه دانست. 
وی ادامه داد:  استان مأمور است این پروژه را داخل استان 
اجرا کند و این تعامل و همکاری همه دستگاه ها را می طلبد.

اجرای پروژه مدیریت مکانی نشان محور در بیرجند 
و قاین

کاظم میرزایی، معاون فناوری شرکت ملی پست جمهوری 
اسالمی ایران هم با یادآوری اینکه کارگاه سیماک در 21 
استان کشور اجرایی شده، افزود: حمایت خراسان جنوبی از 
این پروژه بسیار خوب بوده و هیچ هزینه ای برای دستگاه ها 

داده نشده است.
میرزایی با اشاره به اینکه این پروژه سال گذشته در بیرجند 
نشان کرد: سال جاری در  آغاز شده است، خاطر  قاین  و 

شهرداری هایی که نقشه های الزم را در اختیار شرکت پست 
قرار دهند، این پروژه اجرا می شود. معاون فناوری شرکت 
این  اظهار کرد: هدف  ایران  اسالمی  ملی پست جمهوری 
ارائه آدرس استاندارد و در اختیار قرار دادن آن به  پروژه 
تمام ارگان ها و سازمان های خدمات رسان دولتی و خصوصی 
است، خاطر نشان کرد: اکنون شاید برای آدرس دهی یک 
مدیریت  پروژه  اما  شود  انجام  مختلف  مسیرهای  از  نقطه 
در  که  بوده  خاص  سیالب های  دارای  نشان  محور  مکانی 
این راستا سه سیالب پیش بینی شده است. وی بخش دوم 
پروژه مدیریت مکانی نشان  محور را بحث سیماک دانست 
مدیریت  یکپارچه  واقع سامانه  در  پروژه سیماک  و گفت: 

امالک کشور است.

ارتباط جامع 28 دستگاه مکان محور در حوزه امالک 
با نرم افزار سیماک

وی افزود: این پروژه سامانه یکپارچه مدیریت امالک کشور 
است که به صورت جامع 28 دستگاه متولی امالک و مسکن 
ملی  شرکت  فناوری  معاون  می کند.  مرتبط  یکدیگر  با  را 
پست جمهوری اسالمی گفت: بر اساس این سامانه پرونده 
ملک یک بار برای همه سازمان ها تهیه می شود و از طریق 

دفاتر پستی امکان ارائه برای مردم وجود دارد.
پستی  دفاتر  از طریق  پروژه سیماک  اجرای  با  افزود:  وی 
فراهم  مردم  برای  امالک  به  مربوط  خدمات  ارائه  امکان 

می شود.
به گفته وی سیماک یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک 
در حوزه امالک و اراضی کشور است. میرزایی خاطرنشان 
بوده  الزم  آموزش های  ارائه  این سیستم  نخست  فاز  کرد: 
دیگر  در  بعدی  فازهای  در  و  شده  اجرا  بیرجند  در  که 
شهرستان های استان اجرا می گردد. وی اضافه کرد: در این 
شناسایی  برای  شهرداری  و  مسکن  بنیاد  همکاری  پروژه 

محدوده های قانونی روستاها و شهرها بسیار مهم است.

کاهش زمان پاسخ گویی و پیشگیری از اعمال سلیقه
واحد  برگ  این سامانه یک  در  اینکه  به  اشاره  با  میرزایی 
تعریف شده و برگ کاغذی وجود ندارد و از طریق دفاتر 
پستی به مشترکان تحویل داده می شود، یادآور شد: کاهش 
ارائه  در  سلیقه  اعمال  از  پیشگیری  و  پاسخ گویی  زمان 
خدمات و صدور مجوزها از جمله این مزایا است. وی تاکید 
کرد: در بهره برداری از این پروژه خراسان جنوبی دومین و یا 

سومین استان کشور است.

افتتاح پروژه سیماک »سامانه یکپارچه مدیریت امالک کشور«  در استان
با حضور معاون فناوری شرکت ملی پست و همراهان انجام شد:

عکس:  دهباشی


