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بعداً می بینیم  همین قراردادها 
کار دست مان می دهد
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اعالم نظر در رابطه
 با CFT زود است

صفحه 2

تضمین نمی دهیم   با پیوستن به 
CFT مشکالت مان حل شود

صفحه 2

یکی از اصلی ترین بهانه ها برای 
عدم همکاری مالی برداشته شد

صفحه 2

فضای سبز بیماری زا !!

و  زیبایی  یادآور  همواره  سبز  فضای 
 آرامش بوده و یکی از توصیه ها درمان
هوای  و  آب  از  استفاده  بیماران  موثر 
خوب و فضای سبز است. اما  از نگاهی 
دیگرفضای سبز هم می تواند بیماری زا  
باشد باید توجه داشت بیماری که ما از آن 
سخن می گوییم 2 گونه است بیماری 
روان وبیماری  تن.  در این میان وجود گل 
وگیاه ودرخت در محیط پیرامونی انسان 
به شرط شناخت فواید واستفاده بجا از آنها 
می توان برای پیشگیری و حتی درمان 
تکمیلی بسیاری از بیماری ها به کار آید. 
متاسفانه توسعه فضای سبز از چند دهه 
قبل در شهر ما بدلیل ... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4183

5رئیس دانشگاه علوم پزشکی استعفا داد3کوتاهی مسئوالن فرهنگی استان در معرفی مفاخر 5کشف بیش از یک تن مواد مخدر در فردوس در یک سال گذشته

بهره  برداری از ۱۰۴ پروژه  عمرانی
    صفحه 5

عکس:   امین جم

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان خبر داد:

تسهیالت  25 میلیون تومانی بنیاد مسکن برای روستاییان /5
در حاشیه بازدید از پروژه های بنیاد مسکن  مطرح شد:

»بدرقه باشکوه« رئیس سازمان به سبک جهادی ها/6

دامپزشکی نقش جهادی در استان دارد/2

یی
ضا

 : ر
س

عک
یی

ضا
 : ر

س
عک

جناب آقای مهندس غالمرضا قوسی
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

حضور جناب عالی را به عنوان سکاندار کشاورزی استان تبریک عرض نموده
 و از خداوند برای شما توفیق خدمت بیشتر به کشاورزان و توسعه این عرصه 

را آرزومندیم.
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه

 بخش کشاورزی خراسان جنوبی 

جناب آقای مهندس غالمرضا قوسی   
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده ، از خداوند متعال توفیقات روز افزون تان 
را خواهانیم و از خدمات ارزنده آقای مهندس ولی پور مطلق 
تشکر و حضورشان را به عنوان دستیار ارشد وزیر محترم جهاد 

کشاورزی برای این استان مغتنم می شماریم.  
 اتحادیه عشایری سامان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر رضا کمیلی
درگذشت مادر خانم گرامی تان

مرحومه حاجیه خورشید دستگردی را تسلیت عرض نموده ، برای آن عزیز 
رحمت و غفران واسعه و برای بازماندگان صبر کثیر و اجر جزیل مسئلت می نماییم.

شرکت تعاونی تولیدی ،توزیعی رازی

جناب آقای حاج مهدی نوربخش
مدیرعامل محترم کارخانه کاشی نیلوفر

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت مادر گرامی تان )ام الشهیدین( را خدمت جناب عالی و خاندان 
محترم تسلیت عرض می نماییم، از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی 

و برای شما سرور ارجمند و  سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی-  بیمارستان ایران مهر

جناب آقای مهندس غالمرضا قوسی
 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته شما را به سمت ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
که موید تجربه و تخصص شما در این امر می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده،  ضمن آرزوی توفیق 

برای جناب عالی، از تالش های ارزنده آقای مهندس هاشم ولی پور مطلق در راستای توسعه
 و ارتقای بخش های کشاورزی استان سپاسگزاریم. 

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

 جناب آقای محمدعلی واقعی  
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی
  صمیمانه  تبریک عرض نموده ، از خداوند متعال عزت ، سربلندی و توفیقات روز افزون تان

 را مسئلت داریم.
مدیریت، پزشکان و کارکنان درمانگاه  فرهنگیان

جناب آقای غالمرضا قوسی  
رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی 
تبریک عرض می نماییم، امید است که حضور شما در این مسئولیت به عنوان خادمی صدیق و والیتمدار 

با کوله بار گرانی از تجربه، نوید بخش نشاط و تحرک بیش از پیش در سالی که با تدبیر مقام معظم رهبری 
)مد ظله العالی( سال حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری گردیده است،خواهد بود.

دوام توفیقات روزافزون تان را از جهاندار جان آفرین مسئلت داریم.
شورای اسالمی و دهیاری روستای میریک

جناب آقای مهندس محمد خوشنام 
سرکار خانم مهندس سیده بنفشه میرکاظمی

 انتخاب شایسته شما را در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تبریک عرض نموده 

و امیدواریم با استفاده از تجارب گرانقدر و تالش شما شاهد پیشرفت و پویایی جامعه مهندسی استان باشیم.

شرکت بانیان بنای پارت

سرکارخانم دکتر آناهیتا آرین 
موفقیت شما را در آزمون بورد تخصصی داخلی تبریک عرض نموده 

و توفیقات روز افزون برای شما از خداوند متعال خواستاریم.
خانواده های اسدزاده و اورنگی

استاد ارجمند جناب آقای محمد علی واقعی
مدیرکل محترم آموزش و پرورش خراسان جنوبی

انتصاب شایسته شما را تبریک عرض نموده و برای جناب عالی آرزوی توفیق و سالمتی می نمایم.
ارادتمند شما اسماعیل مجیدی

جناب آقای دکتر اصغرزاده   مدیرکل محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر کمیلی   رئیس محترم نظام دامپزشکی استان خراسان جنوبی 

فرا رسیدن ۱۴ مهرماه، روز ملی دامپزشکی را حضور شما، همکاران محترم 
و تمامی تالشگران عرصه بهبود سالمت و بهداشت جامعه تبریک عرض می نماییم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب آقای مهندس کالنتر
مدیر محترم شعب بانک صادرات استان خراسان جنوبی

ضمن تشکر از حسن تدبیر ، تالش و همت واالی آن مدیریت
 انتصاب بجا و شایسته جناب آقای خزاعی به سمت رئیس بانک صادرات شعبه بازار 

را تبریک عرض نموده و ضمن سپاس فراوان از تالش و زحمات ارزشمند و صادقانه
 جناب آقای مودی امید است جناب عالی و همکاران پرتالش تان در بانک صادرات در سایه الطاف الهی 

در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و سربلند باشید.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

شرکت ستاره کیان ایرانیان
برادران خیریه- فرزین- صابرتنها

آقای مهندس علی کریمدادی 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی

 مهندسان برق استان 

انتخاب جناب عالی را به عنوان

 عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی 
ساختمان  استان خراسان جنوبی

 که نشان از لیاقت و شایستگی شما می باشد ، به جامعه مهندسی استان تبریک عرض می نماید، امید است 
در پناه الطاف ایزد یگانه در جایگاه فوق کما فی السابق منشا خیر و برکت و شکوفایی برای جامعه مهندسی، 

خدمات مهندسی و ارتقای جایگاه مهندسین زحمتکش ، خدوم و بی ادعای استان گردید. 
استاد ارجمند جناب آقای مهندس محمدرضا فاطمی نایب رئیس انجمن صنفی مهندسان برق استان 

انتخاب جناب عالی را نیز به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره سازمان در رشته تاسیسات برقی
 تبریک عرض نموده و بدینوسیله از زحمات شما در سنوات گذشته قدردانی و تشکر می نماید.

هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان برق تاسیسات   استان خراسان جنوبی
 و هیئت موسس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های برق رسانی استان )در شرف تاسیس(

مهندسان گرانقدر آقایان:

 سیدرضا سرافرازی، محمد خوشنام،محمد الهامی زاده،
حسین عباسی،علی کریمدادی،وحید ناصری،احمدکاظمیان،
 محمدحسین زراعتکار و سرکارخانم سیده بنفشه میرکاظمی 

و  مهندسان آقایان: محمد فدویان،محمدهادی کمیلی،محمدرضا فاطمی

یدا... محمودی و خانم حسنیه هروی
انتخاب شایسته شما سروران گرامی را که نشان از حسن اعتماد همکاران به سابقه درخشان و صداقت

 و شجاعت شما در عرصه های اجرایی و علمی دارد ، صمیمانه تبریک عرض می نماییم
بی شک حضور ارزشمند شما در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان

 نویدبخش روزهای نوین در آینده این سازمان خواهد بود.

روابط عمومی انجمن سازندگان مسکن و ساختمان خراسان جنوبی

آگهی نصب انشعاب فاضالب 
به اطالع مشترکین محترم آب فاقد انشعاب فاضالب در محدوده 

خیابان های غفاری )پامچال ، نیلوفر ، نارون ، صدف ، پونه و ریحان( 
مهر شهر ) آیت ا... بهجت ، مهر و شرافت( می رساند:

 با توجه به اجرای شبکه فاضالب و بهره برداری از آن، مالکین محترم ظرف مدت 
20 روز از تاریخ درج آگهی جهت نصب انشعاب فاضالب به امور آب و فاضالب 

بیرجند واقع در خیابان پاسدارانـ  میدان جانبازان مراجعه فرمایند.
الزم به ذکر است در صورت عدم مراجعه، مستند به ماده 15 قانون تشکیل
 شرکت های آب و فاضالب تمهیدات الزم وفق قانون اعمال خواهد شد. 

روابط عمومی امور آب و فاضالب بیرجند



2
دوشنبه * 16 مهر 1397 * شماره 4183

اعالم نظر در رابطه با CFT زود است

سخنگوي شوراي نگهبان در رابطه با تصويب اليحه الحاق به CFT در مجلس گفت: هنوز اعالم نظر زود است. مجلس آن را تصويب کرده اما هنوز براي 
ما نيامده است. ابتدا بايد به شوراي نگهبان ارسال شود تا ما اعالم نظر کنيم. فعال تا زماني که به شوراي نگهبان نيايد هيچ نظري ندارم. کدخدايي در پاسخ به 
اين سوال که اين اليحه چه زماني در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار مي گيرد، عنوان کرد: نمي دانم. بستگي دارد چه زمان اين اليحه را براي ما  بفرستند.

فضای سبز بیماری زا!!    

* مهرآيين

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... در شهر ما به دليل نبود 

اطالعات علمی در آن زمان برپايه ای غلط نهاده شد. 
کاج که حتی اکنون غالب فضای سبز شهر را تشکيل 
می دهد درختی است که به روايتی افسردگی می آورد 
و برخی بر اين باورند اين اتفاق ناشی از ماده ای است 
که از آن ترشح می شود! حتی اگر اين داستان درست 
نباشديکنواختی هميشگی و منظره نه چندان زيبای اين 
درخت بويژه اگر آبياری درستی هم نشود و بی برگ و 
بار شود تصويری زشت ايجاد می کند که  افسردگی 
می آورد.  نکته قابل توجه ديگر اين است که قدرت 
تصفيه هوا و توليد اکسيژن کاج در حد صفر است و اين 
يعنی اين که در هکتارها فضای سبز بيرجند اکسيژنی 
توليد نمی شود و همزمان آلودگی هوا توسط اتومبيل 
ها وگرد و غبار تشديد می شود. درختان کاج مانع از 
جابجايی هوا می شوند و بويژه قرار گرفتن آن در نقاط 
گود شهر و در مجاورت ساختمان های بلند اين مشکل 
را تشديد می کند و اين سرآغاز گسترش انواع بيماری 
ها است. در اين نقاط آلودگی هوا بيشتر و غلظت مواد 
آالينده نيز باالست. بررسی ها نشان می دهد درختان 
پهن برگ سهم بيشتری از سوزنی برگ ها در کاهش 
آلودگی هوا دارند ميزان اکسيژن توليد شده به وسيله اين 
درختان  در هکتار حدود3000کيلوگرم است. همچنين 
درختان پهن برگ موجب افزايش رطوبت می شوند به 
طوری که هوای يک منطقه درخت کاری شده می 
تواند تا 11 درجه خنک تر از يک جای بی درخت 
باشد.گونه گياهی ديگری که بدون توجه به عوارض 
خطرناکش کاشت آن شايع شده خرزهره است. همه 
قسمت های اين گياه به واسطه “گليکوزويدهای قلبی” 
به ويژه اولئاندرين سمی است. مسموميت با خرزهره   
تغييرات ناگهانی ضربان و حتی ايست کامل قلبی را 
می تواند بدنبال داشته باشد. جالب آنکه يکی از جاهايی 
که اين گونه گياهی در آن کاشته شده اطراف پيست 
پياده روی است. جايی که به طور معمول شهروندان 
ضربان قلبشان به دليل فعاليت ورزشی باال می رود!؟ 
با يادآوری اين نکته که بيشتر فضای سبز بيرجند با 
درختان افسرده کاج پوشيده شده و ميزان توليد اکسيژن 
در اين فضا عمال چيزی در حد هيچ است، تذکر اين 
نکته ضروری است. محيط کم اکسيژن سلولهای بدن 
را از مواد مغذی ضروری تهی می کند. کمبود اکسيژن 
بدن را ضعيف وعامل اصلی بروز بيماريهاست ومنجربه 
ضعف سيستم ايمنی - افزايش عفونت های ويروسی 
و جهش DNA- بيماريهای قلبی! پيری زودرس و 
سرطان می شود. در نقطه مقابل استفاده از گونه های 
گياهی با باالترين ميزان توليد اکسيژن شامل درختان و 
گياهان پهن برگ در محيط شهری می تواند با کاهش 
آلودگی هوا و گرفتن گرد و غبار به سالمت شهروندان 
و افزايش نشاط جسمی آنها کمک کند. پايين آمدن 
چند درجه ای گرما نيز ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله( البته فوايد بسياری دارد که تاکنون به اين 

کارکردها در ايجاد فضای سبز بيرجند توجه نشده است.  
و اما چند نکته کليدی برای استفاده حداکثری از فضای 
سبز برای افزايش نشاط اجتماعی و پيشگيری ازبسياری 
از بيماريهای خطرناک: - از ادامه کاشت درختان کاج 
بايد جلوگيری شود. همزمان با حفظ  درختان موجود 
کاشت گونه های گياهی ديگر در کنار آنها می تواند 
از آثار منفی اين گونه بکاهد. - کاشت گسترده انواع 
درختان پهن برگ به دليل توليد اکسيژن بييشتر بايد در 
برنامه های آتی قرار گيرد. برای ايجاد تنوع و جلوگيری 
در  توان  افسردگی می  و  يکنواختی  ايجاد حس  از 
هر خيابان گونه خاصی از درختان را غرس نمود تا 
شهروندان با ورود به هر خيابان شاهد تنوع و زيبايی 
باشند. - جای خالی  انواع گلهای يک ساله و چند ساله 
متناسب با آب وهوا )از جمله گلهای زيبای گرمسيری( 
نيز در شهر  حس می شود که در اين زمينه توسعه 
گلکاری برای جلوگيری از افسردگی ضروری است.

یکی از اصلی ترین بهانه ها برای 
عدم همکاری مالی برداشته شد

واعظی، رئيس دفتر رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه با 
تصويب اليحه CFT توسط مجلس يکی از اصلی 
ترين بهانه ها برای عدم همکاری مالی با جمهوری 
اسالمی در جهان از ميان برداشته شد، گفت: دولت 
مانند هميشه دغدغه های رهبری، مجلس و ملت را در 
همه امور مرتبط لحاظ خواهد کرد. همچنين تصويب 
اين اليحه به ثبات بازار و کاهش نرخ ارز کمک می کند. 

بعدا می بینیم همین قراردادها 
کار دست مان می دهد

درباره  فرهنگی  کارشناس  ازغدی،  رحيم پور  حسن 
پيوستن به FATF گفت: ما در طول 30،40 سال 
بعد از انقالب شاهد قراردادهايی بوديم که با وجود 
تهديداتی که داشتند، بسته شدند و افرادی که آنان را 
امضا کردند حتی اعتقاد داشتند که اين قراردادها هيچ 
ضرر و تهديدی برای کشور ندارند و اينها فرماليته اند؛ 
ولی بعداً ديديم که همان قراردادها کار دست مان داد.

تضمین نمی دهیم با پیوستن به 
CFT مشکالت مان حل شود

ظريف، وزير خارجه گفت: از قول من مطلبی را مطرح 
آقای رئيس جمهور نمی توانيم  نه  بنده و  نه  کردند، 
تضمين دهيم با پيوستن به اليحه حمايت مالی از 
تروريسم مشکالت مان حل خواهد شد، اما می توانيم 
تضمين دهيم که با نپيوستن به اين اليحه آمريکا بهانه 
مهمی را برای افزايش مشکالت ما پيدا خواهد کرد.

سرمقاله

دامپزشکی نقش جهادی در استان دارد
در دیدار نماینده ولی فقیه با مدیرکل دامپزشکی استان بیان شد:

دامپزشکی روز  مناسبت  به  گذشته  روز   - رضایی   جواد 
)14 مهر ماه(، مدیر کل دامپزشکی استان به همراه جمعی از 
معاونان و پرسنل این مجموعه با نماینده ولی فقیه در استان 

دیدار کردند. 
نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد: هر کس شغلی دارد ولی 
جایگاه دامپزشکی در جامعه بسیار متفاوت با دیگر شغل ها 
است و از زوایای گوناگون بسیار ارزشمند محسوب می شود 
که چنانچه در انجام آن به نحو شایسته عمل شود سود و اجر 
فراوانی خواهد داشت و اگر نیز کوتاهی در آن صورت گیرد 
باعث تباهی می شود. عبادی ادامه داد: در وضعیت کنونی که 
جنگ اقتصادی ایجاد شده است، فعالیت مجموعه دامپزشکی 
نقش جهادی در استان دارد و یکی از مزیت های این شغل 
گمنامی در ارائه خدمت به جامعه است و کسانی که گمنام اند 

فرصت بیش تری برای اخالص پیدا می کنند. 
مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به 14 مهر روز دامپزشکی 
بیان کرد: نظارت و حفاظت سالمت دام و تامین غذای مورد 
نیاز مردم دو وظیفه عمده دامپزشکی است که همواره در 
گیرد.  می  صورت  زیادی  های  تالش  آن  صحیح  اجرای 
و  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  داد: طبق  ادامه  اصغرزاده 
تاکید ایشان بر تولید داخل و اقتصاد مقاومتی، توجه به تولید 
محصوالت دامی در روستاها یکی از مواردی است که همواره 
مورد توجه مجموعه دامپزشکی استان قرار دارد. همچنین در 
بخش صادرات، تامین سالمت و نظارت بر تولید محصوالت 

دامی دامپزشکی نقش موثری ایفا می کند. 
900 بیماری مشترک بین انسان و دام 

زا  بیماری  عامل  و 709  هزار  یک  اینکه  بیان  با  اصغرزاده 
در جهان وجود دارد که 900 بیماری بین انسان و حیوان 
مشترک است، اظهار کرد: در زمینه بیماری های مشترک بین 
انسان و دام، دامپزشکی استان با رویکرد پیشگیرانه اقدامات 
خوبی انجام داده، چرا که بیماری مانند هاری به دلیل کمبود 
واکسن و همچنین تب کریمه کنگو در صورت ورود به استان 
می تواند بسیار خطرناک باشد و آسیب های جبران ناپذیری 
برای مجموعه های دامی و مردم به وجود بیاورد. مدیر کل 
دام  بیماری حفظ  بروز  افزود: در صورت  استان  دامپزشکی 
بسیار مهم است و برای این منظور 250 نفر پرسنل در استان 
مشغول فعالیت هستند و به طور روزانه 350 نوع خدمت را 
به صورت شبانه روزی  ارائه می دهند. وی با اشاره به اینکه 
تمام فعالیت های دامی توسط دامپزشکی صورت می گیرد، 
در  گذاری  سرمایه  برای  خصوصی  بخش  استقبال  عدم  از 
برخی از مناطق محروم استان و کمبودها خبر داد و افزود: 
سالمت مردم خط قرمز ماست و با توجه به عدم حضور بخش 
خصوصی در این حوزه برای حفظ سالمت مردم، کلیه فعالیت 

ها توسط دامپزشکی انجام می شود.
 در حوزه بیماری های شایع دام، جزو پاک ترین استان ها

در کشور هستیم
در  فرآورده های خام  کنترل  در حوزه  کرد:  بیان  اصغرزاده 

استان کمترین مشکالت وجود دارد و علیرغم وجود بیماری 
های شایع جزو استان های پاک در کشور محسوب می شویم. 
وی با اشاره به فراوانی باالی مراکز پرورش طیور در استان 
بیان کرد: حوزه طیور گستردگی زیادی در استان دارد که 
دارد  مالی  گردش  تومان  میلیارد  یکهزار  به  نزدیک  ساالنه 
و چنانچه دچار بیماری شود، می تواند آسیب های جبران 
ناپذیری را در استان به همراه داشته باشد. برای جلوگیری 
از این موضوع مجموعه دامپزشکی اقدامات زیادی انجام داده 
 است و خوشبختانه از بیماری هایی مانند آنفلوآنزا فوق حاد ،
نمونه ای در استان گزارش نشده است. مدیرکل دامپزشکی 
استان با اشاره به اینکه در سال جاری دامپزشکی استان جزو 
برترین ها در شاخص های کشور شده، تصریح کرد: با توجه 
به مشکالت و گستردگی زیاد در حوزه دامپزشکی تالش های 
زیادی توسط همکاران ما که در واقع سربازان گمنام عرصه 
سالمت هستند، در محروم ترین مناطق استان برای تامین 

غذای سالم مردم صورت می گیرد. 
در ادامه حیدری، نماینده ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی 
استان بیان کرد: یکی از حوزه های تاثیرگذار در زندگی مردم 
دامپزشکی است که عمده فعالیت آن بر تامین غذای سالم و 
طیب است که با توجه به گستردگی و تنوع کاری که در این 
حوزه قرار داد، کار بسیار سختی است. وی ادامه داد: در چند 
سال گذشته دامپزشکی استان در ارزشیابی های انجام شده 

جزو برترین ها در کشور بوده است.

عکس: رضایی

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

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

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 961066 محکوم علیه آقای حیدر میابادی و غیره محکوم است به پرداخت مبلغ 
19/350/000/000 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای حسین میابادی و پرداخت مبلغ 1/۸00/000 

ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه خودروی سواری سوزوکی گرند ویتارا cc 2400 کالس ۸ و 
دنده ای به رنگ خاکستری مدل 1390و دارای بیمه شخص ثالث تا مورخ 1397/10/03 با تخفیف کامل و الستیک های جلو 90 درصد 
و عقب 25 درصد سالم می باشد. شیشه از ناحیه سمت راست شکسته است، به مبلغ 1/500/000/000 ریال کارشناسی شده است که از 
طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1397/07/2۸ از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود
آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول 
در پرونده کالسه 970051 این اجرا موضوع نیابت ارسالی از اجرای احکام مدنی بیرجند، آقایان حسن قربانی فرزند جان 
علی و علی اصغر مسروری فرزند محمد به 1- پرداخت 12/3۸7/37۸/40۸ ریال بابت باقیمانده محکوم به و 2 - مبلغ 

4/000/000 ریال بابت حق الزحمه کارشناسی در مرحله اجرا در حق عطاء محمد فقیهی و علی اصغر مسروری محکوم هستند؛ محکوم 
لهما در راستای وصول محکوم به، دو قطعه ملک متعلق به محکوم علیه حسن قربانی را تعرفه نموده اند الف: 3 سهم مشاع از 9 سهم 
ششدانگ پالک 940 فرعی از 2 اصلی بخش 3 بیرجند به مساحت 14226/50 مترمربع )مالک سه سهم مشاع از 9 سهم عرصه و اعیان 
به میزان سه سهم از عرصه و اعیان( و ب: 3 سهم از 9 سهم ششدانگ پالک 942 فرعی از 2 اصلی بخش 3 بیرجند به مساحت 94۸3/34  
مترمربع )مالک سه سهم مشاع از 9 سهم عرصه و اعیان به میزان 3 سهم از عرصه و اعیان( پالک الف در خوسف روبروی کارخانه تولید 
فرآورده لبنی کوهستان و ملک ب خوسف روبروی پارک مجاور شرکت گاز واقع است با جاده آسفالته حدود 65 متر فاصله دارد و حریم 
جاده را رعایت نموده اند که از طریق اداره ثبت اسناد و امالک توقیف و بازداشت گردیده اند، حسب نظریه کارشناس ثبتی ششدانگ 
 پالک های فوق الذکر جزء اراضی مستثنیات بوده و سه سهم از 9 سهم ششدانگ هر یک از پالک های فوق الذکر به نام حسن قربانی 
می باشد و مابقی در مالکیت اشخاص غیر است در امالک مذکور نقل و انتقال صورت نگرفته و فاقد سابقه رهن است و وفق نظریه کارشناس 
کشاورزی پالک های مذکور فاقد هر گونه ساخت و ساز بوده و بدون کشت و لم یزرع هستند و قیمت پالک الف ، هر مترمربع 60/000 
ریال که مقدار سه سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ زمین به مبلغ 1۸9/666/۸00 ریال ارزیابی گردیده است و قیمت پالک ب، هر مترمربع 
62/000 ریال که مقدار سه سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ عرصه و اعیان زمین به مبلغ 294/014/333 ریال ارزیابی گردیده است )که 
در مجموع ارزش ریالی سه سهم از 9 دو قطعه پالک فوق الذکر به مبلغ 4۸3/6۸1/133 ریال ارزیابی گردیده است( پس از طی مراحل 
قانونی و با توجه به عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیهما، پالک های مذکور در قبال محکوم به و حق االجرا در این پرونده از 
طریق مزایده در مورخ 1397/07/26 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف به فروش گذاشته شده 
 است قیمت پایه از بهای ارزیابی شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید که 
 پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادرکننده حکم، انتقال مالکیت صورت خواهد گرفت در غیر این صورت مبلغ 10 درصد اولیه 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 
بازدید آنان داده شود. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد و هزینه های نقل و انتقال برعهده 

خریدار خواهد بود.                                       مهدی اسماعیلی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم ۱- شرکت ساختمانی دهاق 
۲- مرغداری صالحی ۳- مرغداری چاجی ۴- شرکت سامان فوالد

در اجرای تبصره 5 ماده ۸ تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم 1- شرکت 
ساختمانی دهاق 2- مرغداری صالحی 3- مرغداری چاجی 4- شرکت سامان فوالد فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمد کالته 
مالئی با کد شناسایی بیمه 6۸917350 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی آسفالت کار، کارگر سالن و راننده لیفتراک داشته که 
کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره 
مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 
15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت 

اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
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توجـــه                                    توجـــه
فقط امروز و فردا مهلت اظهارنامه ارزش افزوده را دارید

مرکز تخصصی بیمه و مالیات

صبـح و عصـر

دفتر پیشخوان دولت - چمنی - پاسداران روبروی تامین اجتماعی  3242 3242

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر    

شهرام  مداحی3647  363  0915

  غذا آماده 
برادران خزیمه

استامبولی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717
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دعوت از دارندگان عکس های قدیمی برای شرکت در جشنواره ملی میراث ماندگار

صداوسیما-مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از هم استاني ها خواست با ارسال عکس های آرشیوی قدیمی )قبل از دهه 60( در بخش جانبی اولین جشنواره میراث ماندگار 
استان شرکت کنند. رمضانی گفت: هم استانی ها می توانند عکس قدیمی که در آلبوم های شخصی خود نگهداری می کنند، تا 29 مهر به دبیرخانه جشنواره در بیرجند،  خیابان مدرس،  نبش مدرس 23،  اداره 

کل میراث فرهنگی استان تحویل دهند. به گفته وی عکس ها پس از اسکن به صاحبان شان بازگردانده می شود.وی افزود: از بین عکس های قدیمی به عکس برگزیده، جایزه جشنواره اهدا خواهد شد.

در رابطه مطلب بیرجند شهر کاج های سوخته متاسفانه 
در ابتدای قبرستان نیز به خاطر ساخت قبر چندین اصله 
درخت کاج سبز بریده شدند و فضای سبز آنجا نابود شد.
915...684

مرکز ملی فرش در خیابان پاسداران حاشیه میدان قدس 
مدتهاست که تعطیل و متروکه شده است.امید است با 
پیگیری مسئوالن امر، مجددا بازگشایی و موجب رونق 

امور بافت و صادرات فرش گردد.
915...254

جا دارد در روزی که به نام روستا نام گرفته از خدمات 
ارزنده بخشدار محترم بخش مرکزی بیرجند و همه 
مسئوالن وکسانی که برای روستاییان عزیز و زحمتکش 
به هر نحوی قدمی برمی دارند تشکر و قدردانی گردد
915...280

لطفا حاالکه دادستان برای کسانی که قیمت ارز را باال 
می بردند دستور پیگیری می دهد.کی نوبت افزایش 

قیمت زمین و مسکن می رسد ؟
915...491

سالم ورودی هر شهر نماد زیبایی و سطح فرهنگ آن 
شهر هست متاسفم برای شهری که ورودیش قبل از 
پلیس راه حاشیه مهرشهر به قبرستانی متروکه شباهت دارد
915...107

دهستان رقه بشرویه با ده ها آبادی و مجاورت با 2 
امامزاده واجب التعظیم از اینترنت همراه اول محروم 

است و مخابرات تاکنون  اقدامی نکرده است.
یک شهروند

آالینده   بود صنوف  این  بر  قرار  محترم   شهرداری 
خیابان مصطفی خمینی که در ساعات  اولیه شب 
انتقال دهد  ترافیک باالیی دارد را به خارج از شهر 
چه شد؟ ماشین های بسیار زیادی برای تعمیر کنار 
خیابان دوبل پارک می کنند و مشکالت ترافیکی 
زیادی را به دنبال دارندکه واقعا وضعیت اسفباری در 
این خیابان به چشم می خورد مسئوالن رسیدگی کنند.
یک شهروند

کار ایستگاه بازیافت کار فرهنگی و پسندیده ای است 
که از سمت شهرداری در محدوده سجاد شهر دیدم 
اما تا بحال در جایی دیگر یا به چشمم نخورده یا اگر 
هست تعدادش خیلی کم است. کاش این کار زیبا در 
همه مناطق شهری و در صورت امکان در هر مرحله ای 

صورت گیرد. تشکر از زحمات شهردار محترم
یک شهروند

ارگ بهارستان با اینکه بنای تاریخی بسیار مهمی در 
شهر است اما از بی توجهی مسئوالن رنج می برد و 
در حال حاضر به خرابه ای تبدیل شده است. مسئول 
رسیدگی به این بنای تاریخی چه ارگانی است؟ کلی 
مصالح ساختمانی ریخته شده داخل محوطه و با درب 
آهنی و فوق العاده زشت که اگر همین بنا در شهر 
دیگری بود به بهترین وجه ممکن از آن استفاده می 

کردند حتی در راستای جذب گردشگر
یک شهروند

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

حسینی- »مهدی افتخاری« متولد آذر 1328، از هنرمندان و 
فرهیختگان استان، مهمان روزنامه آوای خراسان جنوبی بود. 
بسیاری او را در کسوت مجری گری برای تلویزیون ملی و 
در همایش های بزرگ می شناسند اما این هنرمند در طول 
زندگی خود فعالیت های بسیاری داشته که در این مصاحبه 

به آن ها می پردازیم.
افتخاری در معرفی خود ، با بیان این که تحصیالت ابتدایی و 
متوسطه را در مدارس حکیم نزاری و شوکتیه گذراندم، اضافه 
کرد: پس از آن به زاهدان رفته و دیپلم برق را از هنرستان ششم 
بهمن دریافت کردم. در ادامه وارد دانشگاه مشهد شدم و پس 
از پایان تحصیل، به خدمت سربازی اعزام و در کسوت سپاهی 
دانش این دوران را سپری کردم. وی با اشاره به این که سال 
1352 به عنوان اولین دبیر رشته برق در هنرستان کوروش کبیر 
خدمت کردم، ادامه داد: سال ها به عنوان دبیر و سپس به عنوان 
سرپرست این رشته و بعد در سمت معاونت فنی و آموزشی 
هنرستان ابوذر فعالیت کردم . مدتی در بحبوحه جنگ تحمیلی 
اولین رئیس مجتمع رزمندگان امیرالمومنین )ع(  بودم و پس از 

31 سال خدمت در سال 1381 بازنشسته شدم.
این هنرمند بیرجندی، از عالقه فراوان خود به  ادبیات سخن 
گفت و افزود: همین موجب شد تا به عنوان رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل انجمن علمی شعر آئینی استان خدمت 
کنم. همچنین عضو موسس کانون هنرمندان و رئیس و 
مدیرعامل انجمن ادبی حکیم نیز بوده ام و هنوز فعالیت 
خود را در این انجمن ها قطع نکرده ام. افتخاری به بیش از 
30 سال فعالیت خود به عنوان مجری برنامه های فرهنگی، 
ادبی، هنری و مذهبی در شهرستان، استان، ایران و همایش 
های بین المللی اشاره کرد و گفت: همچنین دبیر چندین 
جشنواره شعر از جمله شعر رضوی بوده ام. اجرای همایش 
مدرسه  سال  یکصدمین  بزرگداشت  و  بیرجندی  عبدالعلی 

شوکتیه نیز از دیگر فعالیت های بنده است.

گنجینه ای با 11 هزار جلد کتاب

 وی از فعالیت های دیگر خود سخن گفت که از جمله آن 
ها می توان به نمایندگی استان در انجمن حافظان فرهنگ 
و هنر ایران، نماینده و مشاور انجمن های خیریه بیرجندی 
رئیس  نایب  و  و مشهد، عضو موسس  تهران  مقیم  های 
انجمن های ادبی ابن حسام و حکیم نزاری، عضو هیئت 
مدیره اولین کانون پیشکسوتان آموزش و پرورش، همکاری 
با مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی، رئیس انجمن ورزش 
و پژوهش، مسئول آفرینش های ادبی حوزه استان، مشاور 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و مشاور مدیر کل میراث 
فرهنگی ، مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد و همکاری 
با شبکه های یک، دو، چهار و استانی صدا و سیما اشاره 
کرد.افتخاری با اشاره به این که تاکنون 68 مقاله علمی و 

تحقیقی را به همایش های منطقه ای، استانی، کشوری و 
بین المللی فرستاده ام، یادآورشد: بسیاری از آن ها در روزنامه 
ها، مجالت و کتاب های مختلف چاپ شده است. همچنین 
بیش از 60 لوح تقدیر و سپاس از وزیر کشور تا مسئوالن 
استانی دریافت کرده ام. وی با بیان این که عالقه فراوان من 
به کتاب و مطالعه موجب شد از دوران متوسطه تاکنون کتاب 
های فراوانی را جمع آوری کنم، ادامه داد: هم اکنون کتابخانه 
ای با 11 هزار جلد کتاب دارم که تصور می کنم در  استان و 
حتی فراتر، بزرگترین کتابخانه شخصی شمرده شود. افرادی که 
برای پایان نامه های کارشناسی و دکتری فعالیت می کنند، 
می توانند از نظر کتاب ، مراجع و ماخذ از این کتابخانه استفاده 
کنند. به گفته وی در این کتابخانه، در همه زمینه ها کتاب 
یافت می شود اما غالب آن ادبیات و تاریخ و بخش عمده ای 

نیز شعر است.
این مجری مطرح استان با اشاره به این که دو سال قبل از 
طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به تهران معرفی شدم، 
اضافه کرد: در ایران، یکی از 30 نفری هستم که از طرف 
شورای عالی فرهنگ عمومی ، به عنوان خادم فرهنگ معرفی 

شدم و این عنوان را در خراسان جنوبی فقط بنده دارم.

 کتابخوانی باید از دبستان 
و حتی قبل از آن پایه گذاری شود

افتخاری در پاسخ به این که برای توسعه فرهنگ کتابخوانی چه 
می توان انجام داد، عنوان کرد: فردی که مدارج تحصیلی را طی 
کرده و حتی به باالترین مدرک نیز نائل آمده را نمی توان وادار 
به کتاب خواندن کرد. بلکه باید زمینه کتابخوانی را مساعد کرده 
که البته در جامعه کم رنگ شده است. وی با تاکید بر این که ابتدا 
باید فرهنگ کتابخوانی از دوران دبستان و حتی قبل از آن به بچه 
ها آموزش داده شود، خاطرنشان کرد: دانش آموزان ما به قدری 
درگیر کتاب های درسی شده اند که فرصتی برای خواندن کتاب 
دیگری ندارند و این یک معضل است. باید وقتی را برای دانش 
آموزان بگذارند تا در همان مدرسه به مطالعه بپردازند.به گفته وی 
حتی دانشجویان نیز اکنون عالقه ای به کتابخوانی ندارند و وقت 
شان صرف تحصیل می شود، این در حالی است که رمز پیروزی 
کشورهای پیشرفته جهان مطالعه و توجه به کتاب است. افتخاری 
با انتقاد از این که در کشور ایران تولید و تیراژ کتاب به پایین ترین 
سطح و تنها به هزار جلد می رسد، ادامه داد : تاسف بار است که 
عالوه بر دانش آموزان و دانشجویان، معلمان نیز مطالعه ندارند! 

بدون مطالعه جامعه به قهقرا خواهد رفت.

کتاب »جلوه های عشق در شعر شاعران«
حاصل 37 سال تالش

تاکنون داشته است  ادبی که  و  آثار فرهنگی  از وی درباره 
پرسیدیم که عنوان کرد: از سال 1360 شروع به جمع آوری 

زندگی نامه و آثار علما ، نویسندگان ، شعرا و هنرمندان منطقه 
قهستان از قرن چهارم تاکنون کردم که اکنون به مجموعه 
بسیار بزرگی تبدیل شده است. کار جمع آوری هنوز ادامه دارد 
و امیدوارم تا پایان سال به چاپ برسد. کتاب دیگری به نام 
»جلوه های عشق در شعر شاعران« را در دست دارم که پس 
از تحقیق فراوان درباره کلمه »عشق« و استفاده از آیات قرآن، 
احادیث، نهج البالغه و نویسندگان بزرگ، تمام اشعاری که 
شروع تمام ابیات با کلمه عشق بوده و یا پایان آن به این کلمه 
ختم می شود را جمع آوری کردم. برای این کار به کتابخانه 
های بزرگ کشور مانند کتابخانه ملی، کتابخانه مجلس، آیت 
ا... مرعشی و آستان قدس مراجعه کردم و دیوان های شعرا را 

ورق زدم. اکنون 37 سال است که روی این کتاب کار می کنم 
و بیش از 870 صفحه شده است.

 
استفاده از نام بزرگان استان 

در نامگذاری خیابان ها

تنها خادم فرهنگی استان، از موانع و چالش های متعدد حوزه 
افزود: متاسفانه در  فرهنگ خراسان جنوبی سخن گفت و 
بیرجند کمتر به دانشمندان و فرهیختگان بها داده می شود، 
این در حالی است که افراد بسیار بزرگی در این منطقه داشته 
ایم. برای مثال حکیم نزاری که بارها در جلسات متعدد عنوان 

کردیم ساختمان مقبره در شان ایشان نیست، کسی که حافظ 
در اشعار خود از او نشات گرفته است. بزرگان بسیاری داریم 
که در ایران و دنیا درخشیدند اما برای آن ها در بیرجند هیچ 
کاری انجام نگرفته است. افتخاری به ضرورت نام گذاری 
میادین و خیابان های شهر و استان به نام این بزرگان اشاره  
و افزود: مشاهیر بسیاری همچون سعیدی، گنجی، رفیعی و 
آیت ا... گازاری و آیت ا... آیتی داریم که تکرار نشدنی هستند 
و جوانان ما آن ها را نمی شناسند. اگر نظرسنجی شود چند 
نفر دکتر مشکات را خواهند شناخت؟ فردی که اهل بیرجند 
و موسس کتابخانه دانشگاه تهران است و انجمن مفاخر ایران 
معرفی شان کرد. نام های مدرس و طالقانی خوب است ولی 

استفاده  آن ها  نام  از  داریم، چرا  بزرگی  تا خودمان علمای 
نشود. به گفته وی هر زمان که به مفاخر استان بها داده شود، 
جوانان نیز برای دستیابی به علم و دانش انگیزه پیدا می کنند.

 کوتاهی مسئوالن فرهنگی استان 
در معرفی مفاخر

 افتخاری مسبب کوتاهی در حق بزرگان استان را مسئوالن 
فرهنگی دانست و ادامه داد: بارها به شورای شهر درباره نام 
گذاری خیابان ها و معابر به نام این افراد نامه نگاری کردم و 

گفتم شما در قبال این افراد مسئول هستید. 

یکی از معضالتی که اکنون مسئوالن به آن دچار شده اند، 
روزمرگی است.وی به شهرت جهانی مفاخر استان نیز اشاره 
کرد و یادآور شد: سال 2013 به نام عبدالعلی بیرجندی نام 
گذاری شد و به خاطر دارم ادب نامه حکیم نزاری را که در 
کشور پیدا نمی شد در تاجیکستان پیدا کردم! پروفسور بهرمان 
از دیگر مفاخر با شهرت جهانی استان است که به عنوان پدر 

علم ارتودنسی ایران نیز معرفی شده بود.

 از بزرگان استان  دعوت به بازگشت شود

این خادم فرهنگی استان، با اعتقاد بر این که اگر از بزرگان 
فرهنگی و هنری اهل خراسان جنوبی که اکنون از این جا 
رفته اند، دعوت شود، قطعا بازخواهند گشت، خاطرنشان کرد: 
دکتر رفیعی با هزینه شخصی خود به بیرجند می آید اما کسی 
پیگیر ایشان هم نمی شود، دانشگاه که باید نهایت استفاده را 
از حضور ایشان ببرد تا برای دانشجویان کنفرانس برگزار کنند، 
کاری انجام نمی دهد. این سکان داران استان هستند که باید 
به دنبال مفاخر بروند. در پایان این مصاحبه از وی درخواست 
کردیم یکی از سروده های خود را بخواند که »بیرجند شهر کاج 

ها« را انتخاب کرد.

شهر ما در انحصار کاج هاست

شهر ما هم از تبار کاج هاست

شهر ما در موسم تصویرها

بهترین آیینه دار کاج هاست

خاطرات کودکی هایم هنوز

در نگاه بی قرار کاج هاست

از پرستوهای خونین بال کوچ

الله زاری در کنار کاج هاست

آن طرف آن سوی چشم انداز مرد

یک نفر چشم انتظار کاج هاست

از همان شب های بی پروای اوج

رد پایی بر جدار کاج هاست

آه از دیشب غریبی آشنا

اشک ریزان بر مزار کاج هاست

کوتاهی مسئوالن فرهنگی در معرفی مفاخر
تنها خادم فرهنگی استان بیان کرد:

ری
خا

 افت
س :

عک

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی   ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت: حسن آراسته
امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4

09155658268 - 09156693515 

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و 

کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و 

بارگیری اثاثیه منزل داریم(
 09159639065- علـی آبادی 

 حمـل  اثاثیـه 
ل بار

حم

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

 با مجـوز رسمی و پروانه فعالیت  از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
 مسافر شهرداری بیرجند  و تنها نماینده رسمی اتحادیه  تاکسیرانی  های 
 سراسر کشور اقدام به جذب رانندگان تاکسی به صورت رایگان می نماید.

به تعداد محدودی راننده همراه با خودرو نیازمندیم

اولین و بزرگترین تاکسی اینترنتی آنالین در بیرجند 

به ازای هر 2 سرویس یک سیم کارت رایگان ایرانسل 5G با 12 گیگ 
اینترنت رایگان از موبایل بذری - نبش رجایی 1 دریافت کنید.
نصب اپلیکیشن در کافه بازار اندروید، اپ استور و گوگل پلی

آدرس: بیرجند- جمهوری 4 - سازمان سابق تاکسیرانی بیرجند 
  32223900 - 09155631886 مخملباف

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

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر، گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری ، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100
تعویض روغن و خدمات الستیک

آدرس :خیابان قدس، روبروی فروشگاه رفاه  
   09156047100 - چاجـی

در سال تحصیلی جدید مرکز نیکوکاری جواداالئمه )ع( 
بیرجند آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی 

)لوازم التحریر،کیف و کفش و دیگر ملزومات مدارس( 
شما خیرین محترم می باشد.

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

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

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

مرکز نیکوکاری جواداالئمه

زمـان: از شب اول محرم تا پایان ماه صفر بعد از نماز مغرب و عشا
مکـان: مسجد حضرت علی بن ابیطالب )ع( - بلوار شهید بهشتی 

مراسم عزاداری سید و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا... الحسین )علیه السالم(

هیئت امنای مجتمع مسجد  حضرت علی بن ابیطالب )ع(

مراسم زیارت عاشورا
 همه روزه تا پایان ماه محرم و صفر

 از ساعت 6 صبح در محل حسینیه جواد االئمه )ع( برگزار می شود
جهت ایام چهل و هشتم برای مشهد مقدس ثبت نام به عمل می آید.

آدرس: نبش مدرس 48- جنب استانداری

تبلیغات حسینیه جواد االئمه )ع(

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه
عالم همه محو گل رخسار حسین )ع( است
ذرات جهان در عجب از کار حسین)ع( است



دیگ رستم، روستایی از توابع بخش دیهوک شهرستان طبس در خراسان جنوبی   داده نما

 استفاده از دستگاه بخور 
برای گرفتگی بینی و گلو

بینی و گلو  بهبود گرفتگی  به  رطوبت هوا 
اتاق  در  بخور  دستگاه  می کند. یک  کمک 
خواب خود قرار دهید تا هنگام خواب هوای 
محیط مرطوب باشد. حتما فیلتر دستگاه بخور 
را به صورت منظم عوض کنید، چرا که فیلتر 
کثیف باعث مشکالت اضافی در تنفس و ریه 
خواهد شد. هر چند مدت یک بار فیلتر آن را 

عوض کنید.

میانه روی در محبت

کودکان امروز به دلیل توجه افراطی والدین و رفاه نسبی موجود، رفته 
رفته به انسان هایی نازپرورده و از خود راضی تبدیل می شوند. دامنه 
توجه برخی والدین به کودکان به اندازه ای باالست که آنها را به شدت 
وابسته بار می آورد، در حالی که زیاده روی در محبت همانند محبت 
کم، برای کودک ضرر دارد و ریشه امید و نشاط و حیات را در وجود او 
می خشکاند. تعادل و توازن در مهرورزی، عامل بالندگی و رشد است. 

آنچه در دین سفارش شده، رعایت میانه روی است.
نتیجه افراط در محبت، پرتوقع بار آمدن کودک، جوانه زدن ریشه های 

خودپسندی و سرکشی کردن کودکان در برابر حقیقت است.

موفقیت و انرژی

پیشنهاد به والدین

پیشنهاد به پدر و مادر هایی
 که فرزند دانش آموز دارند

 بهترین راه برای درس خوان و مهم تر از آن، کتاب خوان شدن فرزندان 
تان این است که خودتان هم کتاب بخوانید. همه مطالعات روانشناسی و 
حتی تجربیات فردی نشان می دهند که کودکان بیشتر از رفتارهای شما 

الگوبرداری می کنند تا از حرف ها و امر و نهی های شما.
حتی اگر اهل مطالعه نیستید، می توانید کتابی را در دست بگیرید و تظاهر به 
مطالعه کنید. این کار به ویژه برای کودکان پیش دبستانی بسیار اثرگذار است.

از باورهای قدیمی دست بکشید. زمانی تمام خوشبختی فرزندان در این 
تعریف می شد که حتما به دانشگاه بروند و سپس با مدرکی که می گیرند، 

در یک جای خوب استخدام شوند.
اما امروز این الگو دیگر جواب نمی دهد. اواًل دانشگاه رفتن بسیار آسان تر از 

قبل شده و ثانیاً دانشگاه تضمین کننده آینده نیست.
بسیاری از افراد موفق در ایران و جهان، یا دانشگاه نرفته اند، یا دانشگاه را 
رها کرده اند یا در شغلی غیرمرتبط با رشته تحصیلی شان فعالیت کرده اند.

در آینده نیز اهمیت دانشگاه باز هم کمتر خواهد شد؛ بسیار کمتر از آنی 
فکرش را بکنید. استخدام ها و کارآفرینی ها، نه بر پایه مدرک تحصیلی که 
بر اساس مهارت های فردی خواهد بود کما این که هم اکنون نیز در بخش 

خصوصی، چنین روندی وجود دارد.

دوشنبه   * ۱۶  مهر  ۱۳97 * شماره ۴۱۸۳ 
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۱۶ مهر )8 اکتبر(؛
 روز جهانی کودک

کودکان، برکت زندگی و سرمایه های آینده جامعه به شمار می آیند. 
آنان برای رشد و بالندگی خود، نیازها و در مفهوم دقیق تر حقوقی دارند 
که باید به درستی به آن پرداخت. با توجه به نقش بی بدیل خانواده در 
بالندگی شخصیت کودک، پیش از همه، خانواده و سپس جامعه باید 
این حقوق را به خوبی بشناسند و خود را مکلف به پاس داشت آن 
بدانند. روز جهاني کودک بهانه اي براي ورود به جهان کودکان است؛ 
براي ورود به این جهان باید آگاهي هاي خود را فراموش کنیم و با 

ناآگاهي هاي کودکان مان همراه شویم.
 نامگذاری روز جهانی کودک

در سال ۱۹۴۶ بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا، مجمع عمومی سازمان 
ملل به  منظور حمایت از کودکان، سازمانی به نام یونیسف را ایجاد کرد 
که نخست »انجمن بین المللی ویژه کودکان سازمان ملل« نام گرفت. 
سال ۱۹۵۳، یونیسف یکی از بخش های دائمی در سازمان ملل متحد 

گردید و روز ۸ اکتبر روز جهانی کودک نامگذاری شد.
 پیمان نامه جهانی حقوق کودک

پیمان نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین المللی است که حقوق مدنی، 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می کند. دولت هایی 
که این معاهده را امضا کرده اند، موظف به اجرای آن هستند و شکایت های 

راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می شود.
عمومی  پذیرش مجمع  مورد  نوامبر ۱۹۸۹  در ۲۰  کنوانسیون  این 
سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ )سی روز پس از 

تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق( الزم االجرا شده  است.
والدین، هم بازی کودکان

یکی از راه های شخصیت دادن به کودکان، بازی کردن والدین با 
آنهاست. این کار اندکی از وقت والدین را می گیرد، ولی آثار بسیار 
نیکویی دارد. بازی با کودک می تواند به شکل محبت کردن و شعر 
خواندن برای او باشد. نقل است که حضرت زهرا علیهاالسالم ، امام 
حسن علیه السالم را در کودکی باال و پایین می انداخت و با او بازی 
می کرد و برایشان شعر می خواند. همچنین سیره زندگانی پیامبر 

اسالم)ص(، از هم بازی شدن ایشان با کودکان خبر می دهد.
کودک و برنامه های تلویزیونی

کودکان خیلی بیشتر از بزرگ ترها تحت تأثیر فیلم ها و برنامه های 
تلویزیونی قرار می گیرند. پیامی که از راه برنامه تلویزیونی به کودک 
ارائه می شود، در فکر و روح آنها به خوبی نقش می بندد. این نقش 
 بسته به ویژگی برنامه های تلویزیونی، می تواند مثبت یا منفی باشد. 
از یک طرف، خشک ترین مفاهیم در قالب برنامه های جذاب برای 
بچه ها قابل فهم و پذیرش می شود و از سوی دیگر، برنامه هایی 
که مانع آشنایی کودک با دنیای واقعیت ها شود و مانند کارتون های 
تخیلی، با قهرمان های افسانه ای و قدرت های جادویی، او را در دنیای 

غیرواقعی غرق کند، برای کودک زیان بار است.

یک لحظه مکث کن . . . 

علت خوابیدن با دهان باز

خوابیدن با دهان باز زمانی اتفاق می افتد که 
فرد در هنگام خواب از طریق دهانش تنفس 
بزاق  هوا،  می ماند  باز  دهان  وقتی  می کند. 
تولید شده برای حفظ رطوبت دهان را خشک 
می کند. در نتیجه بعد از بیدار شدن، گلو و 
دهان خشک خواهند بود. خوابیدن با دهان 
باز می تواند موجب خروپف و تنفس بد بو بعد 

از بیدار شدن از خواب نیز بشود.

عوارض ناشی از مصرف داروها

بیشتر عوارض جانبی ناشی از مصرف داروها 
به واسطه اشتباهات در تجویز، عدم نظارت 
بر دارو و اشتباه در مصرف درست دارو رخ 
می دهد. بهترین توصیه مصرف این داروها 
زمانی است که به واقع به آنها نیاز است. در 
صورت امکان درمان های طبیعی را انتخاب 

کرده  و خطرات آن را به حداقل برسانید.

کلیه داروها و فرآورده های غذایی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی خارجی 
باید دارای برچسب کنترل اصالت و سالمت کاال باشند. این برچسب در 
راستای مبارزه با قاچاق و تقلب کاال طراحی شده و عالوه بر امکان پایش 
محصوالت این فرصت را به مصرف کننده می دهد تا بتواند شخصا از 

سالمت کاالی مورد استفاده خود مطمئن شود.
مواردی که روی برچسب مشاهده می گردد شامل :

 - GTN ) شناسه تجاری فرآورده(- UID )شناسه ردیابی و رهگیری (
- LOT )سری ساخت( - EXP )تاریخ انقضا(

کد اصالت ) کد ۱۶ رقمی زیر الیه اسکرچ( بارکد دوبعدی
سامانه ارتباطی TTAC یاتی تک )سامانه ردیابی رهیابی و کنترل اصالت( 
مرکز اطالع رسانی اداره غذا وکمیته مبارزه با قاچاق کاال 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

محصوالت وارداتی مجاز چه ویژگی هایی دارند؟

آیه روز

و قوم نوح را آنگاه که پیامبران ]خدا[ را تکذیب کردند غرقشان ساختیم و آنان را برای ]همه[ 
مردم عبرتی گردانیدیم و برای ستمکاران عذابی پر درد آماده کرده  ایم. )سوره فرقان، آیه ۳7( 

جدول 4183                        

افقي:  ۱-  اثري  از احمد شاملو  
موزون ۲- انگشت گواهي-  طرفدار 
- بامداد ۳-  تابع از توابع مثلثاتي - 
واحد    -۴ کردن  تلفظ  جداگانه 
سطح  - ازا قمار سیاره مشتري - 
نت ششم-  دائره المعارف فرانسوي 
۵- از تیمهاي فوتبال اسپانیا - روده 
گوسفند پر شده از قیمه و برنج پخته 
- برهنه، عریان ۶-  مقام و جاه - 
هال ک کننده - از حروف یوناني 
7-  واحد - اسبابي متحرک براي 
دقت بیشتر روي دستگاه هاي اندازه 
گیري-  وسط و میان چیزي ۸- 
انیس - کیسه- اداره کننده ۹- از 
گناهان کبیره  - ته تفنگ - تیري 
اندازند ۱۰- رونق -  با کمان  که 
جنوب  در  ساکن  باستاني  ازاقوام 
طناب   - عراق  کنوني  سرزمین 
زادگاه   - مفعولي  عالمت    -۱۱
اینشتین-  از حروف یوناني ۱۲-  
کامپیوتري  بازي  براي  دستگاهي 
- سرور  زنان  سوره   - بیماري   -
و مالک ۱۳-  چوب خوشبو-  وب 
از   - درویش ۱۴  سایت  - کالم 
 - شرقي  آذربایجان  شهرهاي 

از    -۱۵ سخت  فلز   - لنگرگاه 
شهرهاي استان سمنان - کارگردان 

فیلم طعم گیالس

عمودي: ۱-  پلیمریزاسیون- لقب 
کشور تایلند ۲-  پیراهن - درامان 
جمهوري   زنان  خبرگزاري   -
اسالمي ایران ۳- شکاف درون کوه 
-  عمده فروش - کلمه پرسشي 
۴-  بیماري آفریقایي - موضوع و 
زمینه - پسوند شباهت - صنم ۵ - 
یک عامیانه - خرگوش - خوراکي 
از آرد نخودچي، هل و خاکه قند ۶-   
از وسایل آشپزخانه - مرتفع ترین 

بد   - پسر7  فرزند   - جهان  آبشار 
یمن - از کوههاي کشور-  امروزي 
۸-  ترسناک - نوعي پارچه - کم 
۹ - خوابگاه - زنگ کلیسا - سرخ 
ناي ۱۰-  از انواع مدل ماشین - 
نشین  دندان  گل  طالق-   نوعي 
۱۱- نسل گل - عاشقان - اجاق 
 - بیماري  نشانه   -۱۲ سربسته 
تو  و  من   - کودکان  موسیقي 
- نومید ۱۳-  کاردیده - کشوري 
وسیله   - اسپانیا  و  فرانسه  میان 
۱۴-  مشابه و یکسان - از الفباي 
انگلیسي - پسر گودرز در شاهنامه 

۱۵-  مخترع پیانو - انهدام

جدول کلمات

حدیث روز

بدترین پدران کسی است که در نیکی به فرزند خود زیاده روی می کند.
امام باقر )علیه السالم(

۱2345۶789۱۰۱۱۱2۱3۱4۱5
۱
2
3
4
5
۶
7
8
9
۱۰
۱۱
۱2
۱3
۱4
۱5

۱2345۶789۱۰۱۱۱2۱3۱4۱5
فیحنابشتاریده۱
اکیلمناخاراتسا2
کارپزگردهمیتی3
وناتامبیهنمال4
سناجیهرومدسا5
یبپانوتماوقی۶
ترذمیاتگرلزنت7
جاورکرچمتاخ8
اکتاهشوبنتزیه9
سیرازنراقتلا۱۰
ارورادیپدرزپ۱۱
طسواربکلماراک۱2
یتاهدروغیویوی۱3
راصبتسالایلنود۱4
یکلاهنیزارهلو۱5

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

خریداریم(    09153423744

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

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگام  شفیعی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به یک نفر راننده با وانت جهت کار در 
یک شرکت پخش مواد غذایی نیازمندیم 

09156689060

کارت سبز خودروی پژو SD 206 به شماره پالک 
52   592 ب 49 به نام فاطمه رئوفی فرد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک شاگرد جهت تمیزکاری و فروشندگی 
در سوپر مارکت نیازمندیم. 

09157237922

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767

فروش برنج ایرانی
 )از پنج هزار تومان به باال(

انواع ترشیجات 
 و سبزیجات شمال

 از تولید به مصرف

آدرس: بین نیرو هوایی 20 و 22 
09055903525  - مهدی بابلی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 ۱۰

۰

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

تعمیرلوازم گازسوز خانگی و صنعتی
09158624439- جانی

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

حمل بار و اثاثیه و هرگونه کاالی صنعتی و خرده بار با کامیون و 

کامیونت های مسقف و مجهز به پتو و ضربه گیر با بیمه بار رایگان 

)داخل و خارج شهر( به همراه کارگر ماهر 

و حرفه ای

تبلیغات شعار ما نیست ، تضمین کار ماست 

جابجایی اثاثیه منزل با کارگر ماهر و حرفه ای
 به صورت کامال تخصصی و فنی

 با بیش از یک دهه کار    صددرصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ ۰9۱575۶3875- سعدی
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بستن کمربند سرنشین در رانندگی درون شهری الزامی می شود

تسهیالت 25 میلیون تومانی بنیاد مسکن برای روستاییان

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در فردوس در یک سال گذشته

اجرای طرح جامع سالمت سالمندان در بیرجند

بهره برداری از ۱۰۴ پروژه عمرانی

*با حکم رئیس دانشگاه بیرجند، امید ربیعی مطلق، 
عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند، به عنوان رئیس 
جدید دانشکده علوم ریاضی و آمار دانشگاه منصوب شد.

*معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری از فروش بالغ بر 34 میلیارد ریال 
صنایع دستی در نیمه نخست امسال در استان خبر داد.

*مدیرکل هواشناسی با اشاره به تقویت سامانه های 
پرفشار جوی  عنوان کرد: با توجه به این سامانه عالوه 
بر وزش بادهای شدید، خیزش گرد و خاک به دنبال 
آن کاهش دید افقی و همچنین کاهش قابل مالحظه 

دمای هوا در استان پیش بینی می شود.
*رئیس آموزش و پرورش عشایری خراسان جنوبي 
گفت: 70 مدرسه عشایری کانکسی است که معادل 26 

درصد مدارس عشایري کل استان است .
*رئیس اتحادیه فرش دستباف گفت: ارزش فرش 
های دستباف صادر شده  خراسان جنوبی از ابتدای سال 

تاکنون حدود 4 میلیون دالر است .
*مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گفت: 373 

بارگاه بهداشتی زرشک در خراسان جنوبی مجوز دارد.

اخبار کوتاه

ری
:اکب

س 
عک

یادمان شهدای استان

“خدا را حاضر و ناظر بر اعمال خود دانسته و به فکر توشه ای برای آخرت باشید... خداوندا هرچه فکر می کنم چیزی ندارم. همین دو 
رکعت نماز درهم شکسته هم توفیق تو بوده که به جا آوردم و توشه ای برای آخرت و عالم محشر ندارم جز فضل و بخشش تو “

شهید غالمرضا زمانی

بررسی و  برای  طرح جامع سالمت سالمندان 
سالمند  و 800  هزار  سالمت  وضعیت  تعیین 
در بیرجند و مناطق روستایی اطراف این شهر 
درحال اجرا است.به گزارش صداوسیما، مدیریت 
توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند گفت: در این طرح که از یک هفته پیش 
آغاز شده است وضع سالمت سالمندان بیرجند 
در بخش های مختلف شامل سالمت جسمي، 
معنوي  و  اجتماعي  شناختي،  عاطفي،  رواني، 

رایگان بررسی می شود. وی با بیان اینکه در 
این بررسی هزار و 800 سالمند باالی 60 سال 
ساکن در بیرجند و روستاهای اطراف شهر زیر 
پوشش قرار خواهند گرفت، افزود: در بیرجند هزار 
و 400 نفر از سالمندان باالی 60 سال و در مناطق 
روستایی اطراف شهر حدود 400 نفر سالمند در دو 
مرحله سالمت شان مورد بررسی قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح حدود 
135 میلیون تومان اختصاص یافته است، گفت: 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت 
سالمندان  سالمت  دفتر  همکاری  با  دانشگاه 
و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
پژوهشگاه  سالمندان  تحقیقات سالمت  مرکز 
غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران 
دو  این طرح  افزود:  مجری طرح هستند. وی 
مرحله اجرایی دارد که درمرحله اول،غربالگری 
وضع شناختی، سالمت عمومی، سبک زندگی، 
های  بیماری  خطر  عوامل  و  زندگی  کیفیت 

غیرواگیر در سالمندان شامل تعیین شاخص هاي 
 CBC، FBS ،آنتروپومتریک، فشارخون، نوار قلب
، قند خون ، بررسي وضع بینایي و معاینات دهان 
و دندان بررسی  می  شود. میری مقدم، با بیان 
اینکه در مرحله دوم این طرح انجام تست های 
تخصصی در خصوص اختالل شناختی توسط 
انجام،  متخصص مغز و اعصاب و روانپزشک 
همچنین در صورت نیاز  MRI انجام می شود، 
گفت: در بیرجند سالمندان به صورت تصادفی 

از 60 نقطه شهر با مراجعه پرسشگران آموزش 
کسب  از  پس  و  شناسایی  منازل  در  به  دیده 
رضایت سالمندان، از آنها دعوت می شود در روز 
تعیین شده با برگه معرفي نامه به ساختمان مراکز 
تحقیقات دانشگاه برای انجام معاینات به صورت 
ناشتا مراجعه کنند.وی با بیان اینکه مدت اجرای 
طرح سه ماه است، گفت: در صورت نیاز سالمندان 
به انجام آزمایشات تخصصی مدت زمان اجرای 

آن بیشتر به طول می انجامد.

سربازی-در یک سال گذشته یک تن و 109 
کیلوگرم مواد مخدر توسط ماموران جان بر کف 
فرماندهی انتظامی فردوس کشف و ضبط شد. 
فرمانده انتظامی فردوس که به مناسبت هفته 
ناجا در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح فردوس 
سخن می گفت با اعالم این خبر افزود: در همین 
مدت 8 میلیارد و 290 میلیون ریال کاالی قاچاق 

نیز کشف و متهمان تحویل مقامات قضایی شدند. 
اینکه فردوس در مسیر عبور  بیان  با  فوالدی 
ترانزیت کاال و عبور مسافر از 7 استان جنوبی 
کشور به مقصد آسیای میانه و مشهد الرضا می 
باشد، گفت: متاسفانه در یک سال گذشته شاهد 
شهری  درون  تصادفات  درصدی   65 افزایش 
ضروری  که  بودیم  فرهنگی  اقدامات  علیرغم 

است در این زمینه بیشتر کار شود. وی اضافه 
کرد: در هفته ناجا در فردوس 50 عنوان برنامه 
پیش بینی شده که صبحگاه مشترک، دیدار با امام 
جمعه، حضور کارشناسان ناجا در مدارس و مساجد، 
همایش همیاران پلیس، عطر افشانی گلزار شهدا 
و ارتباط مستقیم مردم با فرمانده انتظامی فردوس 
ازجمله مهمترین این برنامه ها است.فوالدی شعار 

امسال هفته ناجا را” پلیس مقتدر، امین مردم” 
برشمرد و گفت: امروز نیروی انتظامی سازمانی یاد 
گیرنده است که هر روز در حال ارتقا می باشد 
و وجه تمایز نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
مردمی  کشورها  سایر  مسلح  ماموران  با  ایران 
بودن است که باید قدردان این نعمت باشیم.وی 
اضافه کرد: امروز عوامل انتظامی ما از بصیرت 

الزم برخوردارند و باال بودن آستانه تحمل، داشتن 
ابزار الزم برای مقابله با تهدیدات و مردمی بودن از 
ویژگی های پلیس است.فرمانده انتظامی فردوس، 
این شهرستان را یکی از امن ترین نقاط کشور 
دانست و تاکید کرد: در سایه هوشیاری مردم و 
آمادگی نیروی انتظامی باید این امنیت برای مردم 

حفظ شود.

سازندگی  بسیج  سازمان  خبر-رئیس  گروه 
خراسان جنوبی از تکمیل و بهره برداری از 104 
پروژه عمرانی با اعتبار 183 میلیون تومان در طول 
رزمایش خدمت توسط جهادگران خبر داد. هنری 
در نشست خبری افزود: این گروه ها 35 هزار نفر 
روز در عرصه های مختلف فعالیت کردند و فعالیت 
گروه های جهادی بیشتر در عرصه های عمرانی، 

اشتغال، فرهنگی و آموزشی است.
وی اظهار کرد: 100 نفر از جهادگران خراسان 
به آن منطقه  زلزله کرمانشاه  جنوبی در زمان 
از جهادگران دوره  برای تعدادی  اعزام شدند و 
های آموزشی امداد و نجات با همکاری جمعیت 
هالل احمر برگزار می شود. مسئول سازمان بسیج 
رزمایش  برگزاری  با  همزمان  گفت:  سازندگی 
محمد رسول ا... )ص( 2 به مدت 20 روز، 360 
گروه جهادی خراسان جنوبی در مناطق محروم 
حاشیه شهرها فعالیت داشتند و در این گروه ها 

شاهد حضور چشمگیر جوانان بودیم.

وی افزود: همچنین تفاهم نامه ای با کمیته امداد 
خانه  تکمیل  و  احداث  برای  )ره(  خمینی  امام 
محرومان منعقد شد. هنری بیان کرد: قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی برای خدمت رسانی به گروه 
برگزاری  زمان  و  شد  تشکیل  جهادی  های 
های  حمایت  )ص(  ا...  محمدرسول  رزمایش 
مطلوبی داشت. وی برگزاری میز خدمت و حضور 
مسئوالن در مساجد حاشیه شهرها، طرح یک 
کاسب، یک دانش آموز در بخش بسیج اصناف و 
حضور اکیپ های دامپزشکی در مناطق روستایی 
را از اقدامات انجام شده در 21 روز رزمایش یاد 
شده عنوان کرد. وی گفت: پایان سال جاری نیز 
گروه های خدمت رسان محله محور راه اندازی و 
در هر محله که پایگاه بسیج وجود دارد، یک گروه 
جهادی خدمت رسان فعال می شود.هنری افزود: 
در بخش بسیج خواهران اقداماتی از قبیل اجرای 
طرح خادم الشهدا و دوخت شش هزار لباس برای 
برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی انجام شد 

و فروشگاه های تولید روستایی همزمان با هفته 
بسیج در بیرجند به بهره برداری می رسد.

راه اندازی نمایشگاه عرضه مستقیم 
تولیدات روستائیان

وی از راه اندازی نمایشگاه عرضه مستقیم تولیدات 
روستائیان در هفته بسیج خبر داد و بیان کرد: 
استانی  تولیدات  برخی  فروش  برای  همچنین 

فروش متقابل با برخی استان ها را در دستور کار 
قرار دادیم تا بخشی از مشکالت بازار روستائیان 
بانک جامع مشاغل  ایجاد  از  مرتفع شود. وی 
روستایی در استان خبر داد و با اشاره به اینکه 
تاکنون اطالعات 230 کارگاه ثبت شده است، 

اعالم کرد: همچنین با همکاری بنیاد تعاون سپاه 
15 واحد دامپروری با بیش از 800 میلیون تومان 
اعتبار در استان راه اندازی شد. مسئول سازمان 

بسیج سازندگی اظهار کرد: بانک اطالعات جامع 
مشاغل روستایی ایجاد شده و تاکنون اطالعات 
بانک ثبت شده است.وی  این  230 کارگاه در 
گفت: بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در طرح های اشتغال ظرفیت خوبی داشته که با 
همکاری این تعاون، 15 واحد دامپروری با هشت 

میلیارد ریال اعتبار راه اندازی شد.

توزیع ۲۰ هزار قطعه جوجه 
در روستاهای هدف

هنری بیان کرد: اجرای طرح جوجه ریزی مرغ 
بومی اصالح نژاد با همکاری دانشگاه بیرجند از 
برنامه های دیگر است که در فاز نخست این 
طرح 20 هزار قطعه جوجه بین خانوارهای نیازمند 
مناطق هدف توزیع می شود. وی افزود: طرح 
یادشده در قرارگاه پیشرفت و آبادانی انجام و در 
مرحله نخست هشت هزار و 500 قطعه جوجه در 

دهستان ها توزیع شد.

قوسی - صبح روز گذشته مراسم بازدید از پروژه 
های بنیاد مسکن با حضور قائم مقام نماینده ولی 

فقیه در بنیاد مسکن برگزار شد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در مورد این پروژه 
درآمد  کم  اقشار  مسکن  پروژه  داد:  توضیح 
در  واحد   250 به  نزدیک  بیرجند،  معصومیه 
شهرستان بیرجند است که این افراد از تسهیالت 
مسکن مهر نیز استفاده کردند. آسمانی مقدم ادامه 
داد: مساحت  واحدها بین 60 متر تا 118 متر متغیر 
است و امکانات آب، برق، گاز تامین و آماده سازی 
تمام محوطه و سایت ها انجام شده است. وی با 
اشاره به اینکه پروژه به طور کامل به مردم تحویل 
داده شد، افزود: در بیش از 99 درصد واحدها مردم 
سکونت دارند. مدیرکل بنیاد مسکن استان بیان 
کرد: برای این واحدها، بین 30 تا 50 میلیون تومان 
نقدی و 30 میلیون تومان هم  تسهیالت 15 ساله 

پرداخت شده است. مابقی قیمت واحد بین 2 تا 3 
سال از منابع داخلی خود بنیاد مسکن برای این 

افراد تقسیط شده است.
 آسمانی مقدم با اشاره به وضع مسکن روستایی 
مسکونی  واحد   835 و  هزار   88 حدود  افزود: 
روستایی در سرشماری نفوس و مسکن سال 95 
رصد شدند و از این تعداد نزدیک به 42 درصد از 
استحکام بسیار مناسبی در برابر حوادث برخوردار 
هستند و حدود 14.5 درصد هم از مصالح تقریبًا 
بادوامی استفاده شده اما اصول فنی کامل رعایت 
نشده است. وی ادامه داد: بیش از 40 درصد نیز از 
مصالح بسیار کم دوام یا بی دوام استفاده کردند که 
در مقابل هرگونه حوادثی دچار آسیب می شوند و 
می تواند مخاطرات زیادی را به همراه داشته باشد.

 آسمانی مقدم افزود: تسهیالت 25 میلیون تومانی 
در اختیار روستاییان قرار می دهیم تا بتوانند منازل 

خود را مستحکم و ایمن کنند. همچنین شهرهای 
زیر 25 هزار نفر نیز می توانند از این تسهیالت 
استفاده کنندکه این تسهیالت به صورت 15 سال 

بازپرداخت و با کارمزد بین 4 تا 5 درصد است.
بنیاد  ادامه قائم مقام نماینده ولی فقیه در  در 
طور  به  کرد:  اظهار  اسالمی  انقالب  مسکن 
شهرهای  در  واحد  هزار   100 سالی  متوسط 
گوناگون کشور و در روستاها نیز به طور متوسط 
سالی 200 هزار واحد با تسهیالتی که توسط 
دولت تامین می گردد، ساخته می شود. رضایی 
با بیان اینکه تاکنون بیش از 2 میلیون واحد 
شده،  بهسازی  و  بازسازی  روستایی  مسکن 
تصریح کرد: در زمان حاضر در روستاها هر واحد 
25 میلیون تومان تسهیالت دارد و امید است 
بانک ها همکاری بیشتری داشته باشند تا بتوانیم 
با شرایطی که پیش آمده، تسهیالت بیشتری 

پرداخت کنیم و گام های بلندتری برداریم.
طرح  سه  مسکن،  بنیاد  های  پروژه  ادامه  در 
)قاین(  روستاهای سفتوک  در  روستایی  هادی 
خونیک سفلی )نهبندان( و علی آباد )سربیشه( با 
اعتبارات هزینه شده  796 میلیون و 850 هزار 
تومان افتتاح شد. همچنین 108 واحد مسکن 
روستایی با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 52 میلیون 

تومان )تسهیالت ارزان قیمت و به همین مقدار 
آورده متقاضی در امر ساخت مسکن می باشد( 
به بهره برداری رسید و 5 طرح سیل بند حفاظتی، 
دیوار ساحلی و زیرسازی و آسفالت در 5 روستای  
ماژان )خوسف(، حسین آباد تاجکوه )زیرکوه(، امیر 
آباد )بیرجند(، فتح آباد )فردوس(، روشک )قاین( با 

اعتباری بالغ بر 285 میلیون تومان اجرا شد.

برزجی-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
گفت: بستن کمربند ایمنی سرنشین از هفته آینده 
در رانندگی درون شهری الزامی می شود. عباسی 
روز گذشته در حاشیه افتتاح شهرک ترافیک بیرجند 
در جمع خبرنگاران گفت: پیش از این در زمینه 
بستن کمربند ایمنی برای مسافران درون شهری 
تخفیف قائل شده بودیم اما از هفته آینده برای 
تمامی خودروها و سرنشین ها اجباری می شود. 
وی افزود: تصادفات فوتی درون شهری خراسان 
جنوبی 6 ماه نخست امسال 11 فقره بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 درصد رشد 
داشته و تصادفات جرحی نیز هفت درصد افزایش 
یافته است.عباسی بیان کرد: تخلفات حادثه ساز 
در بیرجند 44 درصد افزایش داشته است و گروه 
باالی 60 سال با 33 درصد بیشترین سن متوفیان 
تصادفات را شامل می شود و حدود 30 درصد 

متوفیان زیر 15 سال هستند.
وی درباه آمار تصادفات کودکان زیر 15 سال 
اظهار کرد: 6 ماه اول سال گذشته 290 کودک 
در تصادفات مجروح شدند که آمار امسال با هفت 

درصد کاهش به 270 نفر رسیده است. 
عباسی گفت: از ابتدای مهر امسال نیز 35 کودک 

زیر 15 سال در تصادفات مجروح شدند که این 
آمار در مهر سال گذشته 36 نفر بوده است. 

وی با تاکید بر فرهنگ سازی یادآور شد: هدف از 
راه اندازی و افتتاح پارک ترافیک، آموزش افراد زیر 
 15 سال است که امید می رود با این آموزش ها

در آینده آمار تصادفات کمتر شود. وی از ارائه 
آموزش فرهنگ ترافیک در 131 مدرسه استان 
خبر داد و گفت: 24 هزار و 366 دانش آموز از اول 
مهر آموزش قوانین رانندگی را در مدارس فراگرفته 
اند که این روند ادامه خواهد داشت.رئیس پلیس 
راهور با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در کاهش 
آمار تصادفات تاثیرگذار بوده است، تصریح کرد: در 

زمینه آموزش ها و فرهنگ سازی، خراسان جنوبی 
در 2 سال متولی جزو استان های اول بوده است. 

اقدامات فرهنگی موجب کاهش
 تلفات حوادث رانندگی شده است

جانشین فرمانده انتظامی هم در این مراسم گفت: 
آمار ساالنه  اقدامات فرهنگی موجب شده که 
تلفات رانندگی در کشور از 28 هزار به 16 هزار 
نفر برسد و ارتقای فرهنگ در حوزه راهنمایی و 
رانندگی نیازمند همکاری بین بخشی است. دادگر

اظهار کرد: هدف اقدامات فرهنگی پلیس این 
است که اندیشه و رفتار را برای استفاده صحیح 

از وسیله نقلیه هدایت کند. وی گفت: وضعیت 
تصادفات رانندگی کمی نگران کننده است و باید 
برای بهبود این وضع همه دستگاه ها به پلیس 
کمک کنند. وی با اشاره به اینکه حوادث رانندگی 
ششمین عامل مرگ و میر در دنیا است، بیان کرد: 
شهروندان امنیت در خراسان جنوبی را به وضوح 
احساس و لمس می کنند اما در کنار امنیت موجود 
باید مسایل ایمنی بیشتر مورد توجه واقع شود. وی 
علت 96 درصد تصادفات را عامل انسانی دانست 
و افزود: اجرای قوانین رانندگی در امنیت مردم به 
خصوص کودکان تاثیرگذار است که از همین رو 

استفاده از صندلی کودک نیز اجباری می شود.
مورد  را  سواری  دوچرخه  فرهنگ  ترویج  وی 
تاکید قرار داد و گفت: اگر این مهم تبدیل به یک 
فرهنگ عامه شود از بسیاری حوادث شهری به 
خصوص در حوزه حمل و نقل پیشگیری می شود.

وی در خصوص عمده دلیل حوادث استان که به 
کودکان آسیب می رساند، گفت: دویدن به سمت 
خیابان، رها کردن دست بزرگترها و پریدن در 
مسیر عبور خودروها، بازی کردن در خیابان به دلیل 
کمبود فضاهای تفریحی، عبور در شب با لباس 
های تیره و عبور از محلی که راننده دید ندارد جزو 

مهمترین عواملی است که کودکان دچار حادثه 
تصادف می شوند. جانشین فرمانده انتظامی با بیان 
اینکه بسیاری از خیابان های شهر بیرجند استاندارد 
الزم را ندارد، اظهار کرد: این ضعف ها برازنده شهر 
نیست و انتظار می رود در طراحی کالبد شهری 
نظر پلیس راهنمایی و رانندگی نیز گرفته شود.

رئیس سازمان رفاهی تفریحی شهرداری بیرجند 
در  افتتاح گفت: شهرداری  این  در حاشیه  نیز 
ترافیکی  این شهرک  اندازی و فضاسازی  راه 
همکاری داشته است. قالسی مود اظهار کرد: 
به  جنگلی  پارک  فضای  در  ترافیک  پارک 
صورت روباز در حال طراحی است. وی ادامه 
نقاشی دیواری، امکانات چراغ قرمز و چراغ های 
فرماندهی را از دیگر اقداماتی عنوان کرد که در 

شهرک ترافیکی بیرجند انجام خواهد شد.
کودکان  آموزش  و  ترافیک  آموزش  شهرک 
بیرجند با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی 
اختیار  در  ها  صبح  مکان  این  شد.  افتتاح 
مهدکودک ها و عصرها برای خانواده کارکنان 
شود.  می  واقع  استفاده  مورد  انتظامی  نیروی 
اصول  با  بازی  ضمن  مکان  این  در  کودکان 

صحیح ترافیکی آشنا می شوند.

قائمی از ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند استعفا داد

 

شنیده ها حاکی از آن است که دکتر کاظم قائمی 
از ریاست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند استعفا داده 
علیرغم  استان،  های  خبرگزاری  گزارش  به  است. 
عملکرد قابل قبول قائمی در جایگاه رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند و توسعه شبکه بهداشت و درمان 
در استان این استعفای ناگهانی سؤاالت بسیاری را از 
دالیل پشت پرده  آن در اذهان مردم به وجود آورده 
است. قائمی که از جراحان برجسته مغز و اعصاب  
کشور می باشد، 24 آذر 1393 با حکم وزیر بهداشت 
به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند منصوب 
شد. او علت استعفایش را استفاده از وقت خود برای 
آموزش دستیاران تخصصی جراحی مغز و اعصاب این 
دانشگاه اعالم کرد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی نیز با استعفای دکتر قائمی از ریاست دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند موافقت کرد. قائمی از معرفی 
5 نفر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
برای سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر 
داد و گفت: افرادی که برای این سمت به وزارتخانه 
معرفی کردم عبارتند از آقایان دکتر محمد دهقانی 
فیروزآبادی معاون درمان دانشگاه، دکتر محمد رضا 
میری رئیس دانشکده بهداشت، دکتر اصغر زربان 
مدیرگروه بیوشیمی، دکتر اسماعیلی روانپزشک و دکتر 

علیرضا احسان بخش متخصص رادیولوژی.

عرضه و تقاضا در بازار
 به حالت طبیعی نزدیک شد

ایرنا-معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری گفت: عرضه و تقاضای کاالها در گروه 
های مختلف به میزان طبیعی و نرمال خود نزدیک 
اخیرا تقاضای  افزود:  شده است. مشیرالحق عابدی 
مردم برای خرید برخی کاالها به صورت غیرمنطقی 
و بیشتر از نیاز واقعی افزایش یافته بود که با تامین و 
عرضه این کاالها و همچنین کاهش نرخ ارز در روزهای 
اخیر قیمت ها کاهش یافته و تقاضا نیز متعادل تر شده 
است.وی تاکید کرد: مردم در این شرایط باید به میزان 
نیاز واقعی و مصرف خود خرید کنند تا تقاضای زیاد 
برخی کاالها، موجب کمبود و افزایش قیمت نشود.وی 
گفت: پس از سقوط قیمت دالر از عصر روز دوشنبه نهم 
مهر، همچنان قیمت دالر رو به کاهش بوده و قیمت 
سکه و طال نیز به تبع قیمت دالر، کاهش یافته است. 
وی اظهار کرد: براساس بررسی ها وضعیت کلی بازار به 
حالت عادی بازگشته و مشکل تامین گروه های کاالیی 
عادی خواهد بود که در همین ارتباط به علت کمبود 
روغن نباتی در بازار، شرکت های پخش آمادگی خود را 
برای عرضه 500 تن روغن نباتی اعالم کرده اند. وی 
افزود: پیگیری ها و اقدامات متعدد برای رفع مشکالت 
و انجام درخواست های رانندگان ناوگان حمل و نقل 
سنگین کاال انجام شده و سایر مسایل و موضوعات نیز 
در دست پیگیری و اقدام است. به گفته وی نیروهای 
نظارتی به شدت با گرانفروشی، احتکار و سایر تخلف ها 
برای جلوگیری از التهاب اقتصادی برخورد می کنند و 

این روند با جدیت در استان دنبال خواهد شد.

خراسان جنوبی فقط 12 روز ناسالم داشت

ایرنا-کارشناس آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط 
زیست گفت: از ابتدای امسال تاکنون 12 روز ناسالم 
با توجه به شاخص آالینده ها در استان به ثبت رسیده 
که بیشترین مقدار مربوط به خرداد ماه با رقم 187 بوده 
است. مالکی افزود: با توجه به مشاهده گرد و غبار از 
صبح دیروز در بیرجند گزارش ها، هوایی با ذرات 10 
میکرون و با مقدار 88 در رده سالم را نشان می دهد.وی 
ادامه داد: شاخص آالینده ها برای اکثر روزها ذرات و گاز 
ازون است که این روند از ابتدای سال 97 تاکنون بیشتر 
در رده سالم بوده است. مالکی انتشار عوامل بیماری زا، 
کاهش و تاثیر بر راندمان فتوسنتز گیاهان، ایجاد خطر 
برای بیماران حساس و مستعد آلرژی و تغییر مسیر 
مهاجرت پرندگان را از مهمترین مضرات ریزگردها و 
به تبع آن آالیندگی هوا بیان کرد. وی افزود: اقدام های 
مقابله ای با ریزگردها در حوزه اختیار اداره کل منابع 
طبیعی است اما این اداره کل برای جلوگیری هرچه 
بهتر از آالیندگی ها نسبت به درخت کاری در مناطق 

حفاظت شده، اقدام کرده است.

تولید ساالنه ۶۰ مقاله بین المللی توسط 
دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

ایسنا-مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده 
علوم دانشگاه بیرجند دیروز برگزارشد. رئیس دانشکده 
علوم  در این آیین از تولید ساالنه 60 مقاله بین المللی 
توسط دانشکده علوم خبر داد. موسوی، با بیان اینکه در 
دانشکده علوم امکانات فراوانی در زمینه آزمایشگاهی 
و کارگاهی داریم، گفت: 44 آزمایشگاه و کارگاه در 
رشته های فیزیک و زمین شناسی و زیست داریم که 
در رده “الف” امکانات دانشگاهی و آزمایشگاهی کشور 
قرار می گیرند. در پایان از برگزیدگان المپیک دانشکده 

علوم دانشگاه بیرجند تقدیر به عمل آمد.

ستاد اربعین برای پذیرایی 2۰ هزار زائر 
آماده است

ایرنا-رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: امسال 
به دلیل استقبال و کمک های مردمی موکب های استان 
از 28 به 35 موکب افزایش پیدا کرد و قرار است در 
شهرهای کاظمین و کربال برای 20 هزار زائر اسکان 
و غذای گرم آماده کنیم. جوینده روز گذشته در جمع 
خبرنگاران در طبس افزود: طبق آخرین آمار سرانه 
جمع آوری نذورات برای ستاد عتبات عالیات نسبت به 
سطح کشور 2 هزار و 500 تا سه هزار تومان است اما 
در خراسان جنوبی هفت هزار و 500 تومان است که 
رقم قابل توجهی است. وی با تشکر از مردم استان و 
همراهی مسئوالن بیان کرد: با توجه به اینکه برای سه 
وعده غذایی یک زائر مبلغ 40 هزار تومان پیش بینی 
می شود، شعار امسال ما نیز هر نفر 40 هزار تومان است 
که همه ارادتمندان می توانند ورود کنند و از یک زائر امام 

حسین )ع( پذیرایی کنند.

۴ نفر در تصادفات جان باختند

مهر-جانشین پلیس راه  استان از وقوع 23 فقره تصادف 
در جاده های استان طی هفته گذشته خبر داد و گفت: 
چهار نفر در این تصادفات فوت کردند. نیکمرد اظهار 
تصادف  فقره  سه  گذشته  هفته  در  همچنین  کرد: 
خسارتی و 16 فقره تصادف جرحی داشته ایم که در 
آن 34 نفر مجروح شدند. نیکمرد با اشاره به اینکه در 
مجموع 23 تصادف هفته قبل در خراسان جنوبی رخ 
داده است، ادامه داد: 50 درصد تصادفات در جاده های 
اصلی، 15 درصد در جاده های فرعی و 35 درصد 
در جاده های روستایی رخ داده  است. وی افزود: 45 
تصادفات به صورت واژگونی و 30 درصد به صورت 
برخورد وسیله نقلیه با موتورسیکلت بوده است. وی 
یادآور شد: 35 درصد  تصادفات به علت عدم توجه به 
جلو، 20 درصد تخطی از سرعت مطمئنه و 20 درصد 

دیگر نیز به علت انحراف رخ داده است.

آغاز عملیات اصالح شبکه
 آب شرب سربیشه

صداو سیما-عملیات اصالح شبکه آب شرب سربیشه 
آغاز شد. مدیر امور آب و فاضالب سربیشه گفت: در 
این عملیات، 500 متر از شبکه فرسوده آب شرب 
سربیشه با لوله های قطر 75 و 90 جایگزین می شود.

بیزادی زاده، هزینه این عملیات را 73 میلیون تومان 
اعالم کرد. همچنین مدیر امور آب و فاضالب قاین از 
مرمت مخزن 1000 مترمکعبی شهر اسفدن با اعتبار 43 

میلیون و 700 هزار تومان خبر داد.

خراسان جنوبی، رتبه هفتم پرداخت وام 
اشتغال روستایی در کشور

ایسنا-مدیرکل دفتر امور روستاها و شوراهای استانداری 
گفت: خراسان جنوبی در رتبه هفتم پرداخت وام اشتغال 
روستایی در کشور قرار دارد و تاکنون 1030 میلیارد ریال 
تسهیالت اشتغال در روستاهای خراسان جنوبی با پیش 
بینی ایجاد سه هزار فرصت شغلی پرداخت شده است. 
خواجوی اظهار کرد: در حوزه دفتر روستایی و شوراها در 
شش ماهه نخست امسال 305 پروژه دهیاری با اعتبار 
بالغ بر 185میلیارد ریال افتتاح شد. وی بیان کرد: از تعداد 
1780 روستای استان، 901 روستا دارای دهیاری بوده و 
879 روستا فاقد دهیاری هستند.خواجوی تصریح کرد: 
از محل تفاهم نامه منعقده فی مابین معاونت توسعه 
روستایی و مناطق محروم کشور با بانک عامل)بانک 
امید،کشاورزی و  سینا، پارسیان، صندوق کارآفرینی 
پست بانک( نیز 510 میلیارد ریال تسهیالت در محور 
اشتغال روستایی پرداخت شده که روند انجام کار در 
بانک های سینا و پارسیان همچنان ادامه دارد. وی افزود: 
به مناسبت روز روستا و عشایر پنجمین همایش روز 
ملی روستا و عشایر با شعار “کارآفرینان روستایی، کاالی 
ایرانی، ارتقای تولید ملی و ارزش آفرینی” در هفت محور 
اصلی، هفدهم مهر در سالن تالش وزارت کار برگزار 
خواهد شد که خراسان جنوبی نیز با سه کارآفرین برتر 

عرصه روستایی در این همایش حضور خواهد داشت.
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 حضرت علی علیه السالم فرمودند :
َهواِت واللَّذاِت یَتَبَیَُّن َوَرُع األتقیاِء ِعنَد ُحُضوِر الشَّ

پارسایی پارسایان به هنگام روی آوردن خواهش های نفسانی ولّذت ها آشكار می شود.
)عیون الحكم والمواعظ، ح 5۷4۹(

عکس: عارفی نیا

سیده الهام حسینی - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، یکی از موفق ترین 
مدیران بومی خراسان جنوبی، پس از 4 سال و 3 ماه و 19 روز خدمت در این پست، 
شنبه شب با بدرقه ای باشکوه و در میان جمعیتی که سالن ایثار بیرجند گنجایش 
پذیرای آن ها نبود، در این سمت تکریم و به عنوان دستیار ویژه وزیر جهاد کشاورزی 
راهی پایتخت شد. مراسم تکریم و معارفه با حضور انبوه تولیدکنندگان، کشاورزان، 
مسئوالن کشوری و استانی و کارشناسان برگزار شد و شبی به یادماندنی را برای 
خانواده کشاورزی استان رقم زد. تعدد حضور افراد، نشان از سابقه موفق و درخشان 

مدیریتی »هاشم ولی پور مطلق« را دارد.
ولی پور مطلق، رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی در این مراسم، ضمن تشکر از 
همه همکاران خود، عنوان کرد: این 4 سال خدمت، فرصتی برای خدمتگزاری به مردم 
و خودم بود و امیدوارم مورد قبول قرار گرفته باشد. وی به اهمیت امنیت در جامعه 
کنونی اشاره کرد و افزود: در استان ما این مبحث چه به صورت مرزی و چه داخلی 
اهمیت بیشتری پیدا می کند و زمانی محقق می شود که مردم به رفاه، همدلی و 
عدالت اجتماعی و اقتصادی رسیده باشند. به گفته وی جهاد کشاورزی با هدف ایجاد 
امنیت غذایی فعالیت می کند و با امنیت اقتصادی نیز ارتباط نزدیکی دارد. مشاور وزیر 
 جهاد کشاورزی از مشارکت های مردم در این بخش نیز سخن گفت و خواستار شد: 
تشکل های بخش کشاورزان استان همان طور که تاکنون به عنوان بازوهای توانمند 
سیاست گذاری این بخش در ارائه خدمت رسانی به مردم در کنار دولت تالش می 

کردند، از این پس نیز پررنگ تر از گذشته به فعالیت خود ادامه دهند.
افزایش 50 درصدی اعتبارات حوزه آبخیزداری

ولی پور مطلق با بیان این که خراسان جنوبی دارای ظرفیت های بالقوه فراوان و 
نیروی انسانی بسیار توانمندی است، ادامه داد: تنها نقطه ضعف این مجموعه آن است 
که ظرفیت های خود را باور ندارد، برای مثال گیاهان دارویی از ظرفیت های مهم 
خراسان جنوبی است که در حوزه اشتغالزایی تاثیرگذار است. وی به اقدامات وسیع 
در حوزه زیرساختی جهاد کشاورزی طی 4 سال فعالیت خود اشاره کرد و افزود: طی 

یک سال 20 برابر 20 سال گذشته فعالیت زیرساختی انجام شده است. به گفته وی 
امسال در حوزه آبخیزداری بیش از 50 برابر متوسط سال های گذشته اعتبار داشتیم 
و اعتبار تملک نیز 70 برابر چند سال گذشته شده است. ولی پور با بیان این که 
امسال منابع تسهیالتی ما 6 تا 7 برابر سال گذشته شده است، خاطرنشان کرد: دولت 
به خراسان جنوبی توجه دارد و باقی مانده کار اراده شما و بالفعل کردن آن است.

در شرایط تحریم تنها بخشی که ایستاده، کشاورزی است
افضلی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه نیز به اهمیت نگهداشت جمعیت و توسعه 
سطح زندگی مردم برای پیشرفت استان اشاره و بیان کرد: باید از ظرفیت آقای ولی پور 
مطلق که مسئولیت کشوری دارند برای توسعه استان استفاده شود. وی با اشاره به این 
که »قوسی« رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی نیز به عنوان مدیرکل امور عشایر، 
در خدمت محروم ترین قشر جامعه بوده، ابراز امیدواری کرد: ایشان نیز مانند همیشه 
در خدمت روستاییان باشند. افضلی با بیان اینکه در شرایط تحریم تنها بخشی که 
ایستاده، بخش کشاورزی است، خاطرنشان کرد: با وجود پهنه وسیع استان، تولیدات 
گندم 24 هزار تن بوده که این رقم مناسب نیست. وی با تاکید بر این که استان 
نیازمند تحوالتی به خصوص در بخش قنات است، اضافه کرد: 15 درصد از بودجه 
قنات کشور به استان اختصاص داده شده، اما باز هم ناچیز است و وقتی در 6 هزار و 
250 رشته قنات استان پخش می شود، نمودی ندارد. مشکالت استان با همدلی و 
استفاده از ظرفیت همه افراد بدون در نظر گرفتن گرایش های سیاسی قابل رفع است.

آدرس غلط ندهید!
نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان و بشرویه هم عنوان کرد: مدام گفته می شود باید 
صنعت را در استان توسعه داد در حالی که کار مردم این منطقه کشاورزی و دامداری 
است و بسیار هم خوب عمل می کنند، پس آدرس غلط ندهید و کار همین مجموعه 
کشاورزی را بهینه و مدیریت آبیاری را درست انجام دهید. امیرحسنخانی با اشاره به 
این که هنوز در بسیاری از نقاط استان از جمله ولده فردوس، نهرین طبس و جعفری 
بشرویه آبیاری به صورت غرقابی انجام می شود ، اضافه کرد: جا برای کار بسیار است 

و ما نمایندگان نیز آماده کمک هستیم. در دوره آقای ولی پور اقدامات خوبی انجام 
شده و جایگاه ویژه ای کسب کردند که حق استان و حق خودشان بود، ارتقا یابند.

طرح آبیاری نوین استان در شرق کشور نمود داشته است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار نیز در این مراسم به 
عملکرد بسیار موثر ولی پور مطلق با وجود خشکسالی های چندین ساله استان اشاره 
کرد و گفت: این نشان دهنده مدیریت بهینه آب و مدیریت زمان این فرد است که 
در این مدت از تولیدات کشاورزی استان کم نشد. عابدی با بیان این که آبیاری تحت 
فشار و استفاده از روش های نوین در کنار مدیریت منابع خاک نیز اثرگذار بوده است، 
خاطرنشان کرد: این عمل در شرق کشور نمود بسیار خوبی داشته و لوله گذاری برای 
آبیاری سر مزرعه ها از اقدامات شایسته ای است که باید پیگیری شود. وی در ادامه 
با بیان که مدیری شایسته از استان به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده و اعتماد 
به نیروهای جوان موجب کادرسازی برای این وزارتخانه می شود، یادآور شد: به گفته 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی بین مدیران کل جهاد 
کشاورزی استان های کشور سه استان برتر شدند که یکی از آنها خراسان جنوبی 
است. عابدی با تاکید بر این که در استان چیزی به عنوان کم کاری پرسنلی نداریم، 
ادامه داد: چون نیروها با دل و جان کار می کنند و در همین راستا نگاه ویژه مسئوالن 

وزارت جهاد کشاورزی به خراسان جنوبی مورد مطالبه است.
»ولی پور مطلق« از مدیران موفق استانی در وزارتخانه

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی هم با بیان این که مدیران 
جوان باید مصدر امور قرار گیرند تا با نشاط جوانی کارها پیش رود، عنوان کرد: با توجه 
به اینکه شکاف نسلی بین مدیران کشور وجود دارد، کانون های آموزش مدیران جوان 
در کشور شروع به کار کرده و نتایج خوبی نیز تاکنون به دست آمده است. جوادی، 
خراسان جنوبی را استانی غنی و دارای نیروهای بسیار خوبی دانست و افزود: بی شک 
بهترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی آن است. وی از »ولی پور مطلق« رئیس 
سابق سازمان جهاد کشاورزی به عنوان یکی از مدیران موفق استانی در وزارتخانه 

یاد کرد و ادامه داد: به همین دلیل مسئولیت ملی به وی سپرده شد و ابتدای این 
کار ملی دستیار ویژه وزیر شدن است. جوادی، » قوسی« رئیس جدید سازمان جهاد 
کشاورزی استان را نیز فردی شناخته شده عنوان کرد و یادآورشد: امیدواریم فعالیت 
های جهاد کشاورزی در همه حوزه ها در دوره او مضاعف شود. وی خطاب به رئیس 
جدید سازمان عنوان کرد: برای این مدیریت وامدار وزیر، استاندار، نماینده مجلس و 
هیچ کسی نیستید و فقط وامدار کشاورزان و مردمید و باید به این مردم خدمت کنید.

خراسان جنوبی، قطب گیاهان دارویی
جوادی با اشاره به این که سال زراعی گذشته نسبت به 50 سال اخیر از خشک ترین 
سال های کشور بوده است، اضافه کرد: با این حال 118 میلیون تن محصول کشاورزی 
در کشور تولید شد که نسبت به سال های قبل کمتر نبود. وی تالش سال گذشته 
بخش کشاورزی در سراسر کشور را دلیل افزایش بهره وری دانست و ادامه داد: خراسان 
جنوبی نیز از استان های پهناور با محوریت کشاورزی است که نقاط قوت فراوانی دارد 
و قطب گیاهان دارویی کشور است. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد 
کشاورزی با تاکید بر این که توسعه خراسان جنوبی مورد تقاضای همه بخش های 
کشاورزی کشور است، خاطرنشان کرد: این استان در زرشک، عناب و زعفران جایگاه 
ویژه ای دارد و باید به نقاط قوت خود بپردازد. جوادی با اشاره به این که خراسان 
جنوبی می تواند تولیدات خود را غیر از وزن در ارزش ریالی باال ببرد، ابراز امیدواری 
کرد: روزی در این استان بیاید که مهاجرت نباشد و حتی افراد بازگردند. وی به شرایط 
ویژه کشور و تحریم های ظالمانه اشاره کرد و افزود: اقتصاد مقاومتی که سال ها طراحی 
شده امروز به طور کامل نگاه به درون است و شاه بیت آن بخش کشاورزی است.
الزم به ذکر است مهندس ولی پور مطلق در زمان ریاست خود اقدامات شایسته 
متعددی از جمله توجه ویژه به ساختار تشکل های بخش کشاورزی، رشد تولید 
میانگین محصوالت کشاورزی در بخش های مختلف علیرغم خشکسالی های چندین 
ساله، افزایش میزان جذب اعتبارات بخش کشاورزی در زیربخش های تسهیالتی و 
موافقت نامه ای و اجرای طرح های آبیاری نوین در سطح وسیع را در کارنامه خود دارد.

»بدرقه باشکوه« رئیس سازمان به سبک جهادی ها
»هاشم ولی پور مطلق« از موفق ترین مدیران وزارتخانه جهاد کشاورزی است

خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی(09303102285 - 32454577 - 056

فراخوان

مسابقات انتخابی اسکیت المپیاد کشوری
دختر و پسر متولدین 82 تا 86 

مهلت ثبت نـام: حـداکثـر 18 مهر
تلفن تماس : 09364038525-09155612165

هیئت اسکیت استان برگزار می کند

قابل توجه مدیران و مسئولین محترم واحدهای صنعتی و خدماتی خراسان جنوبی

فراخوان ثبت نام در خصوص انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز 

جهت برگزاری بیستمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز در سال 1397

بنا بر اعالم سازمان حفاظت محیط زیست کشور واحدهای صنعتی و خدماتی که در 

راستای حفظ محیط زیست اقدامات برجسته ای انجام داده اند، می توانند از طریق 

مراجعه به پورتال سازمان حفاظت محیط زیست کشور به نشانی  www.doe.ir و یا 

isg.doe.ir نسبت به تکمیل پرسشنامه های الکترونیکی واحدهای صنعتی و خدماتی 

سبز سال 97-96 از تاریخ 97/7/7 لغایت 97/8/23 اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند. 

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

هفته نیروی انتظامی
 بر دالور مردان عرصه 

امنیت و انضباط اجتماعی 
مبارک باد

هیئت ابوالفضلی بیرجند


