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ورزشکاران نیازمند 
حمایت همه ما 

اخبار  روز  چند  هر  که  است  مدتی 
امیدوارکننده ای از مدال های رنگارنگ 
ورزشکاران استان در رده ها و رشته های 
مختلف به گوش می رسد. اخباری که جدا 
از ایجاد خوشحالی برای همه، باعث میشود 
دوباره به فرزندان این خطه کویری کشور 
افتخار و به آینده استان با همت جوانان 
امیدوار شویم. همه می دانیم که ورزش 
یکی از سالم ترین تفریحات و فعالیت 
هاست که نه تنها سالمت جسمی بلکه 
موجب سالمت روحی فرد هم می شود.

ورزش حتی به اعتقاد بسیاری یکی از ارکان 
نشاط اجتماعی ...  ) ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4146

5تولید  دو آلبوم فاخر موسیقی مقامی استان2نظارت 37 اکیپ بر نحوه ذبح در روز عید سعید قربان  6افتتاح 486 پروژه بخش کشاورزی در هفته دولت

خدمت رسانی صلواتی به سبک دفاع مقدس
    صفحه 5 

عکس: آرشیو آوا

دبیر  ستاد کنگره ملی 2000شهید استان عنوان کرد:

* اخبار  اقتصادی

مهلت تعویض دسته چک ها 2 ماه تمدید شد
 بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرد: مهلت دریافت دسته چک صیادی برای مشتریان 
بانک ها تا چهارم آبان تمدید شد. با توجه به متحد الشکل شدن چک های بانکی که به طرح صیاد 
موسوم است و این چک ها قرار است توسط بانک مرکزی صادر شود. زمان واگذاری چک های غیر 
صیادی )طرح قدیم( تا روز 30 مرداد 1397 اعالم شده بود که بر اساس تصمیم جدید این مهلت تا 

چهارم آبان ماه سال جاری تمدید شده است.

پیشنهادی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
مشاور سازمان برنامه و بودجه با پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در پی گرانی های 
اخیر گفت: مجلس می تواند از منابع افزایش قیمت ارز حقوق کارمندان و بازنشستگان را به دولت 
تکلیف کند. موید حسینی صدر در مصاحبه با رادیو اظهار کرد: »همواره نرخ ارزی که عده ای خاص 

تحت واردات دریافت کرده اند، بین 15 تا 20 درصد با قیمت ارز واقعی تفاوت داشته است.«

»کارا« بزودی بازگشایی می شود
مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار وزارت کار )طرح تکاپو( از بازگشایی مجدد سامانه 
کارا برای ثبت نام از متقاضیان دریافت تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری حداکثر تا اوایل هفته 
آینده  خبرداد. رضا تازیکی، درباره آخرین وضع راه اندازی مجدد سامانه کارا عنوان کرد: به دلیل طبقه 
بندی کردن اطالعات ثبت شده متقاضیان و همچنین به روز رسانی سایت، ثبت نام از متقاضیان 

جدید دریافت تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری به طور موقت، متوقف شد.

فرصتی استثنایـی برای افراد فاقـد بیمه بازنشستگــی ، از کارافتادگـی و فـوت

با پرداخت یک سوم از حق بیمه خود طی دو قسط )6 و 12 ماهه( با پایین ترین مبلغ از مزایای
 بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی، مستمری بازماندگان استفاده نمایید.

شرایط عضویت: دارا بودن حداقل 18 سال تمام تا 50 سال سن با تابعیت جمهوری اسالمی ایران
مدارک مورد نیاز: کپی شناسنامه و کارت ملی- یک قطعه عکس 4*3

با پرداخت حداقل 20 هزار تومان در ماه از کمک دو برابری دولت در پرداخت حق بیمه ، آینده خود و فرزندان تان را تضمین نمایید

آدرس: بیرجند - حدفاصل خیابان غفاری 9و11 - کارگزاری 60019 )صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند( تلفن: 32207280-32207004

قابل توجـه:

 زنان سرپرست خانوارجوانان فعال در حوزه کشاورزی و روستا

کشاورزان ساکن و غیر ساکن در روستا کارگران فصلی در بخش کشاورزی و روستا فعالین حوزه صنایع دستی زنان خانه دار

رانندگان ساکن روستازنبورداران قالیبافان عشایرروستائیان 

قابلیت نقل و انتقال سوابق به بیمه تامین اجتماعی

یک واحد تولیدی جهت تکمیل کادر خود به یک نفر 
کارشناس بهداشت حرفه ای نیازمند است. 

متقاضیان  می توانندظرف مدت یک هفته بعد از  تاریخ 
درج آگهی رزومه خود را به صندوق پستی 441 بیرجند 

ارسال نمایند.

قابل توجـه همشهریـان محتـرم 
با توجه به راه اندازی میدان عرضه دام شهرستان بیرجند از این پس می توانید 
براي خرید انواع دام سبک و سنگین با قیمت منصفانه و سالم و با نظارت 

دامپزشکي به میدان عرضه دام شهرستان بیرجند مراجعه نمایید.

 آدرس: بیرجند - حدفاصل روستای حسین آباد سادات
 و شمس آباد - بعد از شن شویي   

تلفن تماس: ۰۹38313۰۰۵3
اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی

استخدام حسابدار )مقیم تهران(
یک شرکت تولیدی صنعتی با سابقه و معتبر جهت تکمیل کادر اجرایی خود 

دو نفر نیروی حسابدار ترجیحا دارای سابقه مرتبط استخدام می نماید.
شماره تماس: 09121254022 ساعت تماس: منحصرا بین ساعات 11 الی 15

جناب آقای حاج رضا علیزاده بیرجندی
رئیس اتاق اصناف شهرستان بیرجند

عضویت شما را به عنوان نماینده اتاق اصناف مرکز استان خراسان 
جنوبی در اتاق اصناف ایران تبریک عرض نموده برایتان توفیق 

بیش از پیش در خدمت به اصناف از خداوند منان مسئلت داریم

جمعی از هیئت رئیسه اتاق اصناف واتحا دیه های صنفی

جناب آقـای علیرضـا اربابی
رئیس محترم اتحادیه امالک 

ونائب رئیس اتاق اصناف بیرجند 
انتخاب مجدد شمارا به عنوان

 نماینده اتاق اصناف شهرستانهای استان در اتاق اصناف ایران 
 تبریک عرض نموده ازخداوند برای شما آرزوی توفیق بیش از پیش داریم

جمعی از هیئت رئیسه اتاق اصناف واتحادیه های صنفی
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سیاست آمریکا جنگ افروزی میان مسلمانان است

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به حجاج بیت ا... الحرام، تعیین یک میعادگاه دائمی برای انجام فریضه 
حج را نمادی برای وحدت مسلمانان و امت سازی اسالم دانستند و با اشاره به سیاست جنگ افروزانه آمریکا در میان مسلمانان تأکید 
کردند: باید با هوشیاری این سیاست شیطانی را خنثی کرد و حج و برائت از مشرکان، زمینه ساز این هوشیاری است.

ورزشکاران نیازمند 
حمایت همه ما 

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... باعث می شود دوباره به 

فرزندان این خطه کویری کشور افتخار و به آینده 
استان با همت جوانان امیدوار شویم. همه می دانیم 
که ورزش یکی از سالم ترین تفریحات و فعالیت 
موجب  بلکه  تنها سالمت جسمی،  نه  که  هاست 
حتی  ورزش  شود.  می  هم  فرد  روحی  سالمت 
اجتماعی  نشاط  ارکان  از  یکی  بسیاری،  اعتقاد  به 
است که باعث پویایی جامعه و دوری از بسیاری از 
ناهنجاری ها می شود. توجه به ورزش و ورزشکاران 
در استان می تواند در حوزه های مختلف راهگشا 
باشد و از بیشتر معضالت و مشکالت فرهنگی و 
اجتماعی جلوگیری و یا پیشگیری کند. خوشبختانه 
خراسان جنوبی دارای فرزندان با استعدادی است که 
هر زمان به آنان توجه شده و با برنامه پیشروی کرده 
اند، شاهد مدال آوری آنان بوده ایم. ورزش استان 
ورزشکاران  آفرینی  مدال  و  ها  بهترین  مستحق 
اساسی  مشکالت  از  یکی  است.  مهم  این  گواه 
جامعه ورزشی استان کمبود بودجه و مسائل مالی 
ورزشکاران است. قهرمانان ورزشی ما امروزه بیش 
از هر چیز باید مورد توجه مسئوالن ارشد استان قرار 
گیرند، چرا که توجه دشمنان کشور، به سمت و سوی 
این قشر جوان و فرهیخته است و سعی در به دام 
انداختن آنها به طرق مختلف دارد که البته حمایت 
همه جانبه مسئوالن و علی الخصوص نمایندگان 
می تواند از این موضوع جلوگیری کند.  در مصاحبه 
با اهالی ورزش استان بسیار شنیده ایم که به خاطر 
کمبود بودجه  و بحث های مالی، از حضور در میادین 
ملی و یا بین المللی باز مانده اند. در این خصوص 
باید مسئوالن مربوطه، بخش های خصوصی را برای 
حمایت از ورزشکاران تشویق کرده و با کمک هیئت 
استعداد،  کنند.  را جلب  آنان  های ورزشی حمایت 
ظرفیت و قابلیت های زیادی در استان وجود دارد 
و در برخی رشته های خاص پیشتاز هستیم که باید 
در این راستا استعدادیابی به نحو مطلوب انجام شود. 
خوشبختانه در استان خراسان جنوبی، بانوان ورزشکار 
و افتخار آفرینان زیادی وجود دارند که در دوره های 
مختلف نام استان را مطرح کرده اند. با اینهمه اما 
هنوز ضعف هایی در ورزش بانوان در استان وجود 
دارد که امید است با رویه پیش گرفته مسئوالن، 
تا حد زیادی این مشکالت رفع و زیرساخت های 
الزم فراهم شود. ورزش استان نیازمند همراهی و 
همکاری همه است. از یک طرف مردم با حمایت 
های معنوی خود نقش زیادی در روحیه دادن و تقدیر 
از تالش ورزشکاران دارند ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل(  

)ادامه سر مقاله(  و از سوی دیگر مسئوالن مربوطه این 

حوزه با تالش های خود باید زیرساخت ها و امکانات 
رشد ورزشکاران استان را فراهم کنند. روزنامه آوا در 
حد توان و وظایف خود در تالش است تا با مصاحبه 
با افتخارآفرینان استان و هیئت های مختلف ورزشی 
و معرفی ظرفیت ها و بررسی مشکالت آنان، گامی 
امید  بردارد.  استان  ورزش  پیشرفت  و  بهبود  برای 
است در آینده ای نه چندان دور با همت ورزشکاران 
برسیم  ای  نقطه  به  مسئوالن،  و  مردم  حمایت  و 
به خاطر کمبود  استان  در  فرد مستعدی  که هیچ 
امکانات یا مشکالت در زیرساخت ها، از پیشرفت 
نماند. باز  ورزشی  افتخار  های  قله  کردن  طی  و 

شرم بر آن مسئولی که بخواهد در 
این شرایط مردم را به سختی بکشاند

عده ای  گفت:  همدان  نماینده  بابایی،  حاجی 
می خواهند با ایجاد نارضایتی ها رهبری را به مذاکره 
با آمریکا بکشانند، شرم بر آن مسئولی که بخواهد 
در این شرایط مردم را به  سختی بکشاند. تا آخرین 
ارزش های  و  شهیدان  خون  نظام،  این  از  لحظه 
حاکم بر نظام و قرآن و عاشورا دفاع خواهیم کرد.

از اروپا گالیه مند هستیم 
اما همچنان خوش بینیم

خصوص  در  خارجه  وزارت  سخنگوی  قاسمی، 
اظهارات ظریف مبنی بر اینکه اروپا آماده به پرداخت 
هزینه نیست، گفت: انتظار ایران این بود که با سرعت 
خودشان  عملی  پیشنهادات  کشورها  این  بیشتری 
ولی  هستیم،  گالیه مند  البته  کنند.  اراده  ما  به  را 
خوش بینی ما باقی است. تاکید می کنیم که این 
کشورها از سرعت، دقت و شرایط بهتری در قبال 
ایران اقدام کنند. ما امیدواری خود را از دست نداده ایم. 

کارنامه روحانی با سرنوشت 
اصالح طلبان گره خورده است

باران گفت: نه آقای  بنیاد  سیدحسن رسولی عضو 
روحانی و نه جریان اصالحات هیچ کدام و در هیچ 
زمینه ای پیش از سال 92 و 96 ادعای وحدت گفتمانی 
با یکدیگر را نداشته اند و قطعا  وقتی سازمانی از یک 
نامزد دفاع می کند، صرف نظر از چرایی این پشتیبانی  
عملکرد آن فرد به پای جریان حامی نوشته خواهد 
شد، لذا طبعا اگر کارنامه روحانی مثبت باشد، باعث 
افزایش سرمایه اجتماعی اصالح طلبان بوده است. 

سرمقاله

نظارت 37 اکیپ بر نحوه ذبح در روز عید سعید قربان 
در نشست خبری مدیرکل دامپزشکی استان با اصحاب رسانه بیان شد:

کل  مدیر  نشست خبری،  در  گذشته  روز   - جواد رضایی 
دامپزشکی استان بیان کرد: در مناطق شهری به دلیل عدم 
ایجاد آلودگی، اعالم شده است که ذبح در کشتارگاه صورت 
نظارت  استان  در  اکیپ   37 نظر  زیر  موضوع  این  و   گیرد 
می شود، در روستاها نیز در این زمینه توصیه های بهداشتی 
صورت گرفته و از روستاییان خواسته شده است که از سالمت 
دام اطمینان حاصل نموده و در مکان های بهداشتی که قابلیت 
شستشو دارد ذبح را انجام دهند تا از بروز بیماری های مشترک 
بین انسان و دام جلوگیری شود، با توجه به اینکه درصد باالیی 
 از بیماری ها بین انسان و دام مشترک است، در هنگام ذبح 
می بایست تمام نکات رعایت شود، همچنین می توان  بعد از 
ذبح گوشت، آن را 24 ساعت در یخچال نگه داری و سپس 

استفاده کرد. 
اصغرزاده اظهار کرد: طی مکاتبه ای که با بنیاد مسکن شده 
هماهنگی  با  هایی  مکان  روستاها،  در  داریم  نظر  در  است، 
دهیاران و بخشداران تعبیه شود تا ذبح در آنجا صورت بگیرد. 
وی همچنین با اشاره به بیماری های مشترک بین انسان و دام 
گفت:56 نفر در کشور به تب کریمه کنگو مبتال شده اند که از 
این تعداد 8 نفر جان خود را از دست داده و این موضوع نشان 
دهنده اهمیت و رعایت موارد بهداشتی است که در صورت 

عدم توجه می تواند بسیار خطرناک  باشد.

مدیر کل دامپزشکی استان از نظارت مستمر و قرنطینه 14 
روزه دام هایی که از مرزهای استان وارد کشور می شوند، خبر 
داد و تصریح کرد: عالوه بر بیماری های شناخته شده بیماری 
 های جدیدی نیز وجود دارد که معموال از خارج کشور ورود پیدا 
می کنند، برای این منظور نظارت های مستمر و رصد فضای 
نوع  هر  وقوع  از  تا  شود  می  انجام  دام،  کننده  صادر  کشور 

بیماری در کشور جلوگیری شود.
حداقل 3 میلیارد تومان

برای راه اندازی آزمایشگاه شرق کشور الزم است
اصغرزاده بر حرکت به سمت تولیدات راهبردی مانند پرورش 
شترمرغ و شتر در استان تاکید کرد و این موضوع را باعث 
ایجاد ارزش افزوده، بهره وری و سوددهی برای استان دانست. 
وی بیان کرد: در راستای محرومیت زدایی از مناطق محروم 
استان در تالش هستیم که با استفاده از نهادهای حمایتی، 
مکمل های غذایی و خدمات دارویی و درمانی را در اختیار این 
مناطق قرار دهیم و همچنین گروهی متشکل  از دامپزشکان 

برای ارائه خدمات پزشکی به این مناطق اعزام خواهند شد. 
مانند  هایی  پروژه  برای  افزود:  استان  دامپزشکی  کل  مدیر 
آزمایشگاه شرق کشور فقط به اعتبارات استانی تکیه نکرده و با 
توجه به اینکه این پروژه حداقل 3 میلیارد تومان هزینه خواهد 
داشت،رایزنی هایی با دکتر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و 

بودجه، انجام گرفته است و امیدواریم راه اندازی این مرکز که 
یکی از اولویت های دامپزشکی استان است، محقق شود.

برگزاری کالس های آموزشی برای ذابحین 
نماینده ولی فقیه در دامپزشکی استان هم بیان کرد: نظارت بر 
کشتار دام در طول سال به صورت منظم انجام می گیرد که 
در مناسبت هایی مانند ایام محرم و عید قربان ویژه تر است. 
حیدری با اشاره به اینکه قربانی کردن دارای آدابی است و 
چنانچه رعایت نشود، یک مستحب تبدیل به حرام خواهد شد، 
ادامه داد: کشتارگاه ها در روز عید قربان از اولین ساعات صبح 
با حضور ناظران بهداشتی و شرعی شروع به کار خواهند کرد، 
همچنین اکیپ هایی در سراسر شهر برای رسیدگی به ذبح 

حضور خواهند داشت. 
وی همچنین از برگزاری کالس های آموزشی برای ذابحین 
در سال 97 خبر داد و بیان کرد: برای تمام ذابحین در همه 
شهرستان ها و همچنین قصاب هایی که در شهرها مشغول 
فعالیت هستند کالس های آموزشی برگزار شده است. حیدری 
گفت: به طور دائم در طول سال 10 نفر ناظر مشغول به کار 
هستند که در ایام عید قربان این تعداد به 14 ناظر خواهد 
رسید. رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند هم بیان 
کرد: با توجه به اینکه در سال های گذشته ارائه دام در مکان 
هایی نامناسب صورت می گرفته است، تالش های بسیاری 
برای جابه جایی این مکان ها انجام شده و میدان دام در سال 
جاری به مکان جدیدی در محدوده حسین آباد انتقال یافته 
است که برای تسهیل در عبور و مرور و رفع مزاحمت برای 
جاده جدیدی  تا  گرفته  اقداماتی صورت  آباد  اهالی حسین 
ایجاد شود. حسن علیزاده ادامه داد: با توجه به حجم باالی 
مراجعات در مرکز استان ، تعداد زیادی نیروی انسانی برای 
ارائه خدمات به مردم در روز عید قربان نیاز است که با توجه 
به همکاری های صورت گرفته این نیاز از دیگر شهرستان های 
استان تامین می شود. وی ادامه داد: در روز عید قربان از مردم 
می خواهیم که ذبح را در کشتارگاه ها انجام دهند تا از بروز 

آلودگی ها جلوگیری شود. 

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir

تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

 آگهــي مزایده 
اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبي در نظر دارد: 10 دستگاه خودروي مازاد خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی با شماره فراخوان 
100970159000001 به فروش رساند. متقاضیان محترم مي توانند جهت مالحظه و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده ، از تاریخ انتشار آگهي 
»97/5/30« لغایت 97/6/10 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. همچنین 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32424724-056 )اداره پشتیبانی وخدمات( تماس حاصل فرمایند.
 آخرین مهلت تکمیل و بارگذاری اسناد مزایده درسامانه ستاد و همچنین تحویل اصل تضمین شرکت درمزایده )پاکت الف( به دبیرخانه اداره کل 

تا پایان وقت اداری مورخ 97/6/20خواهد بود.
 زمان و مکان جلسه کمیسیون مزایده: روز چهارشنبه 97/6/21 ساعت 9 صبح در محل اتاق کنفرانس اداره کل برگزار خواهد شد. به پیشنهادات ناقص ،

 مبهم ، مشروط یا فاقد سپرده کافي شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد. کلیه هزینه هاي پس از فروش به عهده خریدار خواهد بود.

لیست خودروهای مازاد
تعدادمدل )شمسی(نام خودروردیفتعدادمدل )شمسی(نام خودروردیف

یک دستگاه1383وانت پیکان5یک دستگاه1383سواری آردی11600

یک دستگاه1384وانت پیکان6دو دستگاه1383سواری پراید2

3GLX405 یک دستگاه1386وانت نیسان7دو دستگاه1383سواری پژو

4GLI405 یک دستگاه1383وانت مزدا دوکابین8یک دستگاه1383سواری پژو

                                                                          اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبي

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مرزنشینان امید

تاریخ انتشار: 1397/5/30

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مرزنشینان امید ساعت 9 روز سه شنبه تاریخ 
1397/6/13 در محل سربیشه مسجد آقا نجف برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا 
به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم از ساعت 
8 الی 12 تا 24 ساعت قبل از برگزاری مجمع به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم 
و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر 
عضو یک رای می باشد. دستور جلسه: 1- طرح و تصویب اصالح ماده 6 اساسنامه )مرکز عملیات 

تعاونی(                                                                                    هیئت مدیره تعاونی

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش2 شهرستان بیرجند
 به موجب ماده 14 قانون ثبت، آگهی تحدید حدود شماره ذیل:

ششدانگ یک باب منزل پالک 107 فرعی از 1396- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مزرعه رحمت اله دهلکوه مورد 
تقاضای خانم نازگل آریا دالکه در روز شنبه 1397/06/24 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 فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر 
نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی 
روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 

ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1397/05/30
علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

کانون هالل 14 بانوان برگزار می کند:

دعای رپفیض رعهف
زمان: سه شنبه 97/5/30  ساعت 2 بعدازظهر

مکان: مدرس 37 - کانون هالل 14
سخنران و مداح: خانم نخعی

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام

جناب آقای خادمی
 درگذشت پدر مهربان و مومن تان را از صمیم قلب تسلیت عرض می نماییم

خداوند متعال روح پاکش را با موالیش علی )علیه السالم( محشور نماید و به بازماندگان 
صبر جزیل عنایت فرماید.

 سازمان بین المللی مردم نهادآبشار عاطفه ها

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-32422449
شماره تماس: 09153617611  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

مراسم دعای رعهف
مجتمع فرهنگی مذهبی حضرت علی اکبر)ع(

زمان : سه شنبه 30 مرداد ماه ساعت 16

مکان: خیابان منتظری- حد فاصل منتظری 15 و 17 

مجتمع فرهنگی مذهبی حضرت علی اکبر)ع(

با حضور مداحان اهل بیت )ع(



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه * 30 مرداد 1397* شماره 4146

سنجش 10 هزار و 563 نوآموز در خراسان جنوبی
صداو سیما-10هزار و 563 نوآموز تا کنون سنجش شده اند. رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان گفت: در مرحله اول طرح سنجش نوآموزان استان که از اول تیر آغاز شده 
است، تاکنون 10 هزار و 563 نوآموز سنجش شده اند. با اطمینان، با بیان اینکه از این تعداد 530 نفر برای پیش دبستانی و مابقی برای ورود به کالس اول ابتدایی سنجش شده اند 

با این گرانی چند صد درصدی در 5 ماه اول سال چرا افزود: از تعداد 10 هزار و 563 کودک سنجش شده، 799 نفر به دلیل مشکالت جسمی- حرکتی، بینایی سنجی و شنوایی، برای ارزیابی تخصصی به پزشک ارجاع داده شده اند.
مبلغ پرداخت یارانه در 8 سال ثابت مانده هنوز بعضی 

از مقامات مسئول صحبت از حذف یارانه می کنند؟!!
915...021

سال 96  بازنشستگان  خدمت  آخر  پاداش  باسالم، 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با گذشت بیش از یک 
سال هنوز پرداخت نشده در حالی که دانشگاه مشهد 
تا مهر 96 را یکجا در فروردین امسال واریز نمود 

خواهشمندیم پیگیری فرمایید.
901...102
بدهد سرانه فضای  تاجواب  آیاکسی هست  سالم 
سبز مهرشهر برای هر نفر چند میلیمتر است؟ تا کی 
این وضع ادامه خواهد داشت و چرا؟ مگر تبعیض 

مفهوم دیگری هم دارد.
915...714

با تشکر و خسته نباشید خدمت شهرداری و شورای 
اسالمی شهر بیرجند ابتدای خیابان سپیده از طرف 
لطف  اگه  نداره  خوبی  وضعیت  محالتی  خیابان 
بفرمایند با توجه به حجم زیاد جمعیت و وسایل نقلیه 

این مکان درست شود. ممنون
915...714

طرح تله کابین بند دره و طرح گردشگری مسیر بند 
دره تا بند امیرشاه پس از چندین سال انتظار شهروندان 
به کجا رسید؟ تعلل یک شرکت خاص که متولی این 
امر است تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ شورای شهر و 

رسانه محترم  پیگیر باشند واقعا الزم و ضروریست.
915...254

 جوابیه های شهرداری بیرجند
* در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
ارزان  با  شهرداری  برخورد  خصوص  در   97/5/27
ماده 55  با  برابر  رساند:  می  استحضار  به  فروشان 
قانون شهرداری ها، سد معبر در معابر ممنوع بوده و 
شهرداری می تواند به وسیله ماموران خود نسبت به 
رفع سد معبر اقدام نماید ؛ شهرداری جهت  دفاع از 
حقوق شهروندان 5 محل را جهت عرضه محصوالت 
و فعالیت دست فروشان در نظر گرفته است و دست 
فروشان و وانت بارها می توانند در بازار روزها فعالیت 
نمایند لذا شهروندان نیز می توانند ارزاق خود را از آنجا 
تهیه نمایند. الزم به ذکر است شهرداری جمع آوری 

ننموده و صرفا ساماندهی کرده است.

* در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
97/5/7 در خصوص تعریض خیابان ارتش و قرنی 
به استحضار بنا بر اعالم معاون امور عمرانی حمل 
ونقل و ترافیک شهرداری می رساند: توافقات در 
مورد تعریض خیابان ارتش با فرماندهی ارتش انجام 

و مراحل اخذ مجوز  در حال انجام است.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

سید محسن سربازی - مدیر امور آب و فاضالب شهری فردوس 
در مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان فردوس با ارائه گزارشی 
از وضع موجود آب منطقه، از فرسوده بودن 30 درصد شبکه 
آب شرب شهر فردوس خبر داد و مهمترین برنامه این اداره را 
راه اندازی پویش مردمی سازگاری با کم آبی برشمرد و افزود: 
خبرنگاران و رسانه ها در فرهنگ سازی این پویش نقش مهم 
و اساسی دارند که انتظار ما از اصحاب رسانه، اطالع رسانی این 
موضوع مهم با توجه به بحران کم آبی در منطقه است. مجید 
شریف زاده تاکید کرد: موج این پویش باید با همکاری نزدیک 
رسانه ها و از طریق فضای مجازی و جراید مکتوب و الکترونیکی 
راه اندازی شود تا هدف اصلی طرح که عوض شدن دیدگاه مردم 

نسبت به مصرف آب هست، محقق شود.

افزایش سطح آب های زیرزمینی
نتیجه خشکسالی ها و برداشت بی رویه 

بارندگی در شهر فردوس را یک  مجید شریف زاده میزان 
هشتم میانگین جهانی و میزان تبخیر آب را 8 برابر میانگین 
جهانی اعالم و اضافه کرد: خشکسالی های متوالی، سطح 
استحصال آب را در فردوس به عمق 260 متری، جایی که 
معموال آب های سنگین و شور قرار دارد، افزایش داده است 
و این زنگ خطری برای تمام مردم است تا با مصرف بهینه 
و صرفه جویی در مصرف، به خصوص مصارف خانگی، سهم 
 خویش را در حفظ و استفاده درست از منابع آبی ایفا کنند.
وی تاکید کرد: با توجه به شرایط بحرانی آب در ایران و به 
خصوص خراسان جنوبی، وظیفه ما مدیریت تامین و تقاضا 
است که به دلیل خشکسالی های متوالی، منابع آبی جدید در 
دسترس نیست، تمام تمرکز ما بر روی مدیریت تقاضاست تا 
از طریق فرهنگ سازی، مصارف خانگی و غیر خانگی کاهش 

یافته و استفاده بهینه از آب های موجود، شود.

مدیریت تقاضای آب شهری دراولویت برنامه ها

به گفته وی کاهش نشت آب از لوله های زیرزمینی، نصب 
خود  که  فردوس  و  اسالمیه  های  ورودی  در  فشارشکن 
موجب کاهش فشار آب و به تبع آن، کاهش ترکیدکی لوله 

ها و کم شدن نشست آب می شود را دو راه مهم در بحث 
مدیریت تقاضا دانست و آشنایی مردم با آب خاکستری و 
بازچرخانی آب را از مواردی برشمرد که در دستور کار جدی 

آب و فاضالب قرار گرفته است.

بازچرخانی  و آب خاکستری ،اولویت مهم

 وی با اشاره به اینکه استفاده از پساب  و استفاده محدود از آب ،
بهترین روش برای کاهش مصرف آب می باشد از شرکت 
»فردوس ناب« به عنوان الگویی موفق در بازچرخانی آب نام 
برد و گفت: مسئوالن این شرکت توانسته اند 4 بار از یک آب 
استفاده کرده و حتی نسبت به کاشت گیاه پونه اقدام و آب 
بهای خود را از طریق صرفه جویی و درآمد زایی، پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه در شهر فردوس در شرایط فعلی برای تامین 
آب در نقطه سر به سر هستیم،  گفت: با این حال محلی نیز 
برای حفر چاه اضافی نداریم و تمام تالش ما فرهنگ سازی 

مردم از طریق استفاده از تجهیزات کاهنده های مصرف آب 
است تا سطح مصرف را ثابت نگه داریم و توانسته ایم در این 
راستا برخالف اینکه هر ساله300 انشعاب در سطح شهر اضافه 
می شود، مصرف را ثابت نگه داریم ، ادامه این روند همکاری 

مردم را می طلبد که نقش رسانه ها برای توجیه و فرهنگ 
سازی مردم بسیار مهم و حیاتی است.

اصالح شبکه فرسوده نیازمند اعتبارات میلیاردی

وی خاطرنشان کرد: میزان تولید و مصرف آب در 4 ماهه اول 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 درصد کاهش 
داشته، ولی با این وجود، 30 درصد شبکه 240 کیلومتری 
آبرسانی شهر فردوس فرسوده و نیاز به اصالح و نوسازی دارد 
که این امرنیازمند  7 میلیارد تومان جهت نوسازی شبکه و 
همین مقدار اعتبار نیز جهت اصالح و نوسازی انشعابات دارد و 

به دلیل نبود اعتبار در شرایط فعلی این کار شدنی نیست. مدیر 
امور آب و فاضالب شهری فردوس آشنایی مردم با واژه آب 
خاکستری را یکی از اولویت های این امور برشمرد و در تعریف 
آن گفت: هر آبی که قابل بازچرخانی و استفاده مجدد باشد را 

آب خاکستری می نامند که در بخش مصارف خانگی به جز 
فاضالب توالت، بقیه فاضالب خانه ها قابل بازچرخانی و یا 

استفاده برای فضای سبز و فالش تانک است.

فرهنگ سازی را از کالس اولی ها شروع کرده ایم

وی  ادامه داد: فرهنگ سازی استفاده درست و بهینه از آب 
را از طریق حضور در مدارس به خصوص کالس اولی ها 
انجام می دهیم، گفت: در مراسم های مختلف نیز با توزیع 
تا  کنیم  می  تالش  مخصوص،  های  کتابچه  و   بروشور 
راه های کاهش و استفاده درست از آب را به آینده سازان جامعه 

آموزش داده و مردم از خطرات بحران آبی مطلع تا به این یقین 
برسند که تک تک افراد وظیفه شرعی و قانونی دارند، آب را 
درست و بهینه استفاده کرده و از اسراف بپرهیزند.وی سرانه 
مصرف آب در بخش خانگی فردوس را 184 لیتر در شبانه روز 
برای هر نفر اعالم و افزود: استاندارد مصرف خانگی در ایران 

بین 150 تا 175 لیتر است.

تشکیل گروه مروجین مصرف بهینه آب

وی تشکیل گروه مروجین مصرف بهینه آب در شهرستان 
فردوس را از کارهای فرهنگی در راستای مصرف بهینه از آب 
برشمرد و اضافه کرد: هر ساله از کسانی که کمترین مصرف 
آب را دارند طی مراسمی تجلیل و معموال همین افراد نیز ترویج 

دهنده اهداف ما در راستای استفاده درست از آب هستند.
 وی با اشاره به اینکه چندین سال است کارگروه سازگاری با 
کم آبی در کشور و مراکز استان ها تشکیل می شود، گفت: در 
نظر داریم این کارگروه را نیز در شهرستان فردوس با همکاری 

فرمانداری و نهادها مرتبط با آب تشکیل دهیم.

پیشرفت 25 درصدی  پروژه فاضالب فردوس

پروژه  اجرای  پیشرفت  میزان  از  گزارشی  ارائه  با  وی 
 160 شبکه  اجرایی  عملیات  که  فردوس  شهر  فاضالب 
پروژه  این  گفت:  شده،  شروع   80 سال  از  آن   کیلومتری 
تاکنون 25 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و امسال نیز اعتبار 
ملی گرفته، ولی با توجه به ماهیت اجرای این طرح که در عمق 
بیش از دو متر و شیب یک در هزار انجام می شود روند کار، به 

نسبت سایر پروژه های شهری کندتراست. 
وی مشترکین شهر فردوس و اسالمیه را 16 هزار اعالم و 
گفت: امور آب و فاضالب شهری فردوس طلبکاری های 
زیادی در بخش خانگی و غیر خانگی دارد که هدف ما تعامل 
با مردم و اداره هاست و در حد امکان از قوه قهریه برای 

وصول مطالبات استفاده نمی شود.
وی گفت: باالترین قبض آب به مبلغ 31 میلیون تومان تا 
کنون برای یکی از مشترکین حقوقی پر مصرف با توجه به 

ماهیت کارشان صادر شده است.

مدیر امورآب و فاضالب شهری فردوس عنوان کرد:

پویش مردمی سازگاری با کم آبی در فردوس

30 درصد شبکه آب شرب شهر فردوس فرسوده است

زی
سربا

س: 
عک

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه 5 ساله
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دریافت نذورات قربانی
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در آستانه عید سعید قربان آماده دریافت نذورات نقدی و غیرنقدی شما هموطنان عزیز می باشد.
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی:
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شماره کارت مجازی:
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عیدسعید قربان تنها عیدی است که در آن هیچ اختالفی بین مسلمانان جهان 
نیست و در واقع نماد اتحاد و انسجام آنها محسوب می شود. یکی از اعمال مهم این 
روز قربانی کردن است که حجاج عزیز بعد از انجام مناسک حج و با اعتقادی راسخ 
روی به سنت باشکوه قربانی می آورند و به پیروی از ابراهیم خلیل قربانی به پیشگاه 
خدا پیشکش می کنند. به مناسبت فرارسیدن این عید باشکوه بی صبرانه منتظر 

کمک های نقدی و غیرنقدی شما خیرین عزیز هستیم.

خیابان حکیم نزاری باالتر از مسجد حائری، طبقه فوقانی صندوق انصار المهدی)عج(
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با سالم و احترام و تبریک عید بزرگ 
قربان، جشن بندگی و تقرب الهی ، به 
استحضار خیران عزیز و حامیان همیشگی می رساند: خیریه حضرت رسول ا...
)ص( »محر« طبق روال سنوات قبل آمادگی دارد به نیابت از شما خوبان قربانی 
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نظر و کشتار زیر نظر پزشک و توزیع گوشت را به نیابت از شما انجام می دهیم.
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قلب افراد ورزشی 
دیرتر پیر می شود 

بار  یا سه  افرادی که سالیان سال است دو 
در هفته و هر بار حداقل به مدت نیم ساعت 
ورزش می کنند عروق خونی متوسط شان به 
مراتب جوان تر است. عروق خونی با اندازه 
متوسط اکسیژن موردنیاز سر و گردن را تامین 
می کنند. کسانی که به طور مرتب چهار تا پنج 
بار در هفته ورزش می کنند رگ های بزرگ 

مرکزی شان جوان تر است.

 وقتی عصبانی هستید محل را ترک کنید 

وقتی احساس می کنید خشم شما در حال افزایش است و هر آن ممکن 
است دهان خود را باز کرده و حرفی بزنید که درست نیست، موقعیت فعلی 
خود را عوض کنید. مثال از اتاق بیرون بروید و کمی قدم بزنید. یا کاری را 
انجام دهید که حواستان را پرت می کند. با ایجاد یک وقفه هرچند کوتاه 
می توانید از شدت عصبانیت بکاهید. حتی اگر الزم است میز شام یا جلسه 
کاری را ترک کنید. مطمئن باشید خارج شدن از شرایط کنونی باعث 
کاهش عصبانیت خواهد شد. از دیگر مزایای ترک کردن محل این است 
که امکان نمایش رفتار خصمانه یا بیان حرف های ناشی از عصبانیت را 

نخواهید داشت. این موجب حفظ وجهه و احترام اجتماعی شما می شود.

موفقیت

داستان های دنباله دار

 بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری

خیابان ها پر از شاگرد مدرسه ای ها بود. توی هر ماشین سواری یکی 
 دو بچه مدرسه ای کنار پدر و مادرهایشان نشسته بودند و به مدرسه 
می رفتند. در این وقت روز فقط می توانستم احمد و حسین را پیدا 
به  رسیدم  خیابان  چند  از  باز  تنهایی خالص شوم.  از دست  تا  کنم 

خیابان هایی که ذره ای دود و بوی کثافت در آن نبود. 
داشتند.  تمیز  و  تر  های  لباس  شان  همه  بزرگترها  و  ها   بچه 
صورت های همه برق برق می زد. دخترها و زن ها مثل گل های 
آینه  مثل  آفتاب  زیر  ها  خانه  و  ها  مغازه  درخشیدند.  می  رنگارنگ 
این محله ها می گذشتم خیال  از  آمدند. من هر وقت  نظر می   به 

می کردم توی سینما نشسته ام فیلم تماشا می کنم. 
هیچ وقت نمی توانستم بفهمم که توی خانه های به این بلندی و 
 تمیزی چه جوری غذا می خورند، چه جوری می خوابند، چه جوری حرف 
می زنند، چه جوری لباس می پوشند. تو می توانی پیش خود بفهمی 
که توی شکم مادرت چه جوری زندگی می کردی؟ مثال می توانی 
 جلوی چشم هات، خودت را توی شکم مادرت ببینی که چه جوری غذا 

می خوردی؟ نه که نمی توانی. من هم مثل تو بودم.

ادامه دارد...

آیه روز  
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 عید قربان، روز قربانی کردن 
وجود نفسانی

که  افرادی  همه  بر  عید  این  در  قربانی  مراسم  کردن   برگزار 
در  جهان  سراسر  در  مسلمانان  و  است  الزامی  و  واجب  توانند  می 
این روز، گوسفند، گاو یا شتری را قربانی کرده و گوشت آن را بین 

همسایگان و مستمندان تقسیم می کنند.
حاجیان در روز عید قربان پس از به پایان رساندن مناسک حج، در منا 
حیوانی را ذبح می کنند و پس از قربانی آنچه بر آنان در حال احرام، 
حرام شده بود - مانند نگاه کردن در آینه، گرفتن ناخن و شانه زدن 
مو - حالل می گردد و با توجه به اینکه حج، یکی از عبادت های 
بسیار مهم در اسالم است، توانایی به انجام رساندن آن نیز برای هر 
مسلمانی بسیار شادی آور است، در نتیجه، روزی که پس از انجام 
وظایف سنگین حج، به عنوان جایزه الهی و اتمام احرام پیش می آید 

را عید می دانند.
فلسفه قربانی کردن در عید قربان

از جمله آموزه های اسالم برای تکامل و رشد انسان ها، ایثار از جان 
 و مال در راه خداوند یگانه می باشد؛ به این معنا که انسان، همه 
دارایی ها و امکاناتش را امانتی الهی بداند که باید در طریق بندگی 
هزینه کند. قربانی کردن نیز نمادی از قطع دلبستگی و وابستگی ها 
و جلوه ای از ایثار مال و جان در راه محبوب واقعی و رضای خداوند 
متعال می باشد. البته آنچه از قربانی کردن و رسیدن به مقام قرب الهی 
به وسیله ذبح گوسفند، لحاظ شده است قطع علقه های روحی و مالی 

است که باعث تقوای قلب و طهارت نفس می گردد.
خداوند متعال اصل قربانی کردن را از شعائر دانسته و آن را نشانه 
بزرگداشت و سپاسگزاری مؤمنان بر نعمت هدایت معرفی کرده و 

قربانی کننده را در گروه و خیل محسنین و نیکوکاران داخل کرده 
است. در قرآن کریم آمده است: »وقتی شما قربانی می کنید آنچه 
متعلق به خداست، تقوای شماست نه گوشت و پوست قربانی« بنابراین 
در قربانی کردن هر چند ظاهر کار سر بریدن است؛ اما واقعیت قضیه 
نهایت تسلیم، سرسپردگی، عشق و عالقه بنده به موالی خود است؛ 
در واقع قربانی کردن نمادی از قربانی کردن هواهای نفسانی و ذبح 
نفس اماره و نوعی جهاد با نفس در جهت زدودن تعلقات و وابستگی 

های دنیوی و مادی و رهایی از زندان مال پرستی و دنیاطلبی است.
تاریخچه قربانی کردن در اسالم

هنگامی که اسماعیل به سنین نوجوانی رسیده بود، فرمانی الهی بدین گونه 
در خواب به ابراهیم نازل شد:چون شب هشتم ذی الحجه )یوم الترویه( فرا 
رسید، حضرت ابراهیم بعد از انجام وظایف عبادی، سر بر بالین استراحت 
نهاد و در خواب به او ندا شد: »ای خلیل گر تشنه وصال مایی برخیز و با 
کارد تیز فرزند دلبند خود را قربانی کن!« شب عرفه نیز همان خواب را دید 
صبح روز عید قربان ابراهیم خلیل با همسرش هاجر وداع کرده و با اسماعیل 
از خانه به سوی منا روی نهادند. وقتی به منا رسیدند، جریان خواب خود را 
به فرزندش بازگو کرد و اسماعیل در واکنش به این سخن پدر چنین گفت: 
ای پدر بزرگوار، همه را به فرمان الهی قربان می کردم و تسلیم امر الهی 
می شدم.  ندا آمد که عمل ابراهیم مقبول درگاه ما شد و آن را پسندیدیم. 

گوسفندی را ذبح کن و ببخش.

یک لحظه مکث کن . . . 

کفش تان را درآورید
 تا الغر بمانید! 

برای  ساده  و  جدید  حل  راه  یک  محققان 
کاهش وزن ارائه داده اند، اما این راهکار رژیم 
غذایی و ورزش نیست. راه حل جدید آنها این 
است که اگر فردی به محض رسیدن به خانه 
کفش خود را دربیاورد، با این کار می تواند از 
افزایش وزن جلوگیری کند. اکثر مواد شیمیایی 
در وسایل آشپزخانه، پالستیک، گرد و غبار 
خانگی و لوازم آرایشی در کفش یافت می شود.

مصرف  تخم  مرغ بیماری های 
قلبی-عروقی را کاهش می دهد 

بیماری های قلبی-عروقی علت اصلی مرگ 
و معلولیت در سراسر جهان است. در بیماران 
و  تنگ  تاجی  قلبی، سرخرگ های  کرونری 
باریک می شوند و عضالت قلب از رسیدن 
می گردند.  محروم  کافی  اکسیژن  و  خون 
مصرف روزانه یک عدد تخم مرغ می تواند 
خطر ابتال به بیماری های قلبی- عروقی را 

کاهش دهد.

سدیم یکی از مواد ضروری برای عملکرد درست بدن ماست. نمک به 
حفظ تعادل مایعات بدن کمک می کند، همچنین به پشتیبانی از انتقال 
پیام های عصبی برای انقباض و انبساط عضالت می پردازد. بدن ما 
به خودی خود سدیم تولید نمی کند،  بنابراین باید نیاز بدن خود را به 

سدیم از طریق غذا و نوشیدنی ها برطرف کنیم. 
ولی حقیقت این است که روزانه به مقدار سدیمی که در غذاها وجود 

دارد، نیاز نداریم.

 راه های کم کردن مصرف نمک: 1. هنگام پختن غذا جایگزینی مانند 
لیموترش استفاده کنید. 2. انواع مناسب تر مارک های تجاری با نمک 
کمتر را انتخاب کنید.3. به جای خرید غذاهای آماده در خانه پخت و 
پز کنید.4. به ندرت غذاهای با نمک باال را مصرف کنید. خوردن پاستا، 
پیتزا و هات داگ را به روزهای خاص موکول کنید 5. همیشه خوردن 

غذاهای آماده یخ زده را به نوع کنسروی آن ترجیح دهید. 
مرکز اطالع رسانی اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

عوارض جانبی و بایدها و نبایدها در مصرف نمک
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مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

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

09155626690 
05632228718 

حمل بار سعــدی
حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر 

با بارچین و کارگر ماهر

)تهران ، مشهد ، زاهدان با تخفیف ویژه به همراه بیمه رایگان(

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه 
منزل داریم /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

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

را تجربه کنید.   09158668002

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

استخدام پیک موتوری 
نیمه وقت و تمام وقت 

و نیروی خانم 
نیمه وقت جهت رستوران

09363654746
056 - 32342244

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

صد ت
 در

100

فروش انواع کنسانتره 
علوفه و نهاده های دامی و طیور

فروش ویژه کاه گندم دیم نرم و سفید 735 تومان

طاووسمرکز فروش خوراک دام و طیور
آدرس: بیرجند، سه راهی مرک،پشت پمپ بنزین
09157713476-09355208274- برزگران

شعبه دیگری ندارد         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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

هزار پـــا
182022شروع سانس

به وقت خماری
16:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 

دالیـا  پروتئیـــن
 * خیارشور نول  )دبه ای( 22500 تومان
* خیارشـور یک)دبـه ای( 15500تومان
 * پنیر پیتزا همسفر یک 16800 تومان
 * پنیر پیتزا همسفر دو 15800 تومان
* ذرت منجمـــد      128500 تومان
* خالل سیب الوی      54500 تومان
 * همبرگر مام 60 درصد  13200 تومان

 * همبرگر30 درصد شهراد 2700 تومان
 *همبرگر60درصد شهراد52500 تومان

 *کباب لقمه 70درصد شهراد   3700 تومان 
 *استیک 10 تایی شهراد 10200 تومان
  * سوسیس آلمانی 2 شهراد   3700 تومان
 * سوسیس آلمانی 1 شهراد    4700 تومان

بازار روز پاسداران غرفه 20   09353315656/ 32442876 -056 بهروش

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در خراسان جنوبی 
جهت تکمیل کادر فنی به تعدادی نیروی فعال جهت پشتیبانی 

دستگاه های کارت خوان خود درشهرستان های بیرجند ، فردوس  
طبس ، اسدیه و درمیان ، سربیشه  نیاز  دارد. لذا از متقاضیانی که 

دارای شرایط ذیل می باشند دعوت به همکاری می نماید.
* دارا بودن وسیله نقلیه )ترجیحا موتور سیکلت(

* دارا بودن گوشی تلفن همراه با نسخه اندروید 6 به باال
تلفن همراه : 09309825968    تلفن ثابت : 32323292

تخریب و بازسازی ساختمان
09302761630 -09155626033

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

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

فروش فوری پوشاک مجلسی 
شامل دکور خوب، مکان  عالی ، دید  کافی
 و مشتری قابل قبول به دلیل مهاجرت

به صورت نقد و اقساط یا معاوضه با اتومبیل 
واگذار می شود.    09213826400
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حسینی- دبیر ستاد کنگره ملی 2 هزار شهید در 
 توضیح کمیته خدمات رسانی بیان کرد: مجموعه ای
از پزشکان، مهندسان و اصناف مختلف در ایام 
یا  خود  در محل کسب  کنگره،  این  برگزاری 
به طور جمعی در مکانی مشخص به خدمت 
رسانی رایگان همانند دوران دفاع مقدس خواهند 
پرداخت. صبح دیروز جمعی از خانواده شهدا از 
ستاد کنگره ملی 2 هزار شهید استان بازدید کردند. 
سرهنگ اسماعیلی دبیر این ستاد با بیان این که 
کنگره شهدا کاری جمعی است، خاطرنشان کرد: 

این کنگره مربوط به اداره یا سازمان خاصی نبوده 
و به دنبال مردمی شدن آن هستیم. وی با اشاره 
اجرایی  و 6 کارگروه ذیل ستاد  به 27 کمیته 
کنگره 2 هزار شهید، عنوان کرد: دغدغه اصلی 
ستاد بخش پشتیبانی است، چند سالی است به 
دلیل وضع اقتصادی کشور از اعتبارات مصوب 
دولتی محروم شده ایم ، دستگاه های اجرایی نیز 
در تامین منابع مالی مشکل دارند و نمی توانند 
کمک کنند، در همین راستا از مردم و خانواده 
فخر  ادامه  در  داریم.  حمایت  تقاضای  شهدا 

مدیرکل نشر آثار و حفظ ارزش های دفاع مقدس 
هم به کمیته جمع آوری آثار شهدا، از سال گذشته 
تاکنون اشاره کرد و گفت: برای انجام درست 
این کار، کارشناسانی را به صورت حضوری به 
شهرستان ها فرستادیم تا با گروه های جمع آوری 
در ارتباط باشند. وی با بیان این که حدود 55 
درصد کار انجام شده است، اضافه کرد: استفاده از 
دانشجویان و جوانان نکته اصلی در این کار است. 
مسئول کمیته تولید آثار دفاع مقدس هم از پیش 

بینی تولید 50 عنوان کتاب خبر داد.

قوسی- رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی از 
تولید دو اثر جدید موسیقی مقامی استان خبر داد. 
صبح روز گذشته کریمیان، رئیس حوزه هنری 
استان با بیان این که کار هنری، سخت است 
و از مرحله ایده تا عمل مدت زمان زیادی طول 
می کشد، گفت: دو آلبوم حرفه ای با عنوان “آوای 
صحرا” اثر سلم آبادی و “هفت شهر عشق” اثر 
محمدزاده، به صورت کشوری تولید شده و از 
نخستین آلبوم های حرفه ای استان است که با 
مجوز ملی تهیه شده است. این آلبوم ها ساعت 
20 روز عید قربان در سالن قلم چی بیرجند و با 
حضور استاد کریم کریمی از تربت جام رونمایی 

می شود. وی با اشاره به اینکه یکی از رسالت های 
حوزه هنری مقابله با هجمه فرهنگی و دفاع از 
هویت ملی است، بیان کرد: بسیاری از خانواده ها 

در معرض آسیب فرهنگی هستند و موسیقی یکی 
از راهکارهایی است که می تواند با این تهاجمات 

مبارزه کند چون تمام خانواده ها و گروه های سنی 
را جذب می کند. کریمیان خاطرنشان کرد: هنر 
متعهد می تواند در مقابل هنر غربی قرار گیرد و 

هر قدر هویت بومی را تقویت کنیم، می توانیم در 
مقابل هویت غربی که قصد نابودی جامعه را دارد 

مقابله کنیم. وی ادامه داد: موسیقی بومی خراسان 
جذاب است و خانواده ها را جذب می کند لذا این 
نوع موسیقی می تواند یک مقابله مناسب از جنس 
هنر در مقابل تهاجم فرهنگی باشد.در ادامه جلسه 
مسئول واحد موسیقی و سرود حوزه هنری درمورد 
اثر “آوای صحرا” گفت: این اثر 13 قطعه است که 
از سازهای محلی استان مثل سورنا و دهل استفاده 
شده و تیراژ اولیه این اثر 1000 است.همچنین 
نوازنده و پژوهشگر موسیقی خراسان جنوبی گفت: 
 امروز که موسیقی محلی و نواحی کشور مورد 
بی مهری قرار گرفته، جای قدردانی و تشکر دارد 
که این دو آلبوم فاخر در استان تهیه شد. محمدزاده 

افزود: باید به ریشه های هر اثری بیشتر توجه کرد 
و تمدن و فرهنگ خود را بشناسیم و به نسل بعدی 
منتقل کنیم. وی با بیان اینکه باید ذائقه مخاطب 
را به سمت موسیقی محلی خراسان هدایت کنیم، 
گفت: اگر سالیان دراز نوازندگی کنیم ولی کسی 
آن ها را جمع آوری نکند، فایده ای ندارد. محمدزاده 
با اشاره به آلبوم “هفت شهر عشق”، ادامه داد: در 
این آلبوم هفت قطعه موسیقی کار شده و موسیقی 
عرفانی خراسان را در آن مطرح کردیم. همچنین 
در این آلبوم، شعرهایی از هفت شاعر برجسته 
شامل عطار، شیخ احمد جامی، سعدی، حافظ، 

بافقی، سنایی و موالنا گنجانده شده است.

رضایی- روز گذشته نشست صمیمی فرمانده سپاه 
 انصار الرضا )ع(  استان با مدیران مسئول روزنامه ها ،

برگزار  استان  و خبرنگاران  پایگاه های خبری 
ناصری   شهید  قرارگاه  کرد:  بیان  قاسمی  شد. 
دارد  عهده  بر  را  پایدار  امنیت  حفظ  ماموریت 
های  آموزش  و  رزمی  اقدامات  بر  عالوه  که 
ای ویژه  نگاه  زدایی  محرومیت  بر   نظامی، 

دارد و در این راستا ، سال گذشته اقداماتی از 
قبیل توزیع جهیزیه، بسته های کمک تحصیلی 
و مخصوصا انجام پروژه های عمرانی در  حوزه 

آب و بهداشت  انجام داده که باعث تغییر نگرش 
و رضایت مردم به خصوص عشایر مرز نشین 

نسبت به این نهاد شده است. 

هزینه  5 میلیاردی کنگره شهدا
قاسمی همچنین از تشکیل 120 گروه  برای 
تعیین نواقص و کسری ها در برگزاری برنامه 
های پیشین خبر داد و افزود: کنگره شهدا  طرح 
ملی است و در  استان کرمان، البرز و قزوین نیز  
برگزار خواهد شد و منحصر به دوره خاصی نیست 

و برنامه ریزی برای برگزاری آن در طول سال 97 
دیده شده است که سعی شده با ورود در حوزه 
ساخت  نویسی،  شهری،تپه  المان  مانند  هایی 
تندیس شهدا برای ارگان های استان و ساخت 

انیمیشن اقدامات موثری صورت بگیرد. 
قاسمی همچنین در مورد هزینه های کنگره 
این طور بیان کرد: ابتدا هزینه های برآوردشده 
7تا10میلیارد بوده، اما  هزینه ها  به 5 میلیارد 
کاهش یافته است  که این هزینه ها بین دستگاه 

های استان سرشکن شده است.

حوادث استان

خدمت رسانی صلواتی به سبک دفاع مقدس

تولید  دو آلبوم فاخر موسیقی مقامی استان

نگاه ویژه قرارگاه شهید ناصری به محرومیت زدایی

زمزمه دعای عرفه در سرزمین عرفات

دادرس مقدم-به گزارش خبرنگار ما از مکه معظمه، 
زائران خانه خدا از دیروز سفید پوش و لبیک گویان 
رهسپار صحرای عرفات شده اند و دیروز مراسم دعای 
عرفه را در صحرای عرفات زمزمه کردند. همچنین 
شب گذشته را در مزدلفه به نیایش پرداخته و امروز عازم 
سرزمین منا گردیدند و و پس از َرمی جمره عقبه، قربانی 
می کنند و سپس، عمل حلق یا تقصیر را انجام می دهند.

5۱ پروژه آموزشی به بهره برداری می رسد

مهر- مدیر کل نوسازی مدارس استان از بهره برداری 
51 پروژه آموزشی با شروع فصل آموزشی در مدارس 
استان خبر داد. بیکی اظهار کرد: در هفته دولت و مهر 
امسال 51 پروژه آموزشی با 1۴5 کالس درس و 2۴ 
هزار و 70۸ مترمربع زیربنا از محل اعتبارات دولتی و 
مشارکتی آماده افتتاح است. وی، اعتبار این پروژه ها 
را بالغ بر 20۴ میلیارد و ۴۴2 میلیون ریال اعالم کرد و 
گفت: این پروژه ها شامل یک باب خوابگاه، پنچ سالن 
چند منظوره، یک آزمایشگاه، دو وضو خانه و ۴1 مدرسه 

اعم از ابتدایی، متوسطه اول و دوم می باشد.

برگزاری 40 برنامه همزمان با دهه والیت

صداوسیما- ۴0 برنامه همزمان با دهه والیت در استان 
برگزار می شود. دبیر ستاد مردمی غدیر استان برگزاری 
یادواره شهدایی که سالگردشان مصادف شده با ایام 
دهه والیت، کاروان شادی در صبح عید غدیر و اجرای 
ضرب زور خانه ای از جمله برنامه های این دهه عنوان 
کرد. آرزومندان افزود: ۴5 نانوایی سال گذشته در شب 
عید غدیر نان رایگان توزیع کردند که امسال نیز این 

برنامه به صورت گسترده تر اجرا می شود.

حرکت ریشه دار انقالب اسالمی 
به مقصد خواهد رسید

گروه خبر- نماینده ولی فقیه با بیان اینکه انقالب 
مطابق نقشه امام در سال ۴2 به پیش می رود، گفت: 
این حرکت، یک حرکت ساده نیست بلکه یک حرکت 
ریشه دار بوده که به مقصد خواهد رسید. آیت ا... عبادی 
روز گذشته در دیدار با اعضای ستاد برگزاری کنگره دو 
هزار شهید استان در قاین اظهار کرد: ظهور انقالب 
اسالمی در روایات و احادیث بیان شده است و در کتاب 
البیان به وقوع انقالبی در آخرالزمان در مشرق زمین 
اشاره دارد که جهان را آماده ظهور می کند. وی گفت: 
فلسفه قیام امام حسین )ع( تثبیت معروف و نابودی منکر 
بود اما هر چیزی ساز و کار خود را داشته چون ما برای 

آزمایش آفریده شده و نمی توانیم از آن معاف باشیم.

احتكار6میلیاردي ارزاق عمومي در بیرجند

فرمانده انتظامی استان از کشف 6 میلیارد ریال کاالی 
احتکار شده در بیرجند خبر داد. شجاع در تشریح این خبر 
اظهار کرد: بالفاصله پس از اطالع از انبارهاي مورد نظر 
بازدید به عمل آمد که در نتیجه آن 50تن برنج خارجي 
و 10تن شکر به ارزش6 میلیارد ریال که به صورت 
احتکار و فاقد فاکتور خرید و فروش بود، کشف شد. وی 
تصریح کرد: در این رابطه دو واحد صنفي متخلف پلمپ 
و دو متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به 

مراجع قضایي معرفي شدند. 

22 زخمی در اثر واژگونی یک دستگاه 
مینی بوس در قاین

واژگونی یک دستگاه مینی بوس مسافربری در قاین، 
22 سرنشین آن را راهی بیمارستان کرد. رئیس پلیس 
راه استان گفت: ساعت 7:20 صبح دیروز این دستگاه 
مینی بوس مسافربری در کیلومتر 10 محور قاین ـ 
بیرجند واژگون شد. رضایی با بیان اینکه 22 سرنشین 
این مینی بوس به بیمارستان شهدای قاین منتقل شدند 
افزود: از این تعداد 20 نفر به صورت سرپایی درمان و 2 
نفر از بیمارستان شهدای قاین به بیمارستان امام رضا)ع( 
 بیرجند منتقل شدند. وی علت حادثه را بی احتیاطی راننده 

مینی بوس و ناتوانی وی در کنترل خودرو اعالم کرد.

*فرمانده قرارگاه شهید ناصری گفت: اجالسیه شهدای 
اهل سنت برای اولین بار ششم شهریور سال جاری در 

شهر اسدیه برگزار می شود.
*والدین 16 دانش آموز دهستان خور خوسف با حضور 
در بخشداری خواستار راه اندازی پایه دهم ویژه دانش 

آموزان پسر در این دهستان شدند.
*مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای از اجرایی 
شدن طرح گسترده بیمه تکمیلی رایگان رانندگان حمل 

و نقل بار در خراسان جنوبی خبر داد.
*معاون بازسازي و مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: 
طی امسال، 2500 واحد مسکونی روستایی در استان 

مقاوم سازي می شوند.
*مدیر کل تعاون گفت: 71 میلیارد تومان به 292 طرح 
اشتغالزای روستایی و عشایری از آغاز امسال پرداخت شد.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“برادران همیشه فقط و فقط براي رضاي خدا کارکنید. بدانیدکه اگر حتي به اندازه 
ذره اي انحراف داشته باشید در روز قیامت جوابي براي خدا نخواهید داشت.”
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شماره تماس مرکزی:  05631101

عرضه انواع ترشی، زیتون،روغن زیتون، روغن کنجد
انواع شربت های طبیعی شیراز

ترشک، لواشک ، آبلیمو و عسل طبیعی
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 پیامبر اکرم صلی  ا... علیه  و  آله فرمودند :
عاِء اِنَّ ا... یُِحبُّ الُْملِّحیَن فِی الدُّ

خداوند اصرار کنندگان در دعا را دوست دارد.
)بحاراألنوار، ج ۹3، ص 3۷8(

 قربانی کردن نمادی از قطع دلبستگی و وابستگی ها و جلوه ای از ایثار مال و جان در راه رضای محبوب واقعی 
و متعال است، بیاییم به عشق او با اهدای گوشت های قربانی و نذری، قطره ای باشیم در دریای نیاز 

)17 تن گوشت مصرفی( 400 فرشته از دیار توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند 

با اهدای قربانی خود به توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(
معلوالن را بر سفره کرامت تان مهمان نمایید

 1( مراجعه خیرین محترم، امروز 
سفارش  ثبت  های  پایگاه  به 

قربانی مؤسسه
*میدان امام خمینی)ره(
*میدان آیت ا... طالقانی

*میدان ابوذر
*فلکه دوم مدرس
*ورودی مهرشهر

عید  روز  در  محترم  خیرین  مراجعه   )2
گوشت  آوری  جمع  های  پایگاه  به  قربان 
های قربانی و ثبت سفارش مستقر در شهر 

»مجهز شده به محفظه نگهدارنده«
*میدان امام خمینی)ره(
*میدان آیت ا... طالقانی

*میدان ابوذر
*فلکه اول مدرس
*فلکه دوم مدرس

*چهارراه قنادی طوس
*میدان قدس
*میدان آزادی

*میدان حضرت ولی عصر)عج(
*خیابان بهشتی
*سه راه اسدی
*میدان دام

*ورودی سجادشهر
*ورودی مهرشهر

3( واریز وجه جهت ذبح گوسفند به شماره کارت: 4506 9966 9918 6037 

 خواهشمند است پس از واریز وجه از طریق شماره 32252050 داخلی 222 و یا شماره 09153636314 نسبت به اعالم 
نام و نام خانوادگی واریز کننده، تاریخ واریزی، شماره پیگیری و 4 رقم آخر کارت بانکی واریز شده، اقدام فرمایید

5( روش طالیی 
امکان انتخاب و خرید از گوسفند موجود )به مبلغ دلخواه( 
تحت  مربوطه  عوامل  توسط  قربانی  انجام  و  مؤسسه  در 
نظارت پزشک و کارشناسان بهداشت دامپزشکی استان 

واقع در  انجام ذبح  و  نذورات  آوری  پایگاه مرکزی جمع 
شهید  خیابان  مفتح،  شهید  شهرک  آدرس:  به  مؤسسه 

شهاب می باشد.
تلفن: 32252050 

www.tavanaliakbar.ir :سایت

4( تماس در هر ساعت از شبانه روز با پایگاه 
سیار » مجهز به سردخانه«  

 09153636314

روش هاي اهداي گوشت قرباني يا وجه معادل

عکس: احسان توال

سیده الهام حسینی - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از افتتاح 486 پروژه با مبلغ 
سرمایه گذاری 72 میلیارد و 700 میلیون تومان در هفته دولت خبر داد و عنوان کرد: حدود 

29 هزار خانوار از این پروژه ها بهره مند خواهند شد.
صبح دیروز نشست خبری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با هدف تشریح پروژه ها و 
برنامه های مرتبط با بخش کشاورزی در هفته دولت برگزار شد. ولی پور مطلق با اشاره به 
 این که در پی این پروژه ها، 498 فرصت شغلی جدید ایجاد و 4 هزار و 522 شغل تثبیت 
می شود، خاطرنشان کرد: برای این پروژه ها 37 میلیارد و 800 میلیون از محل منابع و تسهیالت 
بانکی، 20 میلیارد و 690 میلیون از محل اعتبارات دولتی و 14 میلیارد و 100 میلیون تومان 
با خودیاری مردم هزینه می شود. به گفته وی بیشترین پروژه ها مربوط به قاین با 82 پروژه به 
مبلغ 6 میلیارد تومان و کمترین آن در زیرکوه با 29 پروژه به مبلغ 5 میلیارد و 600 میلیون 
تومان است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، بیشترین رقم سرمایه گذاری را در بیرجند 
با 76 پروژه به مبلغ 15 میلیارد و 300 میلیون تومان عنوان کرد و ادامه داد: از تعداد کل پروژه 
های هفته دولت 270 مورد در بخش آب و خاک با 23 میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد بود.

تنوع پروژه های بخش کشاورزی
ولی پور همچنین به سایر بخش ها اشاره کرد و افزود: 84 پروژه در بخش امور دام و طیور، 
42 پروژه مرتبط با اداره کل امور عشایری، 17 پروژه باغبانی، 13 دامپزشکی، 7 پروژه صنایع 
تبدیلی، 5 پروژه در بخش شیالت و آبزی پروری، 22 پروژه بخش مکانیزاسیون و 26 پروژه در 
حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری است. وی با تاکید بر این که هیچ کدام از این پروژه ها تکراری 
نبوده و کامال متنوع است، اضافه کرد: امسال برخالف سال های گذشته تعداد پروژه های غیر 
آب و خاک نیز افزایش داشته و شاهد پروژه هایی مانند افتتاح واحد مرغداری، گاوداری و استخر 
هستیم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، به کارگروه »سازگاری با کم آبی« با مسئولیت 
استاندار، اشاره کرد و افزود: هدف از این کارگروه بررسی وضع فعلی منابع آبی استان و انجام 

اقدامات الزم با وجود این منابع می باشد. 
برنامه 6 ساله جهاد کشاورزی برای بهبود وضع آبی استان

با  کشاورزی  جهاد  سازمان  استان،  آب  وضع  بهبود  خصوص  در  که  این  بیان  با  پور  ولی 
شرایط  با  تطبیق  برای  را  راهکارهایی  و  همکاری  ای  منطقه  آب  و  نیرو  وزارت  مجموعه 
بررسی  استان  تمامی دشت های  برنامه،  این  داد: در پی  ادامه  است،  استخراج کرده  فعلی 
شده و مشخص کردیم با منابع مالی موجود و مشارکت مردم چه پروژه هایی را می توان 
ها، در صورت رخ  بینی  یادآور شد: طبق پیش  اجرایی کرد. وی  در جهت کسری مخازن 
ندادن اتفاق خاصی، با وجود بارندگی های کم، 6 سال دیگر وضع استان بهتر خواهد شد. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی از خیزشی در زمینه گلخانه های استان خبر داد و بیان کرد: 
اگر تا سال گذشته سالیانه 3 هکتار توسعه گلخانه ای داشتیم، امسال پیش بینی 20 هکتار 
افزایش سطح گلخانه را کرده ایم. ولی پور به برطرف شدن نواقص مجتمع های گلخانه ای 
و آماده تحویل بودن آن ها اشاره کرد و یادآور شد: منابع بانکی و سرمایه گذار دارای وثیقه 
باید تامین شود، با این حال اولویت پرداخت تسهیالت مشوق این سازمان، گلخانه ها است. 
وی همچنین از فعالیت ها در زمینه کشت گیاهان دارویی در استان و تامین زنجیره تولید تا 
فروش آن سخن گفت و افزود: به دنبال مشوق هایی برای کسانی که اراضی کشاورزی خود را 
به کشت گیاهان دارویی تغییر می دهند، هستیم. بانک ها نیز موظف به پرداخت تسهیالت در 
این زمینه هستند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی همچنین از اجرای گلخانه الگویی کشت پیاز 
در استان خبر داد و اضافه کرد: پیازها خریدای و کشت شده و به محض گرفتن گل مناسب و 

با کیفیت، آن را اطالع رسانی خواهیم کرد.
خراسان جنوبی رتبه چهارم کشور در زمینه اجرای سیستم های نوین آبیاری

غالمی مدیر امور فنی ، مهندسی و آب و خاک سازمان نیز بیان کرد: از 270 پروژه حوزه آب 
و خاک، 90 پروژه اجرای سیستم های نوین آبیاری ، 26 پروژه انتقال آب با لوله، 45 پروژه 

بازسازی و مرمت قنوات، 95 پروژه احداث استخر ذخیره آب و 14 پروژه اصالح خاک و بهسازی 
راه هاست. وی از اجرای 2 هزار و 460 هکتار سیستم نوین آبیاری از ابتدای 97 تاکنون خبر 
داد و گفت: خراسان جنوبی رتبه چهارم را در زمینه اجرای این نوع سیستم ها در کشور دارد. 

کشت الگویی »کینوا« در استان
بهدانی مدیر امور سرمایه گذاری سازمان هم به 7 پروژه در حوزه صنایع تبدیلی اشاره کرد 
و افزود: 2 مرکز فرآوری پسته، احداث 3 بارگاه بهداشتی زرشک، یک واحد سردخانه و یک 
کشتاگاه طیور در طبس از جمله این پروژه هاست. عصمتی پور ، معاون بهبود تولیدات گیاهی 
نیز از کشت محصول »کینوا« به صورت الگویی در 30 هکتار و 11 شهرستان استان خبر داد 
و بیان کرد: در همین راستا با دو شرکت غیر بومی قرارداد بسته تا هر کیلو »کینوا« را به مبلغ 
5 تا 6 هزار تومان از کشاورز خریداری کنند. وی با اشاره به تغییر تاریخ کشت در کنار تغییر 
الگوی کشت ، ادامه داد: در زمینه کشت های نشائی نیز با استقبال کشاورزان مواجه شدیم و 
50 درصد مبلغ فروش آن را نیز به صورت یارانه ای و توسط این سازمان پرداخت می شود.

ممنوعیت خروج دام از کشور
بیجاری مدیر توسعه بازرگانی سازمان هم به کمیته پایش قاچاق محصوالت کشاورزی اشاره و خاطرنشان 
کرد: سال گذشته 216 پرونده در این زمینه بررسی و رای برای آن ها صادر شد. وی با بیان این که اخیرا 
جهت گیری قاچاق با تغییرات ارز، متفاوت شده است، ادامه داد: قاچاق ورودی به قاچاق خروجی تغییر 
پیدا کرده است. علت آن نیز ممنوع شدن خروج دام از کشور با وجود شرایط فعلی می باشد. بیجاری از 
اقدامات انجام شده در راستای تامین مرغ بازار، سخن گفت و اضافه کرد: 5 تیر با دستور رئیس سازمان، 
به کشتارگاه ها اعالم کردیم دو شیفت کار کرده و مرغ جمع آوری کنند. 5 مرداد شروع به عرضه این 
مرغ ها در بازار و مراکز پخش کردیم. به گفته وی اکنون مرغ منجمد با قیمت 6 هزار و 320 تومان به 
مغازه دار داده شده و با قیمت 6 هزار و 670 تومان برای بیرجند و قاین و 6 هزار و 720 تومان برای سایر 
شهرستان ها به فروش می رسد. قیمت مرغ گرم نیز ، روز شنبه 10 هزار و 800 تومان بوده است.

افتتاح 486 پروژه بخش کشاورزی در هفته دولت
خیزش استان در توسعه کشت گلخانه ای و گیاهان دارويی


