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فرودی از نوع بحران!

 4 با  شما  پرواز  پوزش،  عرض  با   “
ساعت تاخیر انجام خواهد شد.شرکت 

هواپیمایی ایران ایر”
هرکدام از مسافران پرواز های استان که 
پرواز ایران ایر نصیبش شده، چند بار از این 
پیام های محبت آمیز دریافت کرده است. 
 پیام هایی که با اعصاب و روان افراد ،

 خیلی راحت بازی می کنند؛ مخصوصا 
مسافرانی که به علت سرعت بیشتر و به 
موقع رسیدن به مقصد ، پرواز را انتخاب 
کرده اند. متاسفانه ایران ایر مدت هاست 
سرناسازگاری با استان داشته که انگار 
تمامی هم ندارد. هرچند که تاخیر، قسمت 

خوب پروازهای ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4116

7تجهیزات ورزشی 100 خانه ورزش روستایی توزیع شد7شورا جایگاه خود را تثبیت نکند، دیگران هم توجهی نخواهند کرد 7 500 واحد صنعتی از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند

شربت، شکالت و قند عناب
    صفحه 7

عکس: شریف
بهورزان، سربازان خط مقدم نظام سالمت هستند/4

کاروان خدام رضوی وارد  استان شدند/7

کشف آثار دوران صدر اسالم در ارگ قدیم تون
آثار دوران تاریخی صدر اسالم در پژوهش مشترک کاوش باستان شناسی اداره کل 
میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی و دانشگاه تهران در ارگ قدیم تون شهر 
فردوس کشف شد. فصل اول کاوش الیه نگاری در ارگ تون شهر فردوس با هدف 

شناخت توالی فرهنگی آن با کاوش در دو گمانه ....)ادامه در صفحه7(

بازار تجاری خوب عناب  با تولید:

فاصلهسودحاصلشدهازتولیدعنابباوضعایدهآل

برگزاری جشن های متنوع توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و  ورزشی شهرداری بیرجند/ 8
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تشکر و قدردانی
جناب آقای دکتر جاوید  شهردار محترم  بیرجند 

 و همکاران عزیز
مراتب قدردانی و سپاس ما را به خاطر جمع آوری دست فروشان 

حاشیه خیابان جمهوری اسالمی باالخص مبادی ورودی بازار
 که خواسته سال های متمادی کسبه بوده است را پذیرا باشید

توفیقات روز افزون برایتان مسئلت داریم. 
کسبه بازار سرپوش قدیم بیرجند

جنـاب آقـای نبـی زاده 
مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی
  با سالم و عرض خیر مقدم محضر جناب عالی امیدواریم با 

درایت و تدبیر و تمهید معطوف به سوابق معتبر آن مدیر شریف 
و ایجاد فضایی مشحون از مهر و شور و حالوت در حوزه جامعه 

هدف و فراهم آمدن بستر تالش و جوالن نخبه های استان 
 بیش از پیش شاهد بارش اندیشه و آفرینش های 

ناب برای تجلی شکوه فرهنگی دیارمان باشیم. ان شاءا...
کانون هنرمندان استان

بدینوسیله از اعضای محترم اصلی خانه مطبوعات خراسان جنوبی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این موسسه که روز یکشنبه 
31 تیر ماه 1397 از ساعت 10 الی 12 به صورت الکترونیک از طریق سایت خانه مطبوعات به آدرس Khanehmatbooat.ir همزمان با 

دیگر استان ها برگزار می شود، شرکت فرمایند.
دستور جلسه : 

اصالح اساسنامه خانه مطبوعات خراسان جنوبی 
 بر این اساس اعضای محترم اصلی خانه مطبوعات  استان برای ثبت آرای خود از طریق سایت مذکور در تاریخ یاد شده و با استفاده از نام کاربری و 
رمز عبور خود اقدام نمایند. اعضای محترم می توانند اطالعات دیگر مربوط به مجمع را در سایت خانه مطبوعات به نشانی ذکر شده دنبال فرمایند.

هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی -  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 

دعوت مجمع عمومی فوق العاده موسسه خانه مطبوعات خراسان جنوبی 
شماره ثبت: 85 و شناسه ملی: 14003081784   شناسه آگهی: 205402

تشکر و قدردانی
جناب آقای دکتر جاوید  شهردار محترم  بیرجند 

 و همکاران عزیز
مراتب قدردانی و سپاس ما را به خاطر جمع آوری دست فروشان 

حاشیه خیابان جمهوری اسالمی باالخص مبادی ورودی بازار
 که خواسته سال های متمادی کسبه بوده است را پذیرا باشید

توفیقات روز افزون برایتان مسئلت داریم. 
کسبه بازار سرپوش قدیم بیرجند

جنـاب آقـای نبـی زاده 
مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی
  با سالم و عرض خیر مقدم محضر جناب عالی امیدواریم با 

درایت و تدبیر و تمحید معطوف به سوابق معتبر آن مدیر شریف 
و ایجاد فضایی مشحون از مهر و شور و حالوت در حوزه جامعه 

هدف و فراهم آمدن بستر تالش و جوالن نخبه های استان 
 بیش از پیش شاهد بارش اندیشه و آفرینش های 

ناب برای تجلی شکوه فرهنگی دیارمان باشیم. ان شاءا...
کانون هنرمندان استان

بدینوسیله از اعضای محترم اصلی خانه مطبوعات خراسان جنوبی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این موسسه که روز یکشنبه 
31 تیر ماه 1397 از ساعت 10 الی 12 به صورت الکترونیک از طریق سایت خانه مطبوعات به آدرس Khanehmatbooat.ir همزمان با 

دیگر استان ها برگزار می شود، شرکت فرمایند.
دستور جلسه : 

اصالح اساسنامه خانه مطبوعات خراسان جنوبی 
 بر این اساس اعضای محترم اصلی خانه مطبوعات  استان برای ثبت آرای خود از طریق سایت مذکور در تاریخ یاد شده و با استفاده از نام کاربری و 
رمز عبور خود اقدام نمایند. اعضای محترم می توانند اطالعات دیگر مربوط به مجمع را در سایت خانه مطبوعات به نشانی ذکر شده دنبال فرمایند.

هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی -  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 

دعوت مجمع عمومی فوق العاده موسسه خانه مطبوعات خراسان جنوبی 
شماره ثبت: 85 و شناسه ملی: 14003081784   شناسه آگهی: 205402

مزایـده عمومـی )نوبت اول(
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در نظر دارد: بهره برداری و احیای محصول فرعی مرتعی آنغوزه را در 
قالب طرح های بهره برداری ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به شماره 
فراخوان 100973845000001 مندرج در این آگهی واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود در صورت تمایل نسبت 
به اخذ اسناد مزایده، مالحظه مفاد طرح، بازدید از مناطق مورد نظر اقدام نموده و قیمت پیشنهادی خود را برای هرکیلوگرم 

محصول به عنوان بهره مالکانه اعالم نمایند.

نام 
شهرستان

مساحت محصولنام طرح
مفید

میزان 
محصول

نرخ پایه
)ریال(

دوره تعهدات احیایی
طرح

مبلغ تضمینمبلغ کل 
% 10 بذر 

پاشی
کپه 
کاری

طبس

اسفندیار 
پیکوه

1029173040102917304سه ساله540011664882352250210آنغوزه

امامزاده 
علی 

دیهوک

41724450041724450سه ساله2800558074775900120آنغوزه

عشق آباد 
دستگردان

89427466889427466/8سه ساله706112708703712250300آنغوزه

46705536046705536سه ساله320057608108690090آنغوزهده محمد

96779287896779287/8سه ساله63129846982931200150آنغوزهسرند
80643725180643725/1سه ساله56889897814831500180آنغوزهماودر

58921436758921436/7سه ساله56108583686491200150آنغوزهشترکوه
1525163220152516322سه ساله1143315435988123000300آنغوزهکوه شیب

54450921654450921/6سه ساله41508964607441500150آنغوزهملوند

تاریخ دریافت اسناد مزایده: از 97/4/26 لغایت پایان وقت اداری 97/5/6
زمان تحویل پاکت های مزایده: حداکثر تا پایان وقت اداری 97/5/6

مبلغ و نوع سپرده شرکت درمزایده: مطابق جدول فوق
زمان و محل بازگشایی پاکت های مزایده: ساعت10صبح مورخ 97/5/7- سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی

 و آبخیزداری خراسان جنوبی
شرایط مزایده:

1- به پیشنهادهای رسیده فاقد سپرده یا امضای مشروط و مخدوش و یا پس از انقضای مدت مقرر در آگهی و اصل شده 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- شرکت های تعاونی بهره برداری و بهره برداران بومی در مقایسه با سایر پیشنهاد دهندگان در شرایط مساوی دارای اولویت 
می باشند.

3- دریافت اسناد تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و به پیشنهادهای خارج از سامانه در زمان 
بازگشایی به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی 

شناسه آگهی: 205671
به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

مراسم تشییع پیکر 

مرحومـه فاطمه پارسی مـود 
)همسر آقای محمد حسین احمد پور - پیشکسوت فرهنگی(

امروز سه شنبه 1397/4/26 ساعت 4 بعدازظهر از محل هیئت 
ابوالفضلی )مصلی( برگزار  می گردد.

ضمنا مراسم ترحیم آن مرحومه چهارشنبه 1397/4/27 از ساعت 17:15 
الی 18:15 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی ( برگزار می شود

حضور شما سروران گرامی موجب امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: احمد پور، پارسی ، مودی، ضیایی مقدم، نجف زاده و سایر بستگان 
فروش یک قطعه زمین سنددار با 

موقعیت عالی، محدوده صدا و سیما  
09190704149

جنـاب آقـای رزقـی
 مدیـر محترم بهـزیستی

 شهرستان سربیشه 
از محبت های جناب عالی و همکاران 

محترم تان در سراسر استان خراسان جنوبی 
به خاطر زحمات شما برای این افراد مریض 

در جامعه کمال تشکر را دارم. 

 از طرف پدر حسن قالسی 

 بدینوسیله از اعضای محترم اصلی خانه مطبوعات خراسان جنوبی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این موسسه که روز یکشنبه
31 تیر ماه 1397 از ساعت 13 الی 15 به صورت الکترونیک از طریق سایت خانه مطبوعات به آدرس Khanehmatbooat.ir همزمان با دیگر 

استان ها برگزار می شود، شرکت فرمایند.
دستور جلسه: 

گزارش هیئت مدیره و بازرسان - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیئت مدیره و بازرسان
انتخاب بازرسان برای مدت یک سال - مواردی که طبق اساسنامه در وظایف و اختیارات مجمع عمومی است

بر این اساس، اعضای اصلی خانه مطبوعات استان که برای انتخاب بازرسان کاندیدا هستند تا روز جمعه 29 تیر ماه 1397مهلت دارند با مراجعه 
 به سایت Khanehmatbooat.ir و ورود با نام کاربری خود برای ثبت نام اقدام فرمایند. ثبت آرای اعضا نیز از طریق سایت مذکور در تاریخ 

یاد شده با استفاده از نام کاربری و رمز عبور قابل انجام است.
اعضای محترم همچنین می توانند اطالعات دیگر اعم از نحوه برگزاری، زمان انصراف از نامزدی، اسامی کاندیداهای بازرسی و... را در سایت خانه 

مطبوعات به نشانی ذکر شده دنبال فرمایند.

هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی- اداره کل فرهنگ و ارشاد  اسالمی خراسان جنوبی 

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خانه مطبوعات خراسان جنوبی 
شماره ثبت: 85 و شناسه ملی: 14003081784  شناسه آگهی: 205395

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

مراسم تشییع پیکر 

مرحومـه فاطمه پارسی مـود 
)همسر آقای محمد حسین احمد پور - پیشکسوت فرهنگی(

امروز سه شنبه 1397/4/26 ساعت 4 بعدازظهر از محل هیئت 
ابوالفضلی )مصلی( برگزار  می گردد.

ضمنا مراسم ترحیم آن مرحومه چهارشنبه 1397/4/27 از ساعت 17:15 
الی 18:15 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی ( برگزار می شود

حضور شما سروران گرامی موجب امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: احمد پور، پارسی ، مودی، ضیایی مقدم، نجف زاده و سایر بستگان 
فروش یک قطعه زمین سنددار با 

موقعیت عالی، محدوده صدا و سیما  
09190704149

جنـاب آقـای رزقـی
 مدیـر محترم بهـزیستی

 شهرستان سربیشه 
از محبت های جناب عالی و همکاران 

محترم تان در سراسر استان خراسان جنوبی 
به خاطر زحمات شما برای این افراد مریض 

در جامعه کمال تشکر را دارم. 

 از طرف پدر حسن قالسی 

 بدینوسیله از اعضای محترم اصلی خانه مطبوعات خراسان جنوبی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این موسسه که روز یکشنبه
31 تیر ماه 1397 از ساعت 13 الی 15 به صورت الکترونیک از طریق سایت خانه مطبوعات به آدرس Khanehmatbooat.ir همزمان با دیگر 

استان ها برگزار می شود، شرکت فرمایند.
دستور جلسه: 

گزارش هیئت مدیره و بازرسان - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیئت مدیره و بازرسان
انتخاب بازرسان برای مدت یک سال - مواردی که طبق اساسنامه در وظایف و اختیارات مجمع عمومی است

بر این اساس، اعضای اصلی خانه مطبوعات استان که برای انتخاب بازرسان کاندیدا هستند تا روز جمعه 29 تیر ماه 1397مهلت دارند با مراجعه 
 به سایت Khanehmatbooat.ir و ورود با نام کاربری خود برای ثبت نام اقدام فرمایند. ثبت آرای اعضا نیز از طریق سایت مذکور در تاریخ 

یاد شده با استفاده از نام کاربری و رمز عبور قابل انجام است.
اعضای محترم همچنین می توانند اطالعات دیگر اعم از نحوه برگزاری، زمان انصراف از نامزدی، اسامی کاندیداهای بازرسی و... را در سایت خانه 

مطبوعات به نشانی ذکر شده دنبال فرمایند.

هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی- اداره کل فرهنگ و ارشاد  اسالمی خراسان جنوبی 

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خانه مطبوعات خراسان جنوبی 
شماره ثبت: 85 و شناسه ملی: 14003081784  شناسه آگهی: 205395
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روحانی از کابینه اش ناامید شده است

دبیرکل انجمن اسالمی مهندسان ایران با بیان اینکه آقای روحانی نسبت به دولت و کابینه خود نا امید است، تصریح کرد: 
سخنانی هم که در آن گفته بودند “وزرای من سکوت کرده اند” همین موضوع را نشان می دهد. اگر ترامپ برود و دموکرات ها 
هم قدرت را در دست بگیرند یا با فروش بدون محدودیت نفت و بازگشت آمریکا به برجام، مشکالت حل نخواهد شد.

 فرودی از نوع بحران!

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... هرکدام از مسافران پرواز 

های استان که پرواز ایران ایر نصیبش شده، چندبار 
از این پیام های محبت آمیز دریافت کرده است. 
پیام هایی که با اعصاب و روان افراد، خیلی راحت 
بازی می کنند؛ مخصوصا مسافرانی که به علت 
سرعت بیشتر و به موقع رسیدن به مقصد، پرواز را 
انتخاب کرده اند. متاسفانه ایران ایر مدت هاست 
سرناسازگاری با استان برداشته که انگار تمامی هم 
پروازهای  قسمت خوب  تاخیر،  که  هرچند  ندارد. 
ایران ایر است و چه بسیاری را که با کنسل کردن 
های خود سورپرایز کرده! خوشبختانه این شرکت 
خالق و دولتی، به علت ارادتی که به مردم این 
خطه دارد، هربار با دلیلی جدید و متفاوت با دالیل 
قبلی، تاخیرها یا کنسلی های خود را توجیه می 
کند. توجیهاتی که شاید منطقی نباشد، اما عملی 
هست! مثال یکبار قرار بود دو هواپیما را تعمیر کنند 
و بین این همه شهر، پروازهای بیرجند کنسل شد!
تمامی بحران های هواپیمایی کشور گویا باید در 

استان ما فرود آید؛ آن هم با پروازهای ایران ایر! 
است که  مرکز کشور حدود 17 ساعت  با  ما  راه 
بسیاری از مردم نه از روی دلخوشی بلکه به اجبار، 
هزینه های سنگین پرواز را به جان می خرند تا 
سریعتر به مقصد خود برسند. دور از انصاف است 
که کنسلی پروازها گریبان گیر استان ما با موقعیت 
خاص خود باشد و نه از ما بهتران! کشور ما و نظام 
ما، برمبنای عدالت اجتماعی بنا شده است. مبنایی 
به طور  منافع  و  منابع  تقسیم  کند  که حکم می 
کامال عادالنه باشد و به کل رفتار های تبعیض را 
گونه نفی می کند. ما مشکالت ناوگان هواپیمایی 
این  که  است  انصاف  از  دور  اما  داریم  قبول  را 
باشد و شهرهایی که  ما  برای  مشکالت همیشه 
فاصله به مراتب کوتاه تری با مرکز کشور دارند، در 
حاشیه ای امن قرار بگیرند. آیا باید همیشه چوب 
محروم و کویری و آخر جدول در خیلی موارد بودن 

را بر سرپروازهای مان هم بخوریم؟!
ماست!  بر  ماست که  از  ها،  اعتقاد خیلی  به  البته 
پروازها،  کنسلی  به  نسبت  اعتراضات  خوشبختانه 
چند وقتی است گرم تر شده و مسئوالن نیز نسبت 
به این مطالبه به حق مردم حساس تر شده اند.اما 
هنوز تغییر ملموسی را شاهد نبودیم و انگار برخی 
نمی خواهند حتی یک عذرخواهی کوچک بابت این 
همه لطفی که نداشتند، به ما هدیه کنند! هرچند 
شاید واقعا ما در درجه چندم اهمیت برای دوستان 
شود. نمی  هیچ  بگوییم  هم  هرچه  که  هستیم 
المال   کاش یک شرکت دولتی که از پول بیت 
رشد کرده است، کمی بیشتر به منطقه ای مثل 
خراسان جنوبی و بیرجند التفات می کرد و لطف 
نه، اما بدبختی هایش را به دوش ما نمی انداخت. 
درد بسیار است و بارها هم عنوان شده اما کمی 
همت بیشتر می خواهد. در این بین از مسئوالن 
این  در  را  خود  نقش  خواهیم  می  نمایندگان   و 
مشکلی که با آن دست و پنجه نرم می کنیم، بیش 
برای حل مشکل تالش  از پیش جدی گرفته و 
کنند. همتی که باعث یک مطالبه عمومی از سوی 
است کمی  باشد. شاید وقتش  و مسئوالن  مردم 

مظلوم و نجیب نباشیم!
این مضمون چاپ شود  با  امیدوارم روزی خبری 
بابت  ایر ضمن عذرخواهی  ایران  مدیریت   « که 
و  پرواز  بهبود شرایط  قول  خود،  گذشته  عملکرد 

کاهش کنسلی ها را داد«.

قاچاق ۱۵ هزار خودرو به کشور 
تایید شد

کمیسیون حمایت از تولید ملی گزارشی از قاچاق 
1۵ هزار خودرو به کشور در ۶ ماهه سال ۹۶ آماده 
در  نمایندگان  موافقت  در صورت  است که  کرده 

صحن مجلس به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

قناعت بورس به رشد ۳۷ واحدی

شاخص بورس در جریان معامالت امروز بازار سرمایه 
امروز  دادوستدهای  جریان  در  کرد.  رشد  ۳7واحد 
بازار سرمایه تعداد یک میلیارد و ۵2۵میلیون سهم و 
حق تقدم به ارزش 282میلیارد تومان در 72هزار نوبت 
مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 
۳7واحدی در ارتفاع 108هزار و 10۹واحد قرار گرفت.

احتکار و اختفای کاال  جرم است

به  هشدار  با  تجارت  و  صنعت،معدن  وزیر  معاون 
کسانی که مبادرت به احتکار و اختفای کاال کنند، 
اختفای  و  احتکار  شده  تعیین  برنامه  طبق  گفت: 
کاال های وارداتی یا تولیدی با مواد اولیه ای که از 
ارز رسمی استفاده کرده اند، جرم محسوب می شود.

مبارزه با پولشویی جدی شد

که  متخلف  درگاه   1۶2 منتشره  اخبار  اساس  بر 
مشکوک به انجام تراکنش های غیر قانونی بودند 
پس از شناسایی شرکت های ارائه خدمات پرداخت 
الکترونیک به صورت کامل مسدود شدند. اطالعات 
این درگاه ها و پذیرندگان نیز پس از انسداد کامل در 
اختیار مراجع قانونی از جمله دادستانی کشور، پلیس 
آماری  بررسی  شد.  داده  قرار  بانک مرکزی  و  فتا 
این  بیشتر  نشان می دهد  شده  مسدود  درگاه های 
درگاه ها برای انجام اعمال خالف قانونی مانند قمار 

و شرط بندی مورد استفاده قرار می گرفتند.

اولویت بندی ارز مورد نیاز کاالهای 
وارداتی تعیین شد

سازمان  واردات  و  مقررات صادرات  دفتر  مدیرکل 
توسعه تجارت ایران از گروه بندی کاالهای وارداتی با 
هماهنگی وزارتخانه های ذیربط و ابالغ آن از سوی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی خبر 
داد. معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان 
توسعه تجارت امروز گفت: وزیر صنعت، معدن و 
تجارت برای بررسی دوباره و اولویت  بندی ارز مورد 
نیاز واردات، در نامه  ای به بخش های ذیربط، توقف 
ثبت سفارش  واردات کاالهایی را خواستار شده که 

هنوز ارز رسمی به آنها تخصیص داده نشده است.

ضوابط بازگشت ارز حاصل از صادرات 
ابالغ شد

خصوص  در  دولت  هیئت  مصوبه  ایران،  گمرک 
که  را  بهادار  اوراق  بورس  در  صادراتی  ارز  عرضه 
دفتر  کرد.  ابالغ  را  است  شده  گذاشته  کنار  عمال 
ایران در تاریخ 2۳ تیر ماه، مصوبه  واردات گمرک 
مدیریت  و  ساماندهی  خصوص  در  وزیران  هیئت 
بازار ارز که چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات 
مشخص  را  اقتصاد  چرخه  به  نفتی  غیر  کاالهای 
میکرد، ابالغ کرد. نکته جالب اینکه در حال حاضر 
مصوبه هیئت دولت در خصوص فروش ارز صادرات 
کنار  عمال  فوالدی  و  پتروشیمی  غیر  کاالهای 
گذاشته شده و ابالغ این مصوبه به گمرکات ظاهرا 
به دلیل اجرای قوانین و رویه های مرسوم بوده است.

انتقاد تند رییس اتحادیه تولیدکنندگان 
طال از بانک مرکزی

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و 
جواهر گفت: متاسفانه بانک مرکزی در کوتاه مدت 
سیاست ذخیره سازی را زیر پا گذاشت و به بهانه 
حراج سکه و تنظیم بازار باعث پیش فروش 70 تن 
سکه شد. حجت اله شفائی در همایش فرصت ها و 
چالش های صنعت طال و جواهر، اظهار کرد: برای 
زبان صنعتی و بازاری باید زبان دولتی ایجاد کنیم 
ثبات  عدم  افزود:  وی  بگیریم.  مطلوب  نتیجه  تا 
سیاسی منطقه ای و جهان، خروج آمریکا از برجام، 
غیرکارشناسی  های  سیاست  ها،  تحریم  تشدید 
بانک مرکزی، گرانی سکه، نوسانات شدید نرخ ارز 
در کشور و عدم اعتنا دولتمردان به فعاالن بخش 
خصوصی و صنعتی کشور، صنعت طال و جواهر را 

کامال به تعطیلی کشانده است. 

دولت نباید حتی یک خانه بسازد

وزیر راه و شهرسازی گفت: بدون شک دولت نباید 
تحت هیچ شرایطی در حوزه ساخت و ساز وارد شود، 
به عقیده من اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت 
نباید حتی یک واحد  اندازه گیری شود، دولت  خانه 
خانه بسازد. این مقام مسئول با تأکید براینکه ما در 
این دوره قصد داریم تا در مرحله اول قدرت خرید 
مردم را اضافه کنیم گفت: آمارهای ما هم اکنون از 
اخذ 70 هزار تسهیالت خرید مسکن خبر می دهد 
که چون مراسمی برای افتتاح و بهره برداری ندارد 
به صورت چشمگیر مطرح نمی شود، در حقیقت عمده 
اقدامات ما در بخش مسکن در این دوره تقویت بانک 
بود. مسکن  پس انداز  صندوق  راه اندازی  و  مسکن 

دالر رکورد زد

با افزایش تنش ها تجاری بین چین و آمریکا، دالر 
ماه  باالترین سطح شش  به  در معامالت جهانی 
خود رسید. به گزارش رویترز، هر دالر در معامالت 
به باالی 112 ین رسید. شاخص دالر نیز که نرخ 
ارزهای مهم جهانی  برابری دالر در مقابل سایر 
قابل توجه در سطح  با شتابی  اندازه می گیرد  را 

۹۴.7۵0 واحد قرار گرفت.

سرمقاله

سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی مجلسحضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی

فردا می خواهند زیر میز رییس جمهور را هم حفاری کنند

علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش 
از دانشگاه  بازدید بازرسان آژانس انژی اتمی  درباره 
این  دارد،  نگرانی  واقعا جای  کار  این  شریف گفت: 
بازدیدها فراتر از همه پادمان ها و ان پی تی است، برجام 
معنی اش این نبود که بازرس ها هر زمان از هر جایی که 
می خواهند بازدید کنند. این بازدیدها چه معنایی دارد؟ این یعنی این که اگر آنها به 
دفتر آقای رئیس جمهور هم شک داشته باشند باید آن را حفاری کنند و عملیات 
حفاری زیر میز رئیس جمهور راه بیاندازند؛ کدام کشوری چنین اجازه ای می دهد؟

مذاکره با آمریکا فعال به مصلحت کشور نیست

ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: پیشنهاد برخی فعاالن سیاسی برای مذاکره با 
آمریکا در شرایط فعلی عملی و به مصلحت کشور 
نیست ولی به هر حال اینکه کسانی از سر دلسوزی 
پیشنهادی را مطرح کنند حرام نیست و بدیهی است 
که تصمیم گیری و صالحدید در چنین مواردی به عهده رهبری معظم انقالب 
است که خوشبختانه اشراف کامل بر سیر تحوالت دارند. ظرفیت و توان کشور 
اسالمی ما بسیار فراتر از حجم تهدیدات دشمنانمان در طول تاریخ بوده است.

براندازها برای ضربه به اصالح طلبان بسیج شدند

منصوری، قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت گفت: 
روشن است اصالح طلبان با شعار نجات کشور و برای 
تقویت منافع ملی در این ۳ انتخاباتی که پشت سر 
گذاشتیم فعاالنه شرکت کردند، تکلیف شان با براندازان 
هم کامال روشن است و بارها اعالم کرده اند. می بینیم 
که امروز براندازان قبل از نظام، اصالح طلبان را نشانه گرفته اند و برای نمونه در 
فضای مجازی با لشکری از اکانت های جعلی برای زدن اصالح طلبان بسیج 
شده اند. اما با این حال از جانب طیف تندروی داخلی نیز متهم به براندازی می شوند. 

کابینه تغییر نکند مجلس دست به کار می شود

مصطفی کواکبیان نماینده تهران گفت: من احساس 
را  کابینه  در  تغییر  ایجاد  دولت قصد  نمی کنم که 
داشته باشد و اگر چنین باشد، شاید ما دست به کار 
شویم. اگر دولت، اقدامی برای ترمیم کابینه نکند 
مطمئناً مجلس بعد از تعطیالت، کارهایی را انجام 
خواهد داد، چون مردم از ما توقع دارند. وی با تاکید بر لزوم تغییر در تیم 
وارد دولت شوند؛  افراد جوان تر  اقتصادی دولت، تصریح کرد: الزم است 

کسانی که نشاط و طراوت الزم را برای کار دارند.

آمریکایي ها حساب کار دست شان آمده است

با  رویارویي  رمضان شریف سخنگوي سپاه گفت: 
افتاده  اتفاق  بارها  بارها و  شناورهاي آمریکایي هم 
که آخرین مورد آن که در واقع منجر به دستگیري 
تفنگداران آمریکایي شد و نهایتا با عذرخواهي آنها رها 
شدند.  از آن به بعد ما شاهد رفتار قانونمندتري توسط 
آمریکایي ها درمنطقه خلیج فارس و تنگه هرمز بودیم بنابراین اگر این رویارویي 
کمتر شده به این علت است که آنها حساب کار دست شان آمده وگرنه در رفتار 
و گشت ها و کنترل هاي نیروي دریایي سپاه تغییر خاصي صورت نگرفته است.

اصالح طلبان سرنوشت خود را با دولت پیوند نزنند

عباس عبدی فعال سیاسی گفت:  اصالح طلبان هیچ 
دلیلی ندارد که سرنوشت خود را با دولت یا هر پدیده 
دیگر پیوند بزنند. دولت مسئولیت وظایف خود را دارد و 
اصالح طلبان نیز در سال ۹2 به دلیل محدودیت های 
خود از این دولت دفاع کرده اند. در سال ۹۶ نیز یک 
بار دیگر همین کار را کردند و اکنون هم اگر با مشابه آن دو مقطع مواجه 
شوند بهترین کار همان بود که انجام دادند. اما این به معنای آن نیست که 
مسوولیت حقوقی رفتارهای دولت یا سیاستگذاری دولت را به عهده دارند.

رهبر  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  معظم 
منا  فاجعه  و  مسجدالحرام  فاجعه 
در سال 1۳۹۴، آن را ظلمی بزرگ 

خواندند و با تأکید بر لزوم پیگیری 
حق،  احقاق  برای  جدی  و  مستمر 
افزودند: این مطالبه به هیچ وجه نباید 
فراموش شود و دستگاههای مسئول 
باید از راه های مختلف بویژه مجامع 
بین المللی، این موضوع را پیگیری 

کنند تا کمیته حقیقت یابی با حضور 
جمهوری اسالمی تشکیل و احقاق 
تأمین  فاجعه،  دو  این  در  زیرا  شود 
ایمنی و امنیت حجاج که مهمترین 

است،  عربستان  حکومت  وظیفه 
رعایت نشد و دیه مقتوالن نیز داده 
نشد. ایشان با تأکید بر اینکه ضروری 
ترین نیاز امروز دنیای اسالم وحدت و 
یک صدایی است، به تمرکز دشمنان 
با مسلمانان به ویژه در  برای مقابله 

موضوع فلسطین و در قضایای یمن 
اکنون  کردند:  خاطرنشان  و  اشاره 
شیطانی  سیاست  نام  آمریکایی ها 
»معامله  را  فلسطین  درباره  خود 
به  که  بدانند  اما  اند  گذاشته  قرن« 
فضل الهی، این معامله قرن هرگز 
محقق نخواهد شد و به کوری چشم 
دولتمردان امریکا، قضیه فلسطین از 
یادها نخواهد رفت و قدس پایتخت 
فلسطین باقی خواهد ماند. ایشان با 
تأکید بر اینکه ملت فلسطین در مقابل 
این توطئه خواهد ایستاد و ملت های 
مسلمان نیز پشتیبان مردم فلسطین 
برخی  البته  افزودند:  بود،  خواهند 
دولت های اسالمی که هیچ اعتقادی 
هم به اسالم ندارند، به دلیل حماقت 
و جهالت و مطامع دنیوی پیش مرگ 
توفیق  به  اما  شده اند  آمریکایی ها 
الهی، امت اسالمی و ملت فلسطین 
بر دشمنان خود پیروز خواهند شد.

نماینده  حسینی،  نقوی  سیدحسین 
مجلس درباره ادعای کاهش اقبال 
درآمد  کم  و  نشین  حاشیه  طبقات 
اتفاقا  گفت:  اصولگرایان  به  جامعه 
معتقدم آحاد جامعه به ویژه طبقات 
پایین و حتی متوسط به اصولگرایان 
معتقدند  و  دارند  بیشتری  اعتماد 
اصولگرایان متدین تر و با مردم رو 
و  مردم  حقوق  و  هستند  تر  راست 
حالل و حرام را بیشتر رعایت می 
کنند، زندگی سالمتری دارند و کمتر 
دنبال بهره برداری از منصب هستند.

وی افزود: البته نگاه مثبت تر مردم 
به اصولگرایان، به معنای رای آوری 
نه  است  پروژه  انتخابات  نیست. 
پروسه چون باید آن را حدود دو تا 
سه ماه مدیریت و مهندسی کرد. هر 
انتخابات  پروژه  بتواند  بهتر  جریانی 
را مهندسی و مدیریت کند، موفق 
می شود. وی اظهار کرد: رای آقای 

روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۹۶ حدود 10 تا 12 میلیون بود 
»نه  رای  میلیون   ۳0 مقابل  در  و 
اگر  داشت.  وجود  روحانی«  به 

اصولگرایان آن سبد ۳0 میلیون رایی 
را خوب مدیریت می کردند موفق 
می شدند اما نتوانستند خوب مدیریت 
کنند. وی ادامه داد: البته اصولگرایان 
با تالش، به میدان آمدند و در نهایت 
دولت  مقابل  در  رای  میلیون   17

مستقر به دست آوردند اما نمی توان 
و  کارگزاران  طیف  که  کرد  کتمان 
اصالح طلبان پروژه انتخابات را خوب 
چرخاندند و بهتر مدیریت کردند. اگر 

اصولگرایان در رقابت های سیاسی 
بتوانند  اتحاد،  حفظ  ضمن  آینده 
مکانیزم  و  مدیریت  خوب  را  پروژه 
های خوبی را برای ساماندهی افکار 
بیشتر  قطعا  کنند،  طراحی  عمومی 
هستند. اعتماد  و  استقبال  مورد 

فاجعه مسجدالحرام و منا پیگیری و کمیته حقیقت یاب 
با حضور جمهوری اسالمی تشکیل شود

۳0 میلیون رای »نه به روحانی« در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 96 وجود داشت

توقف ثبت سفارش واردات با ارز رسمی

به نقل از فارس یک مقام آگاه گفت: در راستای اولویت بندی تخصیص ارز 
بر اساس دستور وزیر صنعت ثبت سفارش واردات کاال با ارز رسمی متوقف 
شد. یک مقام آگاه در مورد توقف ثبت سفارش کاال با ارز رسمی گفت: وزیر 
صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای خواستار شده تا ثبت سفارش  واردات کاال 
با نرخ ارز رسمی که هنوز ارز به آنها تخصیص داده نشده در راستای بررسی 
و اولویت بندی متوقف شود.  وی افزود: بر اساس دستور وزیر صنعت اعالم 
شده است تا به دلیل محدودیت منابع ارزی و در راستای تخصیص ارز برای 
تامین مواد اولیه و کاالهای ضروری، فرآیند تخصیص ارز از دفاتر تخصصی 
که در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی 
تعریف شده انجام شود و متقاضیان ارز رسمی برای واردات از این دفاتر مجوز 
بگیرند.  این مقام آگاه با بیان اینکه از آنجا که بانک ها صالحیت تشخیص 
برای تخصیص ارز به متقاضیان را ندارند این تصمیم اتخاذ شده است تا 
اولویت بندی های انجام شده و براساس تشخیص  ارز براساس  تخصیص 
دفاتر تخصصی تعریف شده در وزارتخانه ها به متقاضیان هر بخش داده 
شود. وی افزود: پیش از این تخصیص ارز به بانک مرکزی واگذار شده بود. 

زمان تحویل سکه های پیش فروش ۳ماهه

دبیر کل بانک مرکزی از تحویل سکه های پیش فروش با سررسید سه ماهه از 
2۶ تیر خبر داد. طرح پیش فروش سکه از بهمن ماه تا فروردین ماه سال جاری 
اجرایی شد و تا فروردین  در دو سررسید شش ماهه و یک ساله بود که در ادامه 
به سررسیدهای یک، سه، شش، ۹، 12، 18 و 2۴ ماهه تغییر کرد. در پایان 
طرح پیش فروش حدود هفت میلیون و ۶00 هزار قطعه سکه فروش رفت که 
نزدیک به یک میلیون آن سکه های یک ماهه بود و مابقی در سررسیدهای 
دیگر. سکه های یک ماهه در اردیبهشت  تحویل شد و اکنون زمان تحویل 
سکه های سه ماهه است.آن طور که احمدی، دبیرکل بانک مرکزی اعالم کرده 
سکه های پیش فروش سه ماهه طبق وعده در پایان تیر و از روز بیست وششم 
در شعب بانک ملی به صاحبان آن تحویل خواهد شد. احمدی با اشاره به این که 
سکه های پیش فروش یک ماهه در زمان خود تحویل شد، گفت: اما هر آنچه 
که دارندگان سکه های پیش فروش تحویل نگرفتند، نزد بانک امانت باقی 
مانده و هر وقت که اراده کنند، می توانند مراجعه کرده و آن را دریافت کنند. 
این در حالی است که سکه های تحویل سه ماهه که در ماه جاری تحویل آن 
شروع می شود، به روال قبل بوده و دارندگان می توانند آن را تحویل بگیرند.

آغاز به کار سامانه روابط کار از شنبه آینده 

از شنبه آغاز  اینکه سامانه روابط کار  با اشاره به  عضو شورای عالی کار 
به کار می کند گفت: مطابق مصوبه کمیته تخصصی تنظیم »سازمان 
مقررات و ارتباطات رادیویی« نرخ ثبت نام برای کارگران و کارفرمایان با 
دو تعرفه متفاوت تعیین شد. علی خدایی، عضوشورای عالی کار، از اتحاد 
بین جامعه کارگری و کارفرمایی در آغاز به کار سامانه روابط کار خبر داد 
و گفت: حداکثر تا روز شنبه این سامانه راه اندازی می شود و کارگران و 
کارفرمایان می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان ثبت نام خود را انجام 
دهند. وی ادامه داد: تنها مانعی که تا کنون باعث شده این سامانه اعالم 
نشود عدم اعالم نرخ تعرفه ثبت نام بود که به نتیجه رسیده است. مطابق 
مصوبه کمیته تخصصی تنظیم »سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی« نرخ 
ثبت نام برای کارگران و کارفرمایان با دو تعرفه متفاوت تعیین شد؛ به این 
ترتیب که هزینه ثبت نام و تشکیل پرونده برای کارفرمایان حقیقی و حقوقی 
۵۵10 تومان و با احتساب ۴۹0تومان مالیات بر ارزش افزوده مجموعا ۶ 
هزار تومان و هزینه ثبت نام برای کارگران نیز ۴۵۹0 تومان و با احتساب 
۴10 تومان مالیات بر ارزش افزوده در مجموع ۵ هزار تومان تعیین شد.

جزئیات چگونگی ثبت سفارش کاال
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت 
ایران در مورد چگونگی تخصیص ارز به ثبت سفارش هایی 
که قبل از گروه بندی کاالها انجام شده است، گفت: قبلی ها 
چنانچه  تخصیص ارز شده باشند که توسط بانک پرداخت 
ثبت  مشمول  باشند،  نشده  ارز  تخصیص  اگر  و  می شود 

سفارش های جدید می شوند.
علی علی آبادی فراهانی در مورد شرایط ثبت سفارش واردات 
کاال گفت: گروه بندی کاالها با هماهنگی وزارتخانه های ذیربط 
انجام شده و جمع بندی آن با امضای وزیر صنعت توسط وزارت، 
صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی ابالغ شد.  وی در 
مورد نحوه تخصیص ارز اظهار داشت: براساس گروه بندی ها، 

به گروه یکم کاالیی از منابع بانک مرکزی دالر به نرخ ۴2000 
ریال، گروه دوم از منابع نیما )ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، 
فوالد( نرخ ۴2000 ریال و به گروه سه ارز حاصل از صادرات 
سایر کاالها )20 درصد صادرات کل کشور( نرخ ۴2000 ریال و 
واگذاری اظهارنامه صادراتی )توافق بین صادرکننده و اردکننده( 
تعلق می گیرد. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان 
توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که آیا ثبت سفارش با 
ارز ۴200 متوقف شده، گفت: خیر متوقف نشده، ثبت سفارش 
بانکی است و مفهومش این است که بعد از ثبت سفارش 
و  تخصیص  انتظار  در  الکترونیکی  صورت  به  بانک،  در 
تامین ارز قرار می گیرد. وی در مورد وضعیت تخصیص ارز 

به ثبت سفارش هایی که قبل از گروه بندی کاالها ثبت شده 
است، گفت: قبلی ها چنانچه تخصیص ارز شده باشند که 
توسط بانک انجام می شود و اگر تخصیص ارز نشده باشند، 
مشمول ثبت سفارش های جدید می شوند. مجتبی خسروتاج 
هم گفت: وزارتخانه های اصلی مرتبط با امر تولید و مصرف 
موظف شده اند، تقاضاهای وارده به سیستم بانکی را بررسی و 
اولویت  بندی کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: بنابراین 
اولویت های وارداتی را که عمدتا تاکید بر تامین کاالهای اساسی، 
دارو و تجهیزات بیمارستانی، مواد اولیه واحدهای تولیدی و 
ماشین آالت دارد، با بررسی تقاضاها تعیین کنند و از طریق 
سیستمی به شبکه بانکی برای اختصاص ارز اعالم نمایند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی  اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 1397603001001458-1397/04/23 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراصی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی زارع 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 219 صادره از قهستان و شماره ملی 5239286388 نسبت به ششدانگ یک قطعه محوطه به 
مساحت 180مترمربع قسمتی از باقیمانده 247- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت امیر حسام و امیررضا شهرت هر دو خزیمه 
محزر گردیده است. لذا به منظور اطالع  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/4/26   تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/5/11   علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند 

به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید ششدانگ یک قطعه زمین پالک 134 فرعی از یک اصلی بخش 
روز در  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  تقاضای  مورد  )ع(  رضا  امام  بیمارستان  عرصه  از  قسمتی  بیرجند   2 

 چهارشنبه مورخ 1397/05/17 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این 
آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا 
نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی 
که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم از 

مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. 
تاریخ انتشار: 97/4/26             علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند 
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اعزام 200 دانش آموز به اصفهان

200 دانش آموز پسر زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( خراسان جنوبی یکشنبه شب گذشته به اصفهان اعزام شدند. معاون امور 
فرهنگی و اجتماعی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان گفت: این دانش آموزان در مدت 4 روز در اصفهان اقامت دارند. عرب افزود: 

هنگفت دانش آموزان مقطع متوسطه با  هدف بازدید از اماکن تاریخی و فعالیت های فرهنگی و آموزشی به این سفر سیاحتی اعزام شدند. عواید  از  بخشی  مستضعفان  بنیاد 
صرف  را  بیرجند  در  خود  های  زمین  فروش 
شهر  در  کتابخانه  یا  فرهنگی  مجتمع  ساخت 
مردم  ذهن  در  بنیاد  از  خوبی  خاطره  تا  نماید 
با  بیرجند  باشند.  ها  آن  دعاگوی  و  بماند  باقی 
فرهنگی،  فضای  کمبود  با  افزون  روز  جمعیت 

کتابخانه و فرهنگسرا مواجه است.
915...254
سالم آوا. بهترین سرمایه گذاری در خراسان جنوبی 
مصرفی  برق  و  شغل  ایجاد  برای  باد،  برکت   به 
از  ما  باشد  بادی  های  توربین  ساخت  تواند  می 

استاندار تقاضا داریم به این موضوع ورود پیدا کنند.
915...019
بعضی اوقات وجود درخت در برخی مسیرها  درد 
سر ساز هست. مسیر اداره کل دارایی و دانشگاه 
مسیر بسیار پر ترددی می باشد. شهرداری بیرجند 
با مکاتبه با دادستانی می تواند به شرط جایگزینی 
کاشت درخت در جایی دیگر، نسبت به کف زنی 
درختان کاج مقابل اداره کل دارایی جهت تعریض 
مختص  خیابان  فعلی  معبر  نماید.  اقدام  خیابان 

زمانی که تعداد خودروها حداقل بوده است.
915...913
آقای نماینده محترم مجلس با مقامات کشوری 
های  درآمد  که  باشید  داشته  متعدد  مذاکرات 
ساخت  صرف  استان  خود  در  مستضعفان  بنیاد 
مناسب  ساختمان  ساخت  حداقل  یا  کارخانه 

جهت اسکان مستضعفان شود.
910...673
سالم خدمت برادران زحمتکش و رفتگر شهرداری. 
اگه سالی یه بار خیابان صمدی 16 رو جارو بزنید به 
کسی یا جایی بر نمی خورد... دریغ از این همه کم 
لطفی در قبال دریافت آن همه عوارض که می گیرند.
915...118
جهت  ساله  چندین  قول  و  مبرم  نیاز  وجود  با 
احداث درمانگاه تامین اجتماعی در شمال شهر 
اقدام  انتظار می رود هرچه زودتر شاهد  بیرجند 

عملی در این زمینه باشیم.
915...254
بیشتر جلسات آقایان تشریفاتی شده و انگار هیچ 
به  ها  دستگاه  هم  یا  رود.  نمی  پیش  از   کاری 
حرف های جناب استاندار توجهی ندارد و یا هم 
این حرف ها فقط در مقابل رسانه هاست و بس و 
یا هم مردم کورند و هیچکس از مردم عادی هیچ 
نمی بینند... اگر کاری انجام می دهید درست برای 
مردم شفاف سازی کنید تا ما هم ببینیم. خراسان 
جنوبی شبیه خوزستان شده و هیچ کس هیچ کاری 

نمی کند. مسئوالن بیدار بشید لطفا. 
ارسالی به سروش آوا

سالم آوا.آیا مسئوالن محترم نظارتی بر نرخ کرایه 
تاکسی ها دارند ؟ یا  رانندگان را به حال خودشان 
واگذار کرده اند ؟ دلمان خوش بود تاکسی های 
دیگر    شهرهای  از   هم  بیرجند  و  آمد  اینترنتی 
عقب نیفتاد . اما آنقدر این تاکسی دارهای محترم 
اعتراض کردند که به لطف سازمان  تاکسیرانی  
قیمت آنها به قیمت معمولی ها که برگشت هیچ 
حتی بیشتر هم شده. فرق آژانسی که یک مسیر 
را به 3000 تومان می برد  با یکی از این تاکسی 
های اینترنتی که دقیقا همان مسیر را به همان 
هر  اینکه  همه  از  بدتر  واقعا؟  در چیست  قیمت، 
راننده ای ماشاا... در هر کدام از این اپلیکیشن ها 
هست، تعدادشان هم روز به روز در شهر بیشتر 
می شود. آرم آژانس هم دارد و  به هر نرخی که 
دلش بخواهد. با قیمت تعیین شده به مقصد که 
می رسند چیز دیگری می گویند که شما محدوده 
رو  تو  و...  شده  دورتر  و  بودید  کرده  انتخاب  را 
خدا رسیدگی کنید. این انصاف نیست که تاکسی 

های اینترنتی هم قیمت مابقی باشد؟
ارسالی به سروش آوا

امان   8 امیرکبیر  در  ها  سگ  محترم.  شهرداری 
اند شهرداری که اونجا در درآمدزایی  ما را بریده 
بودن 4 سقف  به خالف  با عنایت  و  بوده  موفق 
به جهت درآمد، مجوز صادر می کند لطف کنند  
دستور جمع آوری سگ ها رو بدهند تا مردم از این 
جهت در آرامش و امنیت باشند البته دوستانی که 
در انجمن های حمایت از حیوانات هستند وگاهی 
حضور همسایگان را نادیده می گیرند هم باید به 
الدار( هم توجه کنند و آسایش  )الجار ثم  حدیث 
خیلی  هم  اگر  بگیرند  نظر  در  هم  را   همسایگان 
از  دور  به  جایی  در  هستند  حیوانات  خیرخواه 
سکونت مردم، فضایی برای آنها پیش بینی نمایند.
ارسالی به سروش آوا

خراسان جنوبی به دلیل خشکسالی های پیاپی هرساله شاهد 
تکرار وقوع ریز گردها بوده که سال به سال رو به افزایش است. 
چند سالی است که خراسان جنوبی به واسطه خشکسالی های 
پیاپی شاهد پیامدهایی تلخ است. خشک شدن قنوات، از بین 
رفتن منابع روستاییان و مهاجرت روستانشینان و تنش آبی 

در روستاها و...
به گزارش مهر، حاال دست خشکسالی، پای ریز گردها را هم 
به استان کشانده و اکنون دیگر این مهمان برای شهروندان 
خبرهای  که  بوده  ساله  هر  تکرار  بلکه  نیست،  ناشناخته 
نشان  پدیده  این  از  ناشی  می کند.اثرات  صادر  را  ناخوشی 
می دهد که نه تنها عرصه  تنفس را بر انسان ها تنگ کرده، 
بلکه نفس درختان را هم از آن ها دریغ کرده و تازیانه بادهای 
120 روزه رد پای نامطلوبی در استان به  جای گذاشته است.

 آنچه مسلم است سرنوشت استان های غرب کشور در انتظار 
خراسان جنوبی بوده و باید قبل از وقوع بحران، چاره جویی کرد.
این روزها، ریزگردها بیش از هر زمان دیگری در شرق کشور 
می تازند و حتی رانندگان را از اثرات نامطلوب خود بی نصیب 
نگذاشته اند. اختالل در رانندگی از جمله پیامدهای این مهمان 

همیشگی در محورهای مواصالتی است.
ریزگردها  که  بحران  کانون های  و  بیابان  گستره  افزایش 
تنها مسبب آن هستند، هشداری جدی به مسئوالن است. 
بیابان زدایی  طرح های  اجرای  راستای  در  اعتباراتی  اگرچه 
اختصاص داده  شده، اما پاسخگوی وسعت استان نیست و 

باید پیگیری های بیشتری بر خود ببیند.

آسمان غبار گرفته خراسان جنوبی

در  جنوبی  خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پدیده ریز گردها در استان 
بیان کرد: خشکسالی های چندین ساله در استان آثار مستقیم و 

غیرمستقیم زیادی بر جای گذاشته است.
ابوالحسن میر جلیلی با بیان اینکه این خشکسالی ها به طور 
مستقیم بر معیشت دامداران و کشاورزان تأثیر گذاشته است، 
افزود: ریزگردها و طوفان، گرد و غبار از اثرات غیرمستقیم 

خشکسالی در استان هستند.
وی با بیان اینکه همه ساله در فصول بهار و تابستان شاهد این 
پدیده هستیم، افزود: بازه زمانی بادهای 120 روزه به 170 روز 

تغییر کرده و به غلظت آالینده ها نیز افزوده  شده است.
میر جلیلی با بیان این مطلب که سه منشأ می توان برای 
وقوع ریزگردها در استان تعریف کرد، افزود: وجود قریب به 
30 کانون بحرانی بیابان زا در استان می تواند عاملی مؤثر در 
وقوع این پدیده باشد.وی ادامه داد: طوالنی بودن مرز مشترک 
با افغانستان که خود دارای کانون های بحرانی زیادی است 
و هم جواری با استان های درگیر با خشکسالی می تواند در 

خراسان جنوبی تأثیر مستقیمی بگذارد.

عضویت در کمیته ریز گردها

بیان  جنوبی  خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
کرد: ریزگردها اثرات نامطلوبی مانند بیماری های ریوی، افت 

محصوالت و اختالل در ترددها را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه این پدیده حتی در پروازهای فرودگاهی و 
زیرساخت های استان نیز تأثیر نامطلوبی دارد، افزود: کاهش 
قدرت دید در جاده ها و احتمال وقوع حوادث از دیگر اثرات 
با  بیان کرد: خوشبختانه  این پدیده است.میر جلیلی  منفی 
پیگیری های انجام شده طی سال 96، خراسان جنوبی به جمع 

هشت استان در کمیته ریزگردها اضافه شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری ادامه داد: با این امر اعتبارات 

مقابله با ریز گردها در سال جاری چند برابر خواهد شد.

خراسان جنوبی را دریابید

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به عوامل 
خشکسالی،  کرد:  بیان  استان  در  ریزگردها  پدیده  وقوع 
کاهش و تخریب مراتع و تغییر بافت خاک از جمله عوامل 

این پدیده هستند.
پرویز آرامنش با اشاره به پدیده ریز گردها بیان کرد: براثر این 

پدیده شاخص اندازه گیری ذرات به بیش از 245 میلی گرم بر 
مترمکعب بوده است.

و  پاک  هوای  تعاریف،  اساس  بر  اینکه  بیان  با  وی 
استان  پدیده هوای  این  براثر وقوع  افزود:  داریم،  ناسالم 
انتقال  خواستار  است.آرامنش  رسیده  ناسالم  شاخص  به 
شاید  افزود:  و  مرکز کشور شد  به  مشکالت خشکسالی 
هنوز دوستان مرکزنشین متوجه مشکالت ما نبوده و یا 

جدی نگرفته اند.
وی بیان کرد: باید مسئوالن با حضور در خراسان جنوبی 
متوجه مشکالت بی شمار این استان شده و یا گزارش ها به  

طور کامل و شفاف به آن ها ارائه شود.

مرهم ۲ میلیارد تومانی صندوق توسعه برای استان

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به اعتبارات 
این دستگاه برای مقابله با ریز گردها بیان کرد: امسال برای 
برای  ملی  توسعه  از صندوق  تومان  میلیارد  دو  بار  اولین 
بیان  با  داده  شده است.وی  اختصاص  ریزگردها  با  مقابله 
اینکه این اعتبار منوط به هزینه در مناطق تحت مدیریت 
حفاظت شده  مناطق  در  اجرایی  اقدامات  افزود:  است، 
مظفریه فردوس و تاالب کجی نهبندان آغاز شده است.
آرامنش بیان کرد: همچنین 300 هکتار هاللی و کشت 
بذر در منطقه حفاظت شده درمیان- سربیشه و 300 هکتار 
نایبندان طبس داشته ایم. وی بیان کرد: 485 میلیون  در 
تومان اعتبار تحت مدیریت زیست بوم تاالب کجی نمکزار 
و  جذب  آن  درصد   90 تاکنون  که  کرده  پیدا  اختصاص 
قراردادها نیز بسته شده است.مدیرکل محیط زیست خراسان 
جنوبی بیان کرد: با توجه به عمق خشکسالی در استان، این 

اعتبارات مسّکن بوده و باید اقدامی ریشه ای انجام شود.

خشکسالی متهم ردیف اول پرونده

هم  جنوبی  خراسان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
در گفت وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ریز گردها و پدیده 
خراسان  در  که  بوده  جهانی  معضالت  از  یکی  گردوغبار 

جنوبی شرایط سخت تری دارد.
علیرضا نصرآبادی خشکسالی های پیاپی و تخریب مراتع را 
از عوامل بروز این پدیده دانست و افزود: همچنین از سمت 
شمال شرق و شرق بادهای 120 روزه سیستان را داریم و از 

دو طرف با کویرهای بزرگی هم جوار هستیم. وی با بیان اینکه 
کانون های بحران خراسان جنوبی از 19 به 28 کانون رسیده 
است، افزود: این امر توجه هر چه بیشتر مجموعه استانی و 
کشوری را می طلبد. نصرآبادی بابیان اینکه الزم است درزمینه 
مقابله با ریز گردها نگاه جدی تری داشته باشیم، افزود: اگرچه 
اقدامات زیادی برای بیابان زدایی انجام شده، اما کافی نیست.

وی با بیان اینکه یک چهارم عرصه های جهانی را بیابان 
تشکیل می دهد، اظهار کرد: خراسان جنوبی به لحاظ سایر 

مناطق از شرایط بحرانی تری برخوردار است.
نصرآبادی با بیان اینکه پنج میلیون و 400 هزار هکتار از وسعت 
استان را بیابان تشکیل می دهد، گفت: 13 میلیون هکتار از 

وسعت استان را مراتع فقیر و کم تراکم پوشش می دهد.
نصرآبادی با اشاره به عوامل افزایش بیابان زایی در خراسان 
جنوبی بیان کرد: تداوم 19 ساله خشکسالی از جمله موارد 
تأثیرگذار بر افزایش بیابان است. نصرآبادی ماسه های روان را از 
دیگر عوامل افزایش بیابان دانست و افزود: همچنین گردوغبار 

پدیده ای مستمر برافزایش بیابان است.

اجرای ۲۷ طرح مدیریت منابع بیابانی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی بیان کرد: 
در حال حاضر 820 هزار هکتار جنگل دست کاشت و طبیعی 
در استان وجود دارد. وی با بیان اینکه 27 طرح مدیریت منابع 
بیابانی آمده اجرا است، افزود: همه مردم، دامداران و کشاورزان 

باید برای مقابله با این پدیده همکاری کنند.
نصرآبادی بیان کرد: سال گذشته مجوز برداشت 150 میلیون 
دالر از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریز گردها صادر شده 

که صرفا به خوزستان داده شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی ادامه داد: 

پیگیر سهم خراسان جنوبی از محل این اعتبارات هستیم.

عملیات بادشکن در ۶۲ هکتار از اراضی بیابانی

رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
خراسان جنوبی هم بیان کرد: احیای عرصه های بیابانی در 
قالب انجام پروژه های مختلف انجام می شود که از سال 83 

تاکنون با شتاب بیشتری انجام می شود.
محمد یوسفی با بیان اینکه تا قبل از سال 96، در بیش 
افزود:  نهال کاری شده است،  از 135 هزار و 478 هکتار 
همچنین عملیات نهال کاری طی سال گذشته در دو هزار و 

705 هکتار انجام شده است.
وی از اجرای عملیات مدیریت روان آب های سطحی در 
هزار و 57 هکتار از اراضی بیابانی طی سال گذشته خبر 
داد و گفت: همچنین در 62 هکتار از اراضی بیابانی عملیات 

بادشکن انجام شده است.
یوسفی تهیه طرح های بیابان زدایی را از دیگر اقدامات انجام شده 

عنوان کرد.رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری خراسان جنوبی بیان کرد: خسارت فرسایش بادی 

در استان ساالنه 20 میلیارد تومان برآورد شده است.

۸۶ درصد مساحت استان بیابانی است

خراسان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  معاون 
جنوبی هم با بیان اینکه خراسان جنوبی به  عنوان دومین 
استان بیابانی کشور شناخته شده است، گفت: 86 درصد 
می دهد.محمدرضا  تشکیل  بیابان  را  استان  مساحت  از 
خراسان  در  بیابان زدایی  اعتبارات  به  اشاره  با  بیجاری 

جنوبی بیان کرد: از محل صندوق توسعه ملی در سال 
گذشته 21 میلیارد تومان مصوب شد.محمدرضا بیجاری 
داده  تخصیص  تومان  میلیارد   13 تاکنون  اینکه  بیان  با 
شده  اجرایی  نیز  خوبی  طرح های  محل  این  از  و  شده 
است، افزود: 11 طرح بیابان زایی در 11 شهرستان استان 
اجرایی شده است.وی با بیان اینکه این پروژه ها در قالب 
افزود:  است،  شده  اجرایی  شن  تثبیت  و  جامع  طرح  دو 
مدیریت  و  کاری  جنگل  مدیریت  نهال کاری،  مدیرت 
انجام شده  اقدامات  جمله  از  کاشت  دست  جنگل های 
است.معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
جنوبی بیان کرد: پیش بینی می کنیم رقمی معادل اعتبار 
سال گذشته از محل صندوق توسعه ملی برای گرد وغبار 
زنگ خطر  رسیده که صدای  آن  کنیم. شاید وقت  اخذ 
چراکه  برسد  پایتخت نشینان  گوش  به  جنوبی  خراسان 
هنوز آن گونه که باید نگاه ویژه ای به این خطه کویری 
آثار  که  گذشت  نخواهد  دیری  روند  ادامه  با  و  ندارند 

حاصل از این پدیده خالق بحرانی عظیم  شود.

“خاک”  نفس کویرنشینان  را تنگ کرد
ماراتن ریز گردها زیر آسمان شرق

هر
ا :م

سه
عک
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طوالنیترینماهگرفتگیقرن۲۱درآسمانایرانرخمیدهد
مهدی اسحاقی متخصص کیهان شناسی گفت: پنج و ششم مرداد سال جاری طوالنی ترین ماه گرفتگی قرن ۲۱ در آسمان ایران رخ می دهد.

وی با اشاره به تاریخ وقوع ماه گرفتگی گفت: بر مبنای سال شمسی ۵ و ۶ مرداد ماه گرفتگی رخ می دهد که از ساعت ۲۱:۴۳ پنجم مرداد 
شروع و چهار بامداد روز ششم مرداد به اتمام می رسد که این ماه گرفتگی شش ساعت به طول می انجامد.
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سینما و تلویزیون

»میالد کی مرام« هم »ممنوعه« شد

میالد کی مرام آخرین چهره ای خواهد بود که برای 
ایفای نقش در سریال ویژه شبکه نمایش خانگی 
»ممنوعه« به کارگردانی امیر پورکیان پیوسته است.
اولین نقش آفرینی کی مرام  حضور در این سریال 
در سریالی ویژه شبکه نمایش خانگی است. تهیه 
این سریال بر عهده علی اکبر نجفی و صادق یاری 
سرمایه گذار آن است. »ممنوعه« داستان سه نسل را 
به صورت پیوسته روایت می کند، از دغدغه های امروز 
جوانان تا آسیب مسایل روز خانوادگی و اجتماعی.

فیلم »یه وا« در دو بخش زردآلوی 
طالیی گرفت

فیلم »یه وا« ساخته آناهید آباد محصول مشترک 
جشنواره  دوره  پانزدهمین  در  ارمنستان  و  ایران 
سینمای  »پانورامای  بخش  در  طالیی  زردآلوی 
کرد. کسب  را  فیلم  بهترین  جایزه  ارمنستان«، 
همچنین در این بخش جایزه بهترین بازیگر مرد 
فیلم  در  آفرینی  نقش  برای  هوانیسیان  شانت   به 
»یه وا« تعلق گرفت. پانزدهمین جشنواره فیلم زردآلوی 
طالیی ارمنستان از ۱۷ تا ۲۴ تیر در ایروان برگزار شد.

نوار پارچه ای که به سختی 
فوالد می شود

به تازگی نوار پارچه ای ساخته شده که با کمک 
آب به سختی فوالد می شود. می توان از آن برای 
تعمیر ابزار باغبانی، لوله ها و غیره استفاده کرد. 
کافی است کاربر به اندازه مورد نظر از این نوار را 
ببرد، آن را در آب فرو ببرد تا فعال شود و در مرحله 

بعد نوار را دور جسم شکسته بپیچد.

ساختار مغز مانند اثر انگشت 
منحصربه فرد است

عوامل  ترکیب  دهد  می  نشان  محققان  مطالعات 
ژنتیکی و غیر ژنتیکی نه تنها بر عملکرد مغز، بلکه بر 
آناتومی مغز نیز تاثیر می گذارد. حدود ۳0 سال پیش، 
محققان بر این باور بودند که مغز انسان ویژگی های 
فردی اندکی دارد. ولی مطالعات نشان می دهد عوامل 
ژنتیکی و تجربه در مغز هر فرد اثراتی می گذارد و 
به همین دلیل ساختار مغز انسان ها مشابه نیست.

بهورزان، سربازان خط مقدم نظام سالمت هستند
در مراسم معارفه دانش آموزان سی امین دوره بهورزی و بازآموزی برنامه های سالمت بیان شد:

جوادرضایی- روز گذشته مراسم معارفه دانش آموزان پذیرش 
شده سی امین دوره بهورزی و باز آموزی برنامه های سالمت با 
حضور سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بیرجند ، معاون فنی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و مدیر گسترش شبکه معاونت 

بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد.
مدیر مرکز بهورزی و بازآموزی بیرجند بیان کرد: با توجه به 
اینکه مرکز آموزش بهورزی بیرجند، مرکز آموزش مادر است از 
5 شهرستان استان پذیرش دانش آموز داشتیم. به گفته یاری،  
این دوره با حضور 20 دانش آموز دختر که 10 نفر از شهرستان 
 سربیشه ،2 نفر از شهرستان خوسف،2 نفر شهرستان نهبندان،
2 نفر شهرستان درمیان و 4 نفر شهرستان بیرجند برگزار می 
شود. وی با بیان این که وظایف یک بهورز از قبل تولد تا بعد از 
مرگ ادامه دارد ، افزود: 11 نفر از دانش آموزان فارغ التحصیل 
رشته تجربی ، 6 نفر رشته انسانی و 3 نفر رشته ریاضی هستند و 
موضوعات آموزشی دانش آموزان نیز  توسط 7 مربی و به صورت 

تخصصی پیگیری می شود.
بهورزانچکیدهتمامآموزشهاییکهبایددرخانههای

بهداشتدادهشود،هستند
 سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بیرجند بیان کرد: مرکز 
دوره  اولین  و  تاسیس   57 سال  از  بیرجند  بهورزی  آموزش 
تاکنون طی 29  و  آغاز شده است  آموز  با حضور 37 دانش 
 دوره،  293 بهورز مرد و 210 بهورز زن آموزش دیده اند که در 

خانه های بهداشت سراسر استان خدمت رسانی می کنند.
دکتر زنگویی ادامه داد: با توجه به نیاز روستاها به حضور ماما، از 
سال 71 اولین دوره ماما روستا با حضور 6 نفر راه اندازی شده 
است که تا کنون طی 15 دوره تعداد 130 نفر تا سال 78 آموزش 
الزم را در این زمینه دیده اند،همچنین با توجه به مصوبه وزارت 
بهداشت در رابطه با تربیت بهورز ماما ،4 دوره آموزشی برگزار 
شده است و 26 نفر تا پایان سال 78 فارغ التحصیل شده اند. وی 
با اشاره به اینکه بهورزان چکیده تمام آموزش هایی که باید در 
خانه های بهداشت داده شود،هستند، وظیفه اصلی مرکز بهورزی 
با موضوعات علمی و عملی دانست.  را آموزش دانش آموزان 

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بیرجند نظارت بر فعالیت 
بهورزان در خانه های بهداشت و همچنین راه اندازی و تجهیز 
خانه های بهداشت دانش آموزی را یکی از وظایف مرکز آموزش 
بهورزی دانست و افزود: امیدواریم که این دوره به بهترین نحو 
برگزار شود و بهورزان بتوانند به بهترین شکل به مردم خدمت 
رسانی کنند. معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم بیان 
کرد: در نظام سالمت اولین و مهم ترین واحد ارائه خدمات، خانه 
های بهداشت هستند که بهورزان به عنوان سربازان خط مقدم 
نظام سالمت در آن خدمت می کنند. دکتر امیرآبادی زاده با 
اشاره به اینکه بهورزان اولین نمایندگان نظام سالمت هستند، 
خاطرنشان کرد: هرچه بهورزان اطالعات ، دانش و توانمندی را 
 باال ببرند، خواهند توانست نقش موثری تری را در باال بردن

 شاخص های بهداشتی در روستاها ایفا کنند.
محتوایآموزشیدرسراسراستانبایدیکسانباشد

مدیریت شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
بیان کرد: آزمون بهورزی در اسفند 95 برگزار شده که 128 
به  استان شروع  بازآموزی  و  بهورزی  آموز در 4 مرکز  دانش 
آموزشگاه ها در  داد:  ادامه  کار خواهند کرد. دکتر مشایخی 
دارد  وجود  فردوس  طبس،  قاین،  بیرجند،  های  شهرستان 
که از 128 نفر دانش آموز 42 نفر در مرکز بیرجند و از این 
 تعداد 20 نفر در این دوره، آموزش بهورزی را شروع می کنند، 
آموزشگاه های شهرستان طبس و قاین از مرداد شروع به کار و 
شهرستان فردوس از نیمه دوم مرداد شروع به کار خواهد کرد. 
وی با اشاره به اینکه محتوای آموزشی در سراسر استان باید 
یکسان باشد نقش مراقبان سالمت در شهرها را حائز اهمیت 
دانست  و بیان کرد: مراقبان سالمت  عالوه بر آموزش های اولیه  

باید آموزش های تکمیلی را نیز فرا بگیرند. 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  شبکه  مدیریت 
آموزی  باز  و  بهورزی  آموزش  مرکز  مربیان  افزود:  بیرجند 
سالمت شهرستان بیرجند از بین بهترین ها انتخاب شده اند 
که امیدواریم با حساسیت های مربوط نسبت به بهورزان در 

پیشرفت هر چه بیش تر دانش آموزان موثر باشند.

عکس: توال

علمی و فناوری
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گلدسته و فلک اثر جالل آل احمد

گفت: »آخه من سرم گیج می ره«، گفتم: »نترس. طوری 
نمی شه« که اصغر یک پله ی دیگر آمد باال . به همان 
اندازه که بچه ها کله اش را از پایین دیدند و از نو هوارشان 
در آمد و فراش مدرسه دوید به سمت مدرسه. اصغر هم 
دید؛ گفت : »زکی! بد شدش. همه دیدن مون«گفتم: 

»چه بدی داره؟ کدومشون جرات می کنن؟«
اصغر گفت : »می گم خیلی سرده . بریم پایین«

گفتم : »یه دقه صبرکن . این ور و ببین . اگه گفتی نوک 
گنبد چه قدر از ما بلندتره؟«

گفت: »می گم سرده . دیگه بریم«
گفتم: »اگه گلدسته ها نصفه کاره نمونده بود!مگه نه؟«

گفت : »زکی! نیگا کن مدیر داره برامون خط و نشون 
می کشه« گفتم : »حیف که نمی شه رفت باالتر، چطوره 
کفه ی  سر  گذاشتم  را  پایم  یک  و  وایسیم؟«  سرش 
گلدسته که بند آجرهاش پر از فضله کفتر بود؛ که اصغر 
پای دیگر مرا چسبید و گفت : »مگه خری؟ باد میندازدت 

. مدیر پدرمونو در می آره«
گفتم : »سگ کی باشه! خود صدیق تجار منو سپرده 
بود،  با پای دیگرم که در بغل اصغر ریزه  دستش« و 
احساس کردم که دارد می لرزد . گفتم: »نترس پسر. با 

این دل و جرات می خوای بری زورخونه؟«
ادامه دارد...

  من یاد گرفته ام که مردم آنچه گفته اید را فراموش
 می کنند، آنچه انجام داده اید را از یاد می برند، ولی 

هرگز احساسی که به آنها داده اید را فراموش نمی کنند. 

  10 درصد زندگی چیزی است که برایتان اتفاق
 می افتد و 90 درصد آن واکنشی است

 که به آن اتفاقات نشان می دهید. )جان ماکسول(

ای باد حدیث من نهانش می گو
سر دل من به صد زبانش می گو

می گو نه بدانسان که ماللش گیرد
می گو سخنی و در میانش می گو

تابلو هالل احمر رو به غضنفر نشون میدن 
میگن معنی این تو جاده چیه؟ میگه به ماه مبارک 

رمضان نزدیک می شوی

پرواز اندازه آدمو برمال مي کنه هرچي باالتر مي ري 
باال و باالتر مي ري دنیا از دید تو بزرگتر مي شه و تو 

از دید دنیا کوچکتر! )شهاب حسیني- شوق پرواز(

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

طنز

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیات روز  

ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به ]موجب[ آنچه خدا به تو 
آموخته داوری کنی و زنهار جانبدار خیانتکاران مباش )10۵( 

حدیث روز  

بدانید آنان که در زمان غیبت حجت خدا در دین خود ثابت مانده و به خاطر طول مدت غیبت منکرش نشوند، روز قیامت با من 
هم درجه خواهند بود. امام جواد )ع(

سبک زندگی

چگونه از احساس پشیمانی جلوگیری کنیم
اگر همیشه همیشه تصمیم های درستی بگیریم زندگی 
شاد و موفقی خواهیم داشت. اما اگر تصمیم های نادرست 
بگیریم یک زندگی افسرده و بدون پاداش خواهیم داشت. 
پس درست است که پشیمانی به ما آسیب می رساند اما 

در واقع نباید چنین باشد.
آیا پشیمانی به ما آسیب می رساند؟ 

پاسخ این سوال را می توان با یک کلمه داد: بله.
 به لحظه ای فکر کنید که تصمیم بزرگی در زندگی گرفته 
گیری  تصمیم  این  شاید  اید.  شده  پشیمان  بعدا  اما  اید 
انتخاب کرده اید یا این  مربوط به مسیر شغلی باشد که 
که به رویایی کودکی تان که هنرمند شدن یا موسیقی دان 
شدن بود هرگز نرسیدید. این نوع پشیمانی سالمت ذهن 
را برای باقی عمر به خطر می اندازد. حتی ممکن است 
به خاطر فرصت های از دست رفته و شکست در توسعه 
استعدادهای درونی افسرده شوید. تمام این ها بستگی به 
تمام  قلب  گیری  تصمیم  دارد.  مان  گیری  تصمیم  نوع 

چیزهایی است که انجام می دهیم.
احساس پشیمانی امری بسیار 

عادی و رایج است
وقتی خودتان را برای یک پیامد بد سرزنش می کنید و یا 
به خاطر نتیجه یک انتخاب نادرست غصه می خورید یعنی 
پشیمان شده اید. پشیمانی چندین شکل دارد: حس باخت 
بعد از شکست یک رابطه، حس ناامیدی بعد از شکست در 

بدست آوردن یک فرصت شغلی، و حس غم و اندوه شدید 
بعد از ندیدن پدر و مادر در واپسین روزهای زندگی.

تحقیقات نشان داده است که 90 درصد ما درباره مسئله 
ای در زندگی مان دچار احساس پشیمانی شده ایم. رایج 
ترین پشیمانی مربوط به مسائل عاشقانه و به دنبال آن 
پشیمانی  است.   مالی  ماسئل  و  شغل  آموزش،  خانواده، 
عالوه بر این که به ما نشان می دهد کجای راه را اشتباه 
باشیم مردد  و  دودل  همیشه  شود  می  باعث  ایم،   رفته 

 و از تصمیم گیری بترسیم.
خودتان را بیش از حد سرزنش نکنید 

از  تر  آسان  دیگران  است که بخشیدن  این  ما  باور همه 
بخشیدن خودمان است. این یعنی خودمان را بیشتر از آن 
چه باید سرزنش می کنیم. به عنوان مثال تصادفی داشتید 
که مقصر شما بودید. اما از کجا مطمئن هستید که 100 
در صد مقصر خود شما هستید؟ شاید نور، هوا و یا وضعیت 
جاده هم در این تصادف نقش داشته اند. شاید راننده مقابل 
هم در این اتفاق نقشی داشته. اگر بدانید که این سرزنش 
دارد  شما  و شخصیت  روان  روی  تاثیراتی  چه  ها  کردن 

منصف تر و واقع بین تر خواهید شد.
از اشتباهات تان یاد بگیرید 

پشیمانی به راحتی شادی های تان را از بین می برد و 
رویاهای تان را در هم می شکند. پس راه دیگری هم 
به جز پشیمانی وجود دارد. به جای پشیمانی دلیل اشتباه 

مثال  به عنوان  بگیرید.  از آن درس  و  پیدا کنید  را  تان 
اشتراک  به  اجتماعی  احمقانه در شبکه های  یک پست 
گذاشته اید و بعد نگران می شوید که شاید این پست در 
موقعیت شغلی شما تاثیر بگذارد. بنابراین تمام تالش تان 
را می کنید اما باز هم نمی توانید تمام ردپای آن پست 

را از بین ببرید.
در این جا یک قدم به عقب برگردید و ابتدا قبول کنید که 
اشتباه کرده اید. زمانی که متوجه می شوید نمی توانید 
اشتباهتان را اصالح کنید از آن چیزهایی بیاموزید. از این 
زمان به بعد سعی می کنید از گذاشتن پست های بحث 

برانگیز جلوگیری کنید.
اشتباهات تان را اصالح کنید 

را  پشیمانی  که  این  احتمال  رود  می  باالتر  سن  چه  هر 
تجربه کنید بیشتر می شود. دلیلش این است که هر چه 
سن باالتر می رود اصالح اشتباهات سخت تر می شود 
بنابراین  کرد.  خواهید  پشیمانی  احساس  بیشتر  بنابراین 
با پشیمانی مقابله کنید. به عنوان  باید  قبل از دیر شدن 
مثال کتابی از کتابخانه مدرسه امانت گرفته اید و آن را به 
کتابخانه پس نداده اید و از این کارتان پشیمان هستید. به 
جای این که دست روی دست بگذارید وارد عمل شوید. 
اگر هنوز کتاب را دارید آن را به کتابخانه بازگردانید اگر 
هم آن را ندارید یک کتاب وقف کتابخانه کنید. اصالح 

اشتباهات به سرعت احساس پشیمانی را از بین می برد.

تصمیم گیری های تان را بهتر کنید 
در زندگی الزم است که هر روز تصمیم های بی شماری 
بگیرید. چه لباسی بپوشید؟ چه غذایی بخورید؟ و به کدام 

یک از دوستان تماس بگیرید؟
تصمیم های مهم تری هم هستند که باید در طول زندگی 
گرفته شوند. به عنوان مثال انتخاب همسر، انتخاب رشته 
تحصیلی یا حرفه و یا انتخاب مکانی برای خرید خانه. ساده 
تر بگوییم یکی از مهارت های ضروری برای داشتن یک 
زندگی شاد و موفق این است که بدانیم چگونه تصمیم 
گیری کنیم. هر چه تصمیم های مطلوب تری در زندگی 

بگیرید کمتر دچار پشیمانی می شوید.
با نوشتن یک نامه برای خود
 احساسات منفی را کم کنید 

ممکن است در گذشته کاری انجام داده باشید که چندان 
را  است شما  کارها ممکن  این  کنید.  نمی  افتخار  آن  به 
از  به هراس بیندازد. یک روش برای این که خودتان را 
خودتان برای  که  است  این  کنید  رها  ها  پشیمانی   این 
  نامه ای بنویسید. این نامه یک نامه کامال شخصی است که
 بزرگ ترین پشیمانی ها و دالیل آن ها را شامل می شود.
پشیمانی بعد از عشق دومین احساس قوی ما انسان ها 
است. این را در نظر بگیرید که احساس پشیمانی تا چه 
اندازه شما را از زندگی عقب می اندازد و برای جلوگیری 

از آن اقدام کنید.
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توصیه های مفید برای یک فرد افسرده

و  نیست  ساده  روحی  مشکل  یک  صرفا   افسردگی 
بازه زمانی مشخص  انتظار داشت در یک  نمی توان 
بهبود پیدا کند. عالوه بر این هیچ دلیل قطعی برای 
شرایط  این  دچار  که  افرادی  ندارد.  وجود  آن   بروز 

می شوند معنای زندگی را از دست می دهند.
عوامل متعددی مانند مشکالت خانوادگی، مرگ عزیزان 
یا شکست های کاری و عاطفی و غیره در بروز این 
شرایط دخالت دارند. افسردگی یک نبرد روزانه است که 
باشد،  یادتان  ادامه دهد.  را  باید هر روز آن  فرد مبتال 
نباید این افراد را تحت فشار قرار دهید و آنها را مجبور 
به انجام کاری کنید. مصرف دارو و مراجعه به پزشک 
متخصص برای این افراد ضروری است. معموال افراد 
افسرده از کمک گرفتن طفره می روند. آنها می ترسند 
از آنچه احساس می کنند حرف بزنند، چون در جوامع 
امروزی همه، افراد کامل و به اصطالح »سوپراستار« 
را می پسندند و حرف زدن از احساسات واقعی و نشان 
دادن ابعاد تاریک ذهن چندان جلوه خوبی ندارد.مصرف 
دارو نیز یکی دیگر از ترس هایی است که باعث می 
شود افراد افسرده از مراجعه به پزشک خودداری کنند، 
چون هنوز مراجعه به روانپزشک یا روانکار و مصرف دارو 
به خاطر مشکالت روحی روانی جزو تابوها محسوب می 
شود و از طرف دیگر خطر اعتیاد به این داروها و عوارض 
جانبی آنها نیز کماکان استرس زا است.تمام این مسائل 
باعث می شود فرد افسرده از کمک خواستن خودداری 
کند که متاسفانه به سالمتی روحی  و جسمی وی بیشتر 
و بیشتر آسیب می رساند. بهتر است تحت درمان بودن را 
به فرد افسرده گوشزد کنید، اما هرگز وی را مجبور به این 
کار نکنید. یادتان باشد فرد افسرده برای انجام هر کاری 

نیاز به زمان دارد تا دست به انتخاب بزند.

123456789101112131415
رادکنبنتگنیشاو1
افیفهسیرموبلا2
سردنامزمهمهوت3
اینوگاهانیار4
لنفاوطهدکهدم5
مبارسممیتسان6
اسنشماراهمتت7
لیکوهسدنههبنا8
ادهاتوالتراج9
دحانمادانردا10
ررکشینیکاهخر11
وموادتاسامره12
الماهناسفاهنب13
زابلدمنرتیلاه14
هللامیلکاقستسا15 دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

تعویض روکش دسته دو با نوتهـران روکـش

خیابان قدس، نبش قدس غربی 5، حدفاصل میدان قدس و چهار راه عدل  09159659102 - مختاری

پخش روکش صندلی انواع خودرو داخلی ، خارجی و کلیه تزئینات خودرو
روکش ، کف پوش ، لوکس

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

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

را تجربه کنید.   09158668002

ت 
عا

ضای
ی 

د
 نق

د
ری

خ
ان

وم
5 ت

70
ی 

غذ
 کا

ت
عا

ضای
د 

ری
خ

09
3

5
7

6
3

5
01

6
09

15
00

20
7

09

ی
از

ر
شی

د 
یا

ص
ر 

وا
 بل

ی
رو

وب
ر

12
و 

 10
ع( 

(  
ضا

 ر
ام

ام
ن 

 بی

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

بازر گانی سوریان تعدادی بازاریاب برای 
بیرجند و کلیه شهرستان ها جذب
 می نماید.   09304314998

مفقـودی
مهنـدسی  نظـــام  پـــروانـــه 
یوسفی طبس  امیـد  اینجانب 
شماره  به  امین  محمد  فرزند 
پروانه   3930000299مفقود 
گردیـده و از درجــه اعتبـــار 

ساقط می باشد.

)اصالحیه( مهر شورای گلیان مفقود گردیده 
و از تاریخ 97/4/20 از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.    شورای اسالمی روستای گلیان

تخریب و بازسازی ساختمان
09302761630 -09155626033

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

سیمان، شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690 
05632228718 

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب          
09156633230- برگی

هزار پـــا
16:152022شروع سانس

به وقت خماری
18:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 

حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و 
خارج از شهر )تهران ، مشهد ، زاهدان(

 با بارچین و کارگر ماهر

تخفیف ویژه/ با بیمه رایگان
کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری 
اثاثیه منزل /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

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

09158254172

تاالر سینا به دو کارگر خانم ترجیحا مجرد 
و یک مدیر برای سالن زنانه نیازمند است.
09155612669 - 09359280927

مجموعه ای با مساحت 5 هکتار زمین حاشیه جاده شامل برق صنعتی 3 فاز ، 
چاه آب ، ساختمان نگهبانی ، ساختمان اداری ، انبار ، اتاق تاسیسات ، دو عدد 
استخر ، دو عدد سالن سرپوشیده و یک سالن روباز، نهال کاری شده واقع در 
کیلومتر 45 جاده بیرجند - سربیشه دارای بهترین موقعیت برای پروژه های 

تولیدی ، کشاورزی و کارگاهی به فروش می رسد. 
09151632076 
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غذاهایی که نباید برای ناهار 
مصرف کنید

وعده غذایی ناهار به دلیل اهمیتی که دارد جزو  
وعده های مهم غذایی است پس استفاده از مواد 
غذایی مناسب و مغذی باید مدنظر قرار گیرد. 
احساس خواب آلودگی بعد از خوردن یک بشقاب 
بزرگ پاستا به خاطر مقدار فراوان کربوهیدرات 

علتی است که باید به آن اشاره کرد. دور ریختن 
تمام غذاهای شب کار خوبی نیست اما خوردن 
است  فراوان شکر  مقدار  سس مرغ که حاوی 
همان احساس خواب آلودگی پاستا را ایجاد می 
کند. گوشت سرخ شده، سنگین است و کالری 
زیادی دارد. گوشت گاو، سس و پنیر حاوی چربی 
های اشباع شده اند، همچنین این دسته غذا و 
فست فودها باعث انسداد رگ های خونی می شود.

خواص درمانی انگور

انگور یبوست مزاج را که اّم االمراض است و به 
بیماری تمدن معروف شده، برطرف می  کند. آب 
انگور در نوزادان مبتال به التهاب معده و روده ، قی 
و اسهال، نتایج خوبی می  دهد و در بزرگساالن 
نیز برای درمان مسمومیت  های داخلی بدن که 
منشأ آن دستگاه هاضمه است، فوق العاده سودمند 

است. آب انگور، در زنان باردار، برای رفع تنبلی 
بر  عالوه  می  شود؛  واقع  مفید  بسیار  ها  روده  
این، زن در دوره شیر دادن احتیاج فوق العاده به 
رژیم آب میوه  ها دارد )مخصوصا انگور و سیب( 
زیرا کمیت و کیفیت شیرش اصالح می  شود.

سوءهاضمه افرادی که به علت پرخوری معده شان 
ضعیف شده است، بر اثر رژیم آب انگور برطرف 
کند. می   رفع  را  کبد  پرخونی  انگور  می  شود. 

درمان سرفه در ۵ دقیقه

طب گیاهی یکی از بهترین روش های درمان 
غذایی  مواد  موثرترین  از  یکی  است.  سرفه 
عسل  است.  طبیعی  عسل  سرفه  درمان  در 
با تسکین دادن گلوی تحریک شده و صاف 
می  کاهش  را  سرفه  مخاطی  غشای  کردن 
دهد. عسل را می توان با موادی مانند  لیمو، 

شیر و دارچین ترکیب نموده و میل کنید. غذاها 
با دارا  و نوشیدنی های حاوی پروبیوتیک ها 
بودن میکروارگانیسم های خاصی در سالمتی 
سرماخوردگی  کاهش  و  ایمنی  افزایش  و 
دارند.  مهمی  نقش  آن  از  ناشی  سرفه  و 
دارد  زیادی  های  فایده  آب  بخور  از   استفاده 
شدن  مرطوب  و  بینی  گرفتگی  رفع  با   که 
مجراهای تنفسی منجر به درمان سرفه می شود.

 اصول اولیه طب سنتی 
در معاینه بیمار

  
پزشک طب سنتی برای درمان بیماری باید در 
ابتدا شرح حال بیمار را گرفته و بعد با تشخیص 
درست علل بیماری به درمان بیماری بپردازد 
که در زیر مواردی از اصول اولیه طب سنتی در 
معاینه بیمار را بیان می کنیم. ۱- تشخیص نوع 

بیماری  ۲- مدت زمان یا ایام بیماری  ۳- اگر 
بیمار زن باشد پرسش شود آیا حامله است یا 
بچه شیرده یا هیچ کدام؟ ۴- شغل بیمار، چون 
بیمار  شغل  به  مربوط  ها  بیماری  از  بسیاری 
است مانند نفس تنگی که در کارگران معدن یا 
کارگران کوره  ها مشاهده می  شود. ۵- سن بیمار 
۶- در نظر گرفتن مقدار قدرت جسمانی و روانی 
بیمار ۷- در نظر گرفتن رنگ و رخسار بیمار.

تهدید سالمت با مصرف روغن های 
گیاهی تصفیه نشده

مراکز  در  که  نشده  تصفیه  گیاهی  روغن های 
دارای  می شود  عرضه  و  تولید  روغن گیری 
تاریخ مصرف کوتاه مدت و حاوی مواد مضر و 
تهدیدکننده سالمت است.تهیه روغن های گیاهی 
در حضور مشتری نشان از سالمت آن نیست و 

تهیه روغن از کنجد، هسته انگور، زیتون بدون طی 
کردن مراحل قانونی، دریافت مجوز و پروانه تولید 
باعث ایجاد معضل بهداشتی می شود. این مراکز 
صرفاً مجهز به یک دستگاه پرس جهت استخراج 
روغن هستند و روغن خروجی بدون عملیات تصفیه 
به مصرف کنندگان عرضه می شود. این روغن ها 
رطوبت،  مانند  مضر  مواد  زیادی  مقادیر  حاوی 
است. سنگین  فلزات  و  دانه  مانده  باقی  ذرات، 

یادداشت

یادداشت

دستگیری 3 شکارچی غیرمجاز در کویر نهبندان

سه شکارچی غیرمجاز توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست 
خراسان جنوبی در کویر نهبندان دستگیر شدند.  فرمانده یگان حفاظت 
و  خرگوش  سر  سه  شکارچیان  این  از  گفت:  استان  زیست  محیط 
افزود:  مستقیم  مسعود  شد.  ضبط  و  کشف  موتورسیکلت  دستگاه  سه 
قضایی  مراجع  تحویل  شکارچیان  این  تخلف  به  رسیدگی  پرونده 
مأموران  توسط  گذشته ۱۶ شکارچی  هفته  در  نهبندان شد.  شهرستان 
این یگان و با همکاری پرسنل نیروی انتظامی در استان دستگیر شدند.

جریمه 20 میلیون تومانی متهم قاچاق سیگار  

متهم قاچاق سیگار به ۲0 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.  
دستگاه  یک  از  بازرسی  در  گفت:  استان  حکومتی  تعزیرات  کل  مدیر 
اتوبوس که در مسیر زاهدان به مشهد در حال حرکت بود مقدار  ۶8 هزار 
و ۴00 نخ سیگار قاچاق کشف و پرونده ای تشکیل و در شعبه ویژه قاچاق 
کاال و ارز شهرستان نهبندان رسیدگی شد. انصاری همچنین افزود: پس 
از بررسی پرونده و محرز شدن تخلف، متهم در شعبه عالوه بر ضبط کاال 
به پرداخت مبلغ ۲0 میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شد.

توقیف 163 خودرو با جرائم میلیونی از ابتدای امسال

۱۶۳ خودرو با جرائم بیش از یک میلیون تومان از ابتدای امسال در 
خراسان جنوبی توقیف شدند. رئیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: 
در این مدت همچنین گواهینامه ۲0 راننده نیز که نمره منفی آنها به حد 
نصاب رسیده بود، ضبط و ۴۳۲ دستگاه خودرو و ۳ هزار و ۴۴8 دستگاه 

موتور سیکلت نیز به دلیل تخلف رانندگان شان توقیف شد. 

کوهنوردان بیرجندی قله سبالن را فتح می کنند

تیم کوهنوردی باشگاه آریا بیرجند راهی استان اردبیل شدند تا گام 
بر قله سبالن بگذارند. غالمعلی شیروانی، اسدا... محمدی، محمدرضا 
آبادی،  علی  غالمرضا  شکیبی،  محمد  بهادرنسب،  هادی  خزاعی، 
حمیدرضا لیالیی، کاظم خواجه و مهدی علی آبادی با سرپرستی محمد 

شکیبی و عباسعلی رمضانی در این صعود حضور دارند.

رقابت فوتسالیست های عماد نظام فردوس 
در لیگ مناطق کشور

میزبانی  به  کشور  مناطق  امیدهای  فوتسال  مسابقات  آغاز  سوت 
خراسان رضوی در مشهد به صدا در می  آید. تیم عماد نظام فردوس به 
عنوان نماینده استان در این دوره از رقابت ها به مصاف تیم های فدک، 
الزهرا)س( مشهد، الوند قم و خادم الشریعه سرخس خراسان شمالی می رود.

حوادث استان

ورزش استان
کاریکاتور - جعفری  داده نما

بیماری ام اس، مختص اعصاب مرکزی بوده ) مغز و نخاع ( و ایجاد 
یا پالک های متعددی در مغز می کند. پالک ها  لکه های سفید 
گویای سفت شدگی غالف سلول های )میلین ها( عصبی مغز می 
باشد که این سفت یا سخت شدگی موجب جلوگیری از انتشار جریان 
اختالل در حرکات می شود.  و  الکترو شیمیایی رشته های عصبی 
به همین دلیل در نتیجه فرمانی که از مغز صادر می شود به راحتی 
به اعضا و ماهیچه ها نمی رسد و کار به راحتی انجام نمی شود. از 

 عالئم مهم و اولیه بیماری ام اس می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش و ضعف حافظه، ناتوانی در تمرکز، صحبت کردن و مشکالت 
زبانی از اختالالت رایج در نتیجه پیشرفت ام اس است که البته خیلی 
وقت ها می تواند از عالئم شروع این بیماری باشد. این بیماران معموال 
در مستقیم حرکت کردن مشکل دارند. در واقع این عدم تعادل در 
کنترل حرکات معموال با پیشرفت تخریب سلول های عصبی فرد را 
تحت تاثیر قرار می دهد. به همین خاطر است که بسیاری از مبتالیان 

به ام اس برای راه رفتن نیاز به عصا دارند. دوبینی یا همان اختالالت 
بینایی به دلیل حمله بیماری ام اس به سیستم عصبی و تاثیر بر روی 
عصب بینایی به وجود می آید و به طور شایع در مبتالیان به بیماری ام 
اس دیده می شود. بی حسی و مورمور شدن مداوم که معموال صورت 
و دست ها و پاها را درگیر می کند، عارضه شایع بیماران مبتال به ام 
اس است که به علت آسیب و تخریب سلول ها عصبی در مغز و نخاع 
ایجاد می شود. پاها شایع ترین بخش بدن برای بروز این عارضه است.

عالئم اولیه »ام.اس« چیست؟

امالک و 
مستغالت

	 	

فروش	امتیاز	
واحدآپارتمان،صیادشیرازی،تعاونی	

مسکن	فرهنگیان،	فی:	۴۰م
تلفن	تماس:

۰9153621۴3۴

فروش	فوری	مغازه	تجاری	تقاطع	
صمدی	با	شهید	برگی	،	15میلیون	
جنس	فاکتورشده	،	امتیاز	آب،	برق	و	
سرویس	بهداشتی،	11۰م،	با	اجناس	

125م				۰91516۰9969

خریدار	مسکن	مهر	
لطفا	پیامک	بزنید	

تلفن	تماس:
۰9156669۰5۰

	واحد	فروشی	روی	پیلوت	خیابان	
صیاد	شیرازی،		فاز	فرهنگیان				
9۴متری،	تکمیل	شده	واریز۴3	
م	بدهی	38	،	وام	35	معاوضه	با	
اتومبیل							۰9153638۰7۴

فروش	زمین	تجاری	بیرجند
معصومیه	باال
خیابان	تالش

۰9۰352677۴6		

تجاری	حاشیه	غدیر	۴۰	متر
		فی:	275	م	
تلفن	تماس:

۰915۴961۰۰6		
	 	

فروش	مغازه	در	بازار	سرپوش
	یا	معاوضه	با	آپارتمان	در	مشهد

	شماره	تماس
۰933۰751696	

فروش	یا	معاوضه	خودرو
با	واحد	آپارتمان
یا	مسکن	مهر
تلفن	تماس:

۰91289952۴1

سوئیت	35	متری	اجاره	ای،	دارای	
درب	مستقل،	دارای	امتیازات	آب	و	

برق	و	گاز	واقع	در	سجاد
تلفن	تماس:

۰915161397۰	

متقاضی	منزل	دو	واحدی	به	صورت	
رهن	کامل	تا8۰	میلیون	در	محدوده	
سجاد.توحید.غفاری.معلم.پاسداران.

شعبانیه
۰915866836۰

	
زیر	زمین	با	درب	مستقل	تک	خواب،	

هال16متری،
آشپزخانه	12متر			

رهن13میلیون
۰91۰۰۴۰۰925

فروش	زمین		18۰	متری
	در	چهکند

۰9151639811

جویای کار

	 	 	 	

به	تعدادی	راننده	تمام	وقت	
جهت	کار	در	آژانس	نیازمندیم	

تلفن	تماس:
۰91596۴398۰

	

جویای	کار:
نظافت	پله	و	پیلوت	منازل	و	ادارات
	با	زیرقیمت	پذیرفته	می	شود

تلفن	تماس:
۰9159621788

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

)	با	درآمد	باال	(	نیازمندیم.	
۰93856152۴۴

به	یک	نفر	برای	نگهداری
	از	کودک	با	حقوق	و	مزایا

نیازمندیم.
تلفن	تماس:

۰9122879227

	به	تعدادی	راننده	با	خودرو	مدل	باال	
جهت	همکاری	در	آژانس	با	زنگ	خور	

باال	نیاز	داریم
تلفن	تماس:

۰939526512۰	

تاکسی	سرویس	با	زنگ	خور	باال	
نیاز	به	تعدادی	راننده	با	خودرو	مدل	

باال	دارد
تلفن	تماس:

۰99۰5637283
	
	

خودرو

فروش	سمند	مدل	81	،	تخفیف	
کامل	تا	برج	12،	نوک	مدادی	

موتور	و	الستیک	خوب
قیمت:	1۰	م	

۰91536187۰2		

فروش	هاچ	بک	سفید،	مدل	86	
کاپوت	و	نصف	گلگیر	رنگ،	فنی	سالم	

بیمه97/1۰،	تخفیف	کامل
	فی:	1۰م

۰9159658۴33

	فروش	پیکان	مدل	81	،	انژکتوری	
تخفیف	از	اول
تلفن	تماس:

۰915161۴79۴

فروش	حواله	2۰6	
تحویلی	مرداد	ماه
تلفن	تماس:

۰9۰352677۴6	

پارس	دوگانه	کارخانه،	87	
سفید،	بدون	رنگ،	معاوضه	با	پراید	

تک	گانه
تلفن	تماس:

۰9153632761

متفرقه
	 	 	

فروش	باربند	سمند	و	پژو	درحد	نو،	
فی:	توافقی
تلفن	تماس:

۰9158667۰9۰

فروش	کولر	پراید	
با	تمام	لوازم	
تلفن	تماس:

۰915861۰187

تانکر	آبکش	2۰۰۰۰	لیتری
	یا	بیشتر	برای	حمل	آب

با	قیمت		مناسب	
	نیازمندیم

۰939561986۴	

	فروش	یخچال	تمام	
ویترین	مغازه	مناسب	برای	
پروتئینی,غذاآماده,سوپرمارکت	و...	

تلفن	تماس:
۰91596329۴5

فروش ویـژه فـرش هامـون
طرح فرهنگ ویژه فرهنگیان محترم  * حکمت کارت ویژه نیروهای محترم مسلح

 و اقساط بلندمدت برای سایر شهروندان عزیز بدون دریافت پیش قسط و سود 
با خرید هر تخته فرش 12 متری یک تخته فرش شش متری 

رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(
نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه ۵ ساله

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷
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حسینی- معاون توسعه و امور زیربنایی اداره 
کل امور عشایر به بارندگی سالیانه 150-100 
میلیمتر و پراکنش نامناسب در فصول و سال 
پوشش  فقر  و  خشكسالی   ، مختلف  های 
گیاهی در استان اشاره کرد و گفت: خراسان 
جنوبی در برخی از ایام سال با سیالب های 

مخرب و شدیدی مواجه می شود که اکثر آنها 
بدون استفاده به هدر می رود. توسلی با بیان 
این که برای ساماندهی به زندگی عشایر و 
استفاده بهینه از سیالب ها و جریان پایه در 
رودخانه های کال شور و کال چهل و جهرآباد 
تصمیم گرفته شد که سد خاکی در نزدیكی 

روستای کجه احداث گردد، خاطرنشان کرد: 
منطقه، حدود 165  در  اکنون عشایر مستقر 
سد  این  از  برداری  بهره  با  که  است  خانوار 
به 300 خانوار قابل افزایش می باشند. 165 
خانوار اولیه به صورت خودجوش اسكان یافته 
و مابقی )135 خانوار( به صورت پراکنده در 

کنند.  می  زندگی  منطقه  عشایری  محالت 
وی افزود: 200 هكتار زمین و 5 حلقه چاه به 
100 خانوار عشایر در منطقه واگذار شده است 
که در زمان حاضر تحت پوشش کشاورزی 
می باشد. معاون توسعه و امور زیربنایی اداره 
کل امور عشایر، میزان اعتبار مورد نیاز برای 

اجرای طرح را بر اساس برآورد سال 96، 100  
میلیارد ریال با مدت زمان حدود 22 ماه عنوان 
ای  ذخیره  بند  طرح  موقعیت  گفت:  و  کرد 
کوهرود در فاصله 58 کیلومتری شمال غرب 
شهرستان فردوس و همچنین 10 کیلومتری 

شمال محله عشایری کجه می باشد.  

حسینی- صبح دیروز جلسه هم اندیشی شورای 
استان و تجلیل از اعضای دوره چهارم این شورا 
با حضور حالج مقدم مدیر کل دفتر امور شهری 

و شوراهای استانداری برگزار شد.
حالج مقدم با بیان این که نقش و جایگاه شوراها 
در قانون اساسی و دین مقدس اسالم بسیار پررنگ 
دیده شده است، ادامه داد: شاید امروزه به این نقش 
کمتر توجه شده و بین مدیران کمرنگ تر است و 
خود را ملزم به پاسخ گویی به شوراها نمی دانند، 
اما طبق قانون شوراها در سطوح مختلف تصمیم 

گیری دیده شده اند.
وی با اشاره به این که شوراها جزو معدود مجامعی 
هستند که می توانند مانند دولت به مجلس الیحه 
بدهند، خاطرنشان کرد: این نشان دهنده جایگاه 
شورا در قوانین ما است و به عنوان یكی از ارکان 

اداره امور کشور هم پیش بینی شده است.

فاصله بین شورا ، مسئوالن و مردم
مدیر کل دفتر امور شهری استانداری با اعتقاد 

بر این که اگر خود شورا و اعضا نتوانند جایگاه 
خود را تثبیت کنند، منشاء توجه دیگران هم 
پیشنهادات  باید  کرد:  اضافه  بود،  نخواهند 
کارشناسی شده و پخته را به دستگاه های متولی 
ارائه دهید تا خود مدیران به دنبال شما باشند 
دارند. زیاد  برای گفتن  بدانند شوراها حرف  و 

حالج مقدم به فاصله ای که بین شورا ، مسئوالن 

و مردم افتاده است نیز اشاره کرد و افزود: این 
گونه مردم نیز مطالبه گر نخواهند بود در حالی که 
می توان خیلی راحت با برقراری ارتباط بین شورا، 
مدیران و مردم مشكالت را حل کرد. به گفته وی 
گاها اعضای شورا به حرف مردم توجه نمی کنند 
مجموعه این اقدامات، نارضایتی مردم می شود.

وی با پذیرش برخی درخواست های مطرح شده 

در این جلسه بیان کرد: احداث ساختمان برای 
شورای استان در بیرجند را پیگیری خواهیم کرد. 
مدیر کل دفتر امور شهری استانداری با تاکید بر 
این که طبق قانون تمام دستگاه های خدمت 
رسان موظفند هر سال قبل از آغاز سال جدید، 
برنامه های خود را به تایید شورا برسانند، تصریح 
کرد: این برنامه ها باید با برنامه های شهرداری 

به عنوان مدیر شهر هماهنگ باشد. حالج مقدم 
از اهمیت اجرای طرح های راهبردی شهرستان 
ها هم سخن گفت و اضافه کرد: اگر قرار است 
چشم اندازی برای 20 سال آینده تعریف شود 

باید با نظر نخبگان و صاحب نظران باشد.
وی از برگزاری 3 دوره آموزشی برای شوراها 
تا پایان سال خبر داد و بیان کرد: خواسته شما 
تمام  در  استان  شورای  رئیس  حضور  برای 
را  استانداری  عمرانی  معاونت  دفتر  جلسات 
نیز پیگیری کردیم.گفتنی است در این جلسه 
نیز  را  های  خواسته  و  موارد  اعضا  از  برخی 
شورای  زمین  برای  اعتبار  که  کردند  مطرح 
استان، کارت شناسایی برای اعضای شورای 
شهر و شهرستان و استان، آموزش شوراها، 
تخصیص اعتبار شوراهای شهر و شهرستان 
ها، تقویت روحیه شورا باوری و شورا یاری از 
جمله این موارد بود.الزم به ذکر است در این 
جلسه از اعضای دوره چهارم شورای استان با 

اهدای لوح قدردانی شد.

اگر شورا جایگاه خود را تثبیت نکند، دیگران هم توجهی نخواهند کرد

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری:

تقدیر از اعضای دوره چهارم شورای استان

اهدای خون در خراسان جنوبی ۹ درصد کاهش یافت

مهر-مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی از کاهش 9 درصدی آمار اهدا کنندگان خون طی سه ماهه نخست سال جاری در استان 
خبر داد. عاملی افزود: طی سه ماهه نخست سال جاری شش هزار و 333 نفر برای امر اهدای خون به مراکز خون گیری استان مراجعه 
داشته اند. بنا به گفته وی مرکز خون گیری پاسداران بیرجند عصر یكشنبه ها از ساعت 1۷ الی 20 پاسخگوی مراجعه کنندگان است.

گفت:  اسالمی  تبلیغات  قرآنی  امور  اداره  *رئیس 
31 نفر در آزمون تخصصی تربیت داور قرآن کریم 

خراسان جنوبی شرکت می کنند.
*شهردار منطقه دو بیرجند گفت: براساس داده های 
آماری، 92 درصد از کار جمع آوری زباله های تولیدی 
صورت  به  شهرداری  این  خدماتی  حوزه  ساکنان 

مكانیزه است.
استان  احمر  امور جوانان جمعیت هالل  * معاون 
گفت: مرحله استانی طرح دادرس در بخش دختران 

در بیرجند برگزار شد.
*مدیر صندوق بیمه جهاد کشاورزی استان گفت: 31 
هزار و 85 هكتار از اراضی کشاورزی در سال زراعی جاری 
زیرپوشش صندوق بیمه جهاد کشاورزی قرار گرفت.
*دبیر اجرایی ستاد اسكان آموزش و پرورش استان 
گفت: 2 هزار و 865 مسافر از آغاز سفرهای تابستانی 

در مدارس اسكان داده شدند.
*مدیرکل بهزیستی گفت: طرح مشارکت اجتماعی 
دانش آموزی برای یک هزار و 500 دانش آموز در 60 

کالس پایه هشتم متوسطه اول اجرا شده است.
*مدیرکل پزشكی قانونی استان گفت: تعداد متوفیان 
حوادث رانندگی در سه ماه نخست امسال 10 درصد در 

مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش یافت.
*مدیر امور آب و فاضالب بیرجند گفت: 10 فقره انشعاب 
غیر مجاز آب در بیرجند از ابتدای امسال قطع شد.
* مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی از 
انجام 23 هزار و 58۷ مأموریت طی سه ماهه نخست 

امسال توسط اورژانس در استان خبر داد.

اخبار کوتاه

خیرین برای ساخت کتابخانه
 در درمیان مشارکت کنند

باب  چهار  احداث  گفت:  درمیان  ایرنا-فرماندار 
کتابخانه با اعتبار 2 میلیارد ریال در شهرستان در 
دستور کار قرار دارد که نیاز است خیران در اجرای 
این طرح ها مشارکت کنند. شیری زاده در نشست 
درمیان  عمومی شهرستان  های  کتابخانه  انجمن 
افزود: این تعداد کتابخانه در شهرهای طبس مسینا، 
احداث خواهد  نوغاب  قهستان، گزیک و روستای 
شد. وی بیان کرد: امیدواریم خیران در زمینه احداث 
کتابخانه های شهرستان بیشترین مشارکت را داشته 
باشند. وی افزود: اگر خیران کتابخانه ساز 50 درصد 
کنند، 50  پرداخت  را  کتابخانه  احداث یک  هزینه 
و  کند  می  پرداخت  دولت  را  هزینه  مابقی  درصد 

کتابخانه به نام خیران نامگذاری خواهد شد. 

اولین یادمان شهدای 
نیرو هوایی ارتش در استان

ارتش  نیرو هوایی  یادواره شهدای  صداوسیما-اولین 
جمهوری اسالمی، در بیرجند برگزار می شود. فرمانده 
پایگاه شكاری شهید حسینی بیرجند گفت: این یادواره، 
بر  آن عالوه  در  و  برگزار  جاوید  ستارگان  عنوان  با 
گرامیداشت شهدای نیرو هوایی، از خانواده های شهدای 
خلبان، خانواده تنها شهید مدافع حرم استان و خانواده 
شهید مدافع وطن، ایمان یوسفی تجلیل می شود.
سرهنگ مصطفوی افزود: یادواره شهدای خلبان استان 
روز پنجشنبه 28 تیر ساعت 9:30 در بیرجند برگزار می 
شود. خراسان جنوبی 8 شهید نیرو هوایی ارتش، تقدیم  

جمهوری اسالمی ایران کرده است.
شعبه اقماری تامین اجتماعی

 در بیرجند افتتاح شد

اجتماعی در  تامین  اقماری»مهرشهر«  مهر- شعبه 
بیرجند به مناسبت هفته تامین اجتماعی با حضور 
مسئوالن افتتاح شد. مدیرکل تامین اجتماعی در مراسم 
افتتاح این شعبه اظهارکرد: در شهر بیرجند به 56 هزار 
نفر از بیمه شدگان خدمات ارائه می شود. وی با بیان 
اینكه راه اندازی درمانگاه تامین اجتماعی در منطقه 
شمال شهر نیز به تصویب رسیده است و در مرحله 
تملک زمین هستیم، گفت: در نظر داریم در کنار این 
درمانگاه ساختمان اداری برای ارائه بهتر و مطلوب تر 

خدمات بیمه ای را نیز راه اندازی کنیم.

تجهیزات ورزشی 100 خانه ورزش 
روستایی خراسان جنوبی توزیع شد

تجهیزات ورزشی یكصد خانه ورزش روستایی استان با 
عنوان »کاروان نشاط و امید« با حضور استاندار توزیع 
شد. به گزارش ایرنا، این تجهیزات شامل میز پینگ 
پنگ، دارت، صفحه شطرنج و تخته تاتامی، توپ و 

تحویل  استان  روستاهای مختلف  دهیاران  به   تور 
شد. استاندار در این آیین گفت: ایجاد نشاط و تحرک 
موجب جلوگیری از بسیاری آسیب ها و ناهنجاری های 
اجتماعی می شود. مدیرکل ورزش و جوانان هم گفت: 
یكی از مهمترین چالش ها در حوزه توسعه ورزش 
همگانی، اثرگذاری مولفه اجتماعی در توسعه اجتماعی 
است.سرپرست افزود: نگاه دولت ها به ورزش متفاوت 
است و در جوامع توسعه یافته گذر از حوزه عملكرد و 
ورود به حوزه اثربخشی، نگاه ملموسی را می طلبد.وی 
بیان کرد: سعی بر آن است با ارتقای مشارکت مردم در 
برنامه های ورزش همگانی، نقش ورزش را به عنوان 
مولفه ارزش آفرین اجتماعی مطرح کنیم.وی گفت: باید 
در حوزه کاهش هزینه های درمان نقش ورزش را در 
حوزه توسعه اجتماعی و ملی برای فراهم کردن یک 

زندگی خوب بر پایه فعالیت های بدنی پررنگ کنیم.

کاروان خدام رضوی وارد
 خراسان جنوبی شدند

 به مناسبت دهه کرامت کاروان خدام بارگاه ملكوتی 
در  حضور  به  منظور  )علیه السالم(  رضا  حضرت 
جشن های مردمی استان وارد شهرستان قاین شدند. 
به گزارش مهر، همزمان با ایام دهه کرامت کاروان 

خدام رضوی روز گذشته وارد قاین شدند و برنامه های 
دهه کرامت استان با حضور خدام رضوی از شهرستان 
قاین آغاز شد.کاروان حامل پرچم حرم رضوی مورد 
استقبال مسئوالن شهرستانی دیار طالی سرخ قرار 
گرفت خدام رضوی پس از ورود ابتدا با امام جمعه 
قاین دیدار و گفت و گو کردند. دیدار خانواده های 
شهدا و عیادت از بیماران بیمارستان شهدای قاین و 
جشن و غبارروبی امامزاده زید بن موسی)ع( از دیگر 

برنامه های کاروان زیر سایه خورشید در قاین بود. 

صادرات مرغ به افغانستان 1۵0 هزار 
دالر عاید خراسان جنوبی کرد

منجمد  مرغ  صادرات  گفت:  دامپزشكی  مدیرکل 
طی سه ماهه نخست سال جاری 150 هزار دالر 
عاید استان کرد. محمد اصغر زاده در گفت و گو 
با مهر بیان کرد: طی سه ماهه نخست سال جاری 
100 هزار کیلوگرم گوشت مرغ از خراسان جنوبی 
به افغانستان صادر شده است.اصغر زاده اظهار کرد: 
همچنین طی این مدت سه میلیون و 8۴2 هزار و 
500 کیلوگرم گوشت مرغ به استان های هم جوار 
صادر شده است.مدیرکل دامپزشكی بیان کرد: طی 
سه ماهه نخست سال گذشته دو میلیون و ۷59 هزار 
و 100 کیلوگرم گوشت مرغ به استان های هم جوار 
صادر شده است.وی از صادرات ۷56 هزار و 335 
قطعه جوجه یک روزه طی سال جاری به افغانستان 
خبر داد و افزود: این میزان صادرات 33 هزار و 89۷ 
دالر عاید استان کرده است.اصغر زاده با بیان اینكه 
در سه ماهه سال جاری سه میلیون و 18 هزار و 
500 کیلوگرم تخم مرغ به دیگر استان ها صادر شده 
است، گفت: این میزان در مدت مشابه سال گذشته 

۴9۷ هزار و 800 کیلوگرم بوده است.

 ۵00 واحد صنعتی از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار می شوند

دادرس مقدم-مدیرعامل شرکت گاز گفت: 500 واحد 
صنعتی در صورت تأمین اعتبار تا پایان امسال از نعمت 
گاز برخوردار می شوند. هاشمی با بیان اینكه برآورد 
هزینه برای گازرسانی به این تعداد واحد صنعتی 80 
میلیارد تومان است از آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 
شهر شوسف به عنوان آخرین شهر فاقد گاز استان و 
نیز 200 روستای استان در سال جاری خبر داد. وی در 
حاشیه بازدید از طرح های گازرسانی استان اظهارکرد: 
برای گازرسانی به این شهر و روستاهای یاد شده بالغ 
بر 105 میلیارد تومان هزینه می شود. وی بیان کرد: 
گازرسانی به شهر دیهوک به روش CNG، گازرسانی به 
شهرهای نهبندان، درح ، خط انتقال سربیشه - نهبندان، 
خط انتقال سربیشه - درح  و 120 روستای استان در 
سال جاری به بهره برداری می رسد که برای اجرای این 

طرح ها نیز 1۷5 میلیارد تومان  هزینه شده است.

۳ هزار بیمار صعب العالج نیازمند استان 
در انتظار حمایت هستند

تسنیم-معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( با بیان اینكه بیش از 3 هزار فرزند یتیم تحت 
حمایت داریم، گفت: 3 هزار بیمار صعب العالج و نیازمند 
وجود دارند. رفیعی در حاشیه بازدید مدیر موسسه خیریه 
عترت فاطمی از مؤسسات تحت نظارت اظهارکرد: در 
زمان حاضر موسسه خیریه عترت فاطمی تعداد 90 نفر 
از فرزندان سادات ایتام و محسنین را تحت حمایت خود 
دارد. وی اظهارکرد: نیازهای احصا شده خانواده های 
تحت حمایت در استان بیشتر در قالب مسكن، تامین 
لوازم منزل، موضوعات تحصیلی، جهیزیه و درمان 
بیماری خاص است که در سال گذشته موسسه خیریه 
عترت فاطمی برای 90 فرزند تحت حمایت خود 51 

میلیون تومان هزینه کرد.

تولید 474هزار کیلوگرم تخم مرغ
تحت نظارت دامپزشکی سربیشه

کاوش-رئیس شبكه دامپزشكی  شهرستان سربیشه 
گفت: در زمان حاضر، یک واحد فعال تخم گذار با 
ظرفیت 190 هزار قطعه مرغ در شهرستان، تحت 

نظارت دامپزشكی تاکنون بیش از ۴۷۴ هزار کیلوگرم 
تخم مرغ تولید نموده است. رمضانی در ادامه اظهار 
کرد: سالمت و بهداشت مواد پروتئینی با منشاء دامی 
علی  الخصوص تخم مرغ ، پرورش پولت و واحدهای 
نظارت  تحت  عرضه،  مراکز  تا  تجاری  گذار  تخم 
جاری  سال  ابتدای  از  رو  این  از  است.  دامپزشكی 
تاکنون کارشناسان شبكه سربیشه طبق برنامه پایشی 
مدون ، نظارت دقیقی بر این زنجیره تولیدی داشته اند. 

مشترک  پژوهش  در  اسالم  صدر  دوران  آثار 
کاوش باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی 
استان خراسان جنوبی و دانشگاه تهران در ارگ 
قدیم تون شهر فردوس کشف شد. به گزارش 
صداوسیما، مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان گفت: فصل اول کاوش الیه نگاری در ارگ 
تون شهر فردوس با هدف شناخت توالی فرهنگی 
آن با کاوش در دو گمانه 10 در 10متری در شمال 

و جنوب آن به پایان رسید.
برآبادی افزود: این کاوش با مجوز پژوهشكده 
باستان شناسی و پژوهشگاه میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری و همكاری گروه 

باستان شناسی دانشگاه تهران انجام و در آن 
و  و ساسانی  تاریخی سلوکی  دوران  از  آثاری 
دوران اسالمی بدست آمد. وی گفت: مطالعات 
شناسایی  به  کاوش  این  در  شده  انجام  اولیه 
شامل  اسالمی  و  تاریخی  فرهنگی  دوره  دو 
و  کوره/تنور(  و  استقراری  )کف  معماری   آثار 
یافته های ارزشمندی از گونه های سفالین دوره 

ساسانی و قرون اولیه اسالمی منجر شد.
برآبادی افزود: سفال های اسالمی به دست آمده در 
این کاوش شامل سفال با لعاب تک رنگ، سفال 
های گونه نیشابور به ویژه گونه کتیبه دار آن، سفال 
با لعاب ارغوانی که برخی باستان شناسان آن را 
گونه بامیان نام نهاده اند  و  سفال های منقوش 

و سفال با تزیین قالبی نوع سلجوقی و به مقدار 
کمتری سفال دوره ایلخانی، تیموری و صفوی 
است.وی گفت: با توجه به از بین رفتن سطح 
اصلی ارگ در توسعه شهری به ویژه بعد از زلزله، 
آثار برجا مانده از نوشته های قرون میانی به دست 
نیامد اما نتایج بررسی سطحی انجام شده، نشان 
از استفاده از ارگ حداقل تا پایان دوره صفوی و 
به احتمالی قاجار دارد. برآبادی گفت: به دست 
آمدن آثار سفالین مربوط به دوره ساسانی در این 
کاوش و نیز تک یافته سلوکی به دست آمده را می 
توان نشان از وجود استقراری قدیمی تر از دوران 
اسالمی در شهر تاریخی تون دانست که نتایج 
تكمیلی آن پس از اتمام مطالعات به صورت مقاله 

و کتاب در اختیار محققان قرار خواهد گرفت. وی 
افزود: در پایان کاوش، برای حفاظت از آثار معماری 
کشف شده، با هماهنگی باستان شناسان کاوشگر 
و کارشناسان مرمت و احیای پایگاه شهر تاریخی 

تون، پوشش کاهگل اجرا شد. شهر تون که در 
دوره پهلوی اول به فردوس تغییر نام داده است، 
از جمله شهرهای مهم صدر اسالمی و به احتمالی 

دوران تاریخی است. 

کشف آثار دوران صدر اسالم در ارگ قدیم تون

کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  امور  معاون 
خراسان جنوبی گفت: ارزش افزوده ای که انتظار 
می رود تولید عناب با توجه به ارزش غذایی و 
دارویی که دارد ایجاد کند، هنوز محقق نشده و 
در این راستا هنوز با ایده آل ها فاصله زیادی داریم. 
رضایی روز گذشته در گفت و گو با فارس، اظهار 
کرد: در زمان حاضر سطح زیرکشت باغات عناب 

در خراسان جنوبی بالغ بر سه هزار هكتار است.
وی تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال نیز 
تولید پنج هزار و 500 تن عناب در استان به 

ارزش 660 میلیارد ریال محقق شود.

خراسان جنوبی رتبه نخست
 تولید عناب را در کشور دارد

معاون امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی با 
اشاره به اینكه از نظر سطح زیرکشت و تولید 
عناب خراسان جنوبی رتبه نخست را در سطح 

کشور دارد، یادآور شد: در زمان حاضر 9 هزار 
خانوار بهره بردار در بخش تولید عناب در استان 
فعالیت دارند. رضایی با بیان اینكه صادرات عناب 
به خارج از کشور به شكل رسمی وجود ندارد، 
اضافه کرد: تولید عناب از نظر اقلیمی متناسب با 
اقلیم استان بوده و با توجه به خشكسالی و بحران 
آب جزو محصوالت کم آب بر مانند محصوالت 
باغی استراتژیک استان زعفران و زرشک( است.

ارزش افزوده مورد انتظار تولید عناب 
در خراسان جنوبی ایجاد نشده است

رضایی با اشاره به اینكه با توجه به خشكسالی و 
کاهش نزوالت جوی و منابع آبی بحث توسعه در 
محصوالت مختلف کشاورزی مدنظر نیست ولی 
موضوع جایگزینی محصوالت کم آب بر و حذف 
محصوالت دارای نیاز آبی باال دنبال می شود، 
افزود: بنابراین در بخش ترویج و آموزش هایی 

که صورت می گیرد در این مسیر قرار گرفته ایم 
تا کشاورزان ترغیب شوند به سمت محصوالتی 
بیش ترین  آب  بهره وری  نظر  از  که  بروند 
محصوالت  کاشت  با  را  کارایی  و   بهره وری 
این  جزو  عناب  که  باشد  داشته  بر  آب  کم 
محصوالت است.رضایی تصریح کرد: بیش ترین 
میزان سطح زیرکشت عناب در استان مربوط 
به شهرستان های سربیشه، خوسف، درمیان و 
بیرجند است. وی با بیان اینكه عناب تولید شده 
در استان هنوز در سطح بین المللی جایگاه خاصی 
ندارد ولی در کشور با توجه به خصوصیات اقلیمی 
استان جایگاه نخست تولید عناب را دارد، یادآور 
شد: ارزش افزوده ای که انتظار می رود تولید عناب 
با توجه به ارزش غذایی و دارویی که دارد ایجاد 
کند، هنوز محقق نشده و در این راستا با ایده آل ها 

فاصله زیادی داریم.

عناب  خواص  از  جامعه  آگاهی  عدم 
دلیلی بر عدم صادرات به شکل انبوه

کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  امور  معاون 
ادامه داد: تبلیغات کافی در مورد خواص عناب 
نشده تا به عنوان محصولی دارویی و با ارزش 
غذایی باال در سبد مصرف خانوارها قرار گیرد و 
اکنون اقدامات خوبی در راستای فرآوری برخی 
از محصوالت عناب مانند قند عناب، آب مقطر 
عناب، شكالت عناب، شربت عناب توسط جهاد 
دانشگاهی و کارخانه های فرآوری در حال انجام 
بوده که آینده خوبی را برای تولید این محصول 

در استان ترسیم می کند.رضایی اضافه کرد: برای 
شناسایی ارقام عناب کارهای اولیه ای انجام شده 
و باید این شناسایی براساس شرایط مختلف به 
شكل علمی صورت گیرد هر چند از نظر محلی 
ارقامی برای عناب وجود دارد. وی با بیان اینكه 
خواص دارویی عناب بسیار زیاد است، یادآور شد: 
هنوز در داخل کشور خواص عناب به طور کامل 
برای مردم فرهنگ سازی نشده و همچنین برای 
صورت  زیادی  کار  آن  بسته بندی  و  فرآوری 
نگرفته و این دو عامل شاید از جمله دالیل عدم 

صادرات آن به شكل انبوه است.

تعاونی های فعال تر وارد بخش های 
مختلف کشاورزی شوند

تازه  عناب  بسته بندی  اینكه  به  اشاره  با  وی 
و صادر شدن آن به سایر نقاط کشور در حال 
بازار  به  می تواند  اقدامات  این  و  بوده  انجام 
فروش و در باال بردن ارزش این محصول به 
کشاورزان کمک کند، افزود: در بحث بسته بندی 
اگر کسی متقاضی باشد تسهیالت در اختیارش 
قرار می گیرد.رضایی با اشاره به اینكه واحدهای 
نیمه فعال  تقریبی  طور  به  موجود  بسته بندی 
هستند، گفت: رویكرد جدید برای بسته بندی و 
عرضه محصول زرشک و عناب به شكل تازه 
تعاونی ها  کرد:  تصریح  است.وی  شده  ایجاد 
و سازمان  یابند  ورود  این بخش  در  می توانند 
نیز کارهای حمایتی، آموزشی و فرهنگ سازی 
را انجام می دهد تا کشاورزان به سمت تعاونی ها 

برای عرضه محصول شان به بازار تمایل یابند.

لزوم سوق دادن فعالیت های تحقیقاتی  
به سمت چگونگی فرآوری عناب

رضایی ادامه  داد: باید تعاونی ها در بخش های 
مختلف کشاورزی فعال تر برخورد کنند و شاید 
مشكل مهم در تمام بخش های کشاورزی در 
تعاونی های  بودن  فعال  عدم  بازاریابی  بحث 
با  اینكه  به  اشاره  با  وی  است.  کشاورزی 
فرآورده های مختلف عناب از جمله شكالت، 
بازارهای  در  می توان  عناب  قند  و  شربت 
فروش  به  بهتر  را  محصول  این  تجاری 
محصول  این  برای  بهتر  جایگاه  و  رساند 
بازدهی بیشتر  ایجاد شود، اضافه کرد: برای 
و باال بردن راندمان تولید در مورد محصول 
عناب واحد کشت بافت در استان فعال بوده 
که فالتیپ های مختلفی که از دیگر مناطق 
بافت  کشت  روش  به  می شود  جمع آوری 
استان  اقلیمی  مختلف  شرایط  به  توجه  با  و 
سال های  در  است  امید  که  می شوند  تكثیر 
آینده از نظر کیفی، اندازه و سایر شاخص ها 
بتوانیم محصول عناب مطلوب تری در استان 
اجرای  برای  اینكه  بیان  با  کنیم.وی  تولید 
عناب  باغات  در  نوین  آبیاری  سیستم های 
تحت  را  قدیمی  باغات  تدریجی  صورت  به 
پوشش این سیستم قرار می دهیم، گفت: باید 
کمبود  به  توجه  با  فرصت  این  از  کشاورزان 

نزوالت جوی و منابع آبی استفاده کنند.

شربت، شکالت و قند عناب

پیش بینی افزایش حضور 300 خانوار عشایر با اجرای بند ذخیره ای کوهرود

فاصله سود حاصل شده از تولید عناب با وضع ایده آل
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عکس: شریف - رضایی

برگزاری جشن های متنوع توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

جواد رضایی - به مناسبت هفته عفاف، والدت حضرت معصومه)س( و آغاز 
دهه کرامت به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند  
برنامه های شاد و متنوعی از جمله برگزاری نمایشگاه عکس کودک و افطاری ، 
برگزاری  فستیوال مادر و کودک و فستیوال پدر و مادر همراه با کودک، همچنین 
 برگزاری ورزش صبحگاهی پدر و دختر به مناسبت روز دختر برگزار شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در مورد نمایشگاه 
عکس کودک و افطاری بیان کرد: با  توجه به شرایط روحی و فیض معنوی 
که برای انسان در لحظه افطار به وجود می آید این نمایشگاه با محوریت 
با همکاری موسسه کودک و آینده برگزار شده است.  افطار و  کودک و 
 مهندس قالسی مود ادامه داد: برای این منظور از خانواده ها خواسته شد که 
عکس های کودکان شان در لحظه های پرفیض افطار را تهیه و ارسال نمایند 
که در مجموع 200 اثر به دبیرخانه واصل و توسط تیم داوری آقایان دکتر 
بیدختی، عابدی و خالدی بررسی شد. نهایتا 30 اثر برای حضور در نمایشگاه 
و 3 اثر نیز به عنوان رتبه های اول تا سوم  انتخاب شد که در اختتامیه 

جشنواره به مناسبت روز دختر از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد.
این  افزود:  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
سازمان بنا دارد لحظات شاد مردم را به عناوین گوناگون ثبت نماید و 
برگزاری این جشنواره ها گوشه ای از برنامه هایی است که سازمان در 
دست اجرا دارد و همچنین به مناسبت دهه کرامت در روزهای آینده 
نیز برنامه های متنوعی را در شمال شهر خواهیم داشت. وی با اشاره 
به اینکه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شادی مردم را 
وظیفه ذاتی خود می داند، بیان کرد: افرادی که در جامعه شاد زندگی می 
کنند، در انجام امور روزمره نیز موفق تر عمل خواهند کرد و در این راستا 

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در نظر دارد برای شادی 
مردم خوب و دوست داشتنی شهر در طول سال جشن های متعددی را 
برگزار کند. مهندس قالسی مود با اشاره به اینکه ورزش یکی از  مواردی 
است که تاثیر باالیی در افزایش شادی و نشاط در جامعه  دارد، افزود: 
در اساس نامه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری به ورزش 
نگاه ویژه ای شده است و در این راستا با هماهنگی هایی که با هیئت 
های ورزشی پینگ پنگ،گلف و رالی و باشگاه های ورزشی صورت گرفته 
افراد مستعد  نگاه سالمت محور، در زمینه استعدادیابی  بر  است عالوه 
 در حوز ه های گوناگون ورزشی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است. 

برگزاری فستیوال مادر و کودک در پارک بانوان
مهندس قالسی مود در مورد برگزاری اولین فستیوال مادر و کودک و 
فستیوال پدر و مادر و کودک در استان بیان کرد: با توجه به آغاز دهه 
کرامت و والدت حضرت معصومه )س( برنامه های شادی برای مادران و 
کودکان در نظر گرفته شد که در همین راستا اولین فستیوال مادر و کودک 
در محل پارک بانوان با حضور  140 کودک به همراه مادران شان برگزار 
شد،همچنین برگزاری فستیوال پدر و مادر و کودک که در محل پارک 
توحید برگزار شد، با هدف دور شدن خانواده ها از محیط بسته آپارتمان 
ها و گذراندن لحظات شاد در کنار هم صورت گرفته است و امیدواریم با 
توسعه این برنامه ها سامانه نشاط، هر چه بیش تر در شهر رونق گیرد. 
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با اشاره به اینکه 
برگزاری جشن ها و احیای سامانه شادی در شهر از بسیاری از مشکالت و 
آسیب های  اجتماعی جلوگیری می کند، از حمایت خوب شهردار، شورای 
شهر و نهادهای امنیتی در راستای برگزاری این جشنواره ها قدردانی کرد.

 افزایش خالقیت کودکان با بازی »مسی پلی« 
دبیر فستیوال بازی های مادر و کودک و همچنین فستیوال پدر و مادر 
و کودک بیان کرد: در انتخاب بازی ها، یک سری بازی های گروهی و با 
هدف افزایش همبستگی بین مادران و کودکان و همچنین افزایش هوش 

اجتماعی کودکان صورت گرفته است.
نرگس بهدانی ادامه داد: از بازی های دیگری که برای کودکان در فستیوال 
کودک و خانواده انتخاب شده است بازی با رنگ ها می باشد که با عنوان 
»مسی پلی« یا »کثیف کاری« شناخته می شود و کودکان بدون هیچ 
 ابزاری و همچنین بدون منع از دست زدن به رنگ ها و به صورت آزادانه 
می توانند  نقاشی کنند که نقش بسیار موثری در تقویت حس المسه 
کودکان، تحریک و تشویق کودک به بروز خالقیت و تصویرسازی، دارد. 
بازی ها و همچنین  از بسیاری  اینکه کودکان در خانه  به  اشاره  با  وی 
کثیف کاری منع می شوند، افزود: این بازی ها می تواند نقش موثری 
در یادگیری کودکان داشته باشد و طبق نظر روانشناسان انجام این گونه 
بازی ها تا 70 درصد قدرت یادگیری را در کودکان افزایش می دهد. مدیر 
مرکز کودک و آینده و دبیر جشنواره عکس کودک و افطاری، همچنین 
در مورد برگزاری این جشنواره بیان کرد: این جشنواره اولین جشنواره 
استانی است که با موضوع »افطار و کودک« برگزار می شود که مرکز 
کودک و آینده با مدیریت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
در اجرای آن همکاری نموده است. خامسی ادامه داد: این جشنواره می 
تواند تبلیغی بسیار مناسب برای فرهنگ سازی موضوعات دینی و اعتقادی 
بین کودکان باشد و سعی شده  که با بیان  این موضوعات در فضایی 
کودکانه برای جامعه ی هدف که همان کودکان هستند تاثیرگذار باشد.


