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به گندم ري 
نمي رسيد آقايان
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مجلس آينده 
دوربرگردان انقالب است 
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به شورای سياست گذاری 
اصالح طلبان نيازی نيست 

صفحه 6

 آمريکا قادر نيست به سياستهاي 
ضدايراني خود  ادامه دهد

صفحه 6

خراسان جنوبی 
و  اربعینی دیگر

دوباره ایام اربعین نزدیک شد و همه جا 
سخن از این اجتماع و پیاده روی بزرگ 
اربعین است.برخی هنوز مردد اند و برخی 
دیگر بار سفر بسته و چند روز دیگر راهی 
سفر می شوند.هرساله از استان خراسان 
جنوبی نیز تعداد زیادی از عاشقان امام 
حسین )ع( پا به میدان گذاشته و عازم 
این سفر می شوند. سال گذشته 22 هزار 
نفر از استان در  پیاده  روی اربعین حسینی 
شرکت کرده که امسال نیز پیش بینی 
می شود همین تعداد در مراسم اربعین 
شرکت کنند.مردم استان همواره ارادت 

خاصی نسبت به ...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4190

5 عقيده و بصيرت، مهمترين شاخصه  نيروی دفاعی و نظامی5 شيوع معلوليت بينايی در استان بيش از دو برابر کشور  3خراسان جنوبی 13 دستگاه غربالگری پيشرفته بينايی دارد

 “ غبار” روی میز مسئوالن
    صفحه 5

ری
 اکب

س:
عک

اولین کارگروه مقابله با   ریزگردها  برگزار شد

مصرف خودسرانه دارو،  بيشترين عامل مسموميت
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند گفت: مسمومیت 
بر اثر مصرف ناآگاهانه دارو یا خود درمانی در استان بیشترین آمار مسمومیت ها را به خود 
اختصاص داده است. ناصری روز گذشته در نشست خبری به مناسبت...  ) ادامه در صفحه 5( 

اجالسيه شهدای نيروی انتظامی امروز  برگزار می شود
 فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی از برگزاری اجالسیه شهدای نیروی انتظامی خراسان 
جنوبی با میزبانی این نهاد خبر داد و گفت: اجالسیه امروز در محل حسینیه جماران از ساعت 8 
صبح تا 11 برنامه ریزی شده و پس از آن هم از نمایشگاه جنب حسینیه...  ) ادامه در صفحه 5( 

رکورد بی سابقه  ورود گردشگران 
خارجی  در آبان  ثبت می شود /5

 صادرات استان به افغانستان در حد صادرات کشور به اروپا/2

فدا
 جان

س: 
عک

جنـاب حـاج آقای فالحـی
مدیر عامل محترم کاشی فرزاد

درود بر شما که عالوه بر ایجاد اشتغال و کارآفرینی در صنعت 
و کمک های خیرخواهانه تان، در عرصه علم و دانش هم 

با ساخت آزمایشگاه در حقیقت حامی مدرسه تا دانشگاهید 
خداوند بر توفیقات تان بیفزاید.

از طرف جمعی از شهروندان

» فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای«  نوبت   اول
دانشگاه بیرجند ) مناقصه گذار به آدرس شهرستان بیرجند - بلوارشهید آوینی - پردیس شوکت آباد - سازمان مرکزی دانشگاه( درنظر دارد: اجرای پروژه عمرانی ذیل  را براساس قانون 
آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه به پیمان کاران دارای صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته ابنیه  )حداقل پایه 5  رشته ابنیه و3 شخص حقیقی( واگذار نماید. 
لذا پیمان کاران واجدشرایط متقاضی با در نظرگرفتن رشته ،پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 1397/07/24تا 1397/07/30به آدرس دانشگاه بیرجند- 

مدیریت امورفنی ونظارت برطرح های عمرانی مراجعه نمایند. 

نوع قرارداد محل اجرا موضوعپروژه 
مدت 
پيمان 

مبلغ برآورد 
)ريال(

مبلغ تضمين شرکت 
در مناقصه )ريال(

تاريخ تحويل اسناد 
و پيشنهادات 

تاريخ 
بازگشايی

احداث 
ديوارسنگی 

زمين آموزشکده 
کشاورزی 
سربيشه

احداث 
ديوارسنگی 
حصارمحوطه 
ودرب های 

ورودی 

آموزشکده 
کشاورزی 
سربيشه

براساس قرارداد به صورت سرجمع و 
طبق  بخشنامه شماره 96/1299188 

مورخ 96/05/04 ابالغی سازمان 
 برنامه و بودجه وپيوست های آن ،
ابالغی سازمان برنامه و بودجه  

44،462،682،888223،150،000 ماه

حداکثر ساعت  
10صبح روز 

يکشنبه مورخ 
1397/08/13

ساعت 12 
روز يکشنبه 

مورخ 
1397/08/13

تضمين شرکت درمناقصه: ضمانت نامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس ازتاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در پاکت )الف( یا چک تضمین شده 
بانکی و یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 483546076 به نام حساب متمرکز وجوه سپرده دانشگاه بیرجند نزد شعبه بانک تجارت دانشگاه بیرجند واریز و اصل فیش واریزی در 

پاکت )الف( قرارداده شود .
محل فروش اسنادمناقصه: شهرستان بیرجند - انتهای بلوار شهیدآوینی - دانشگاه بیرجند - مدیریت امورفنی و نظارت برطرح های عمرانی

هزینه فروش اسناد به عهده شرکت کنندگان بوده و به هیچ عنوان مسترد نمی گردد. اسناد و مدارك مناقصه فقط به نماینده پیمانکار با ارائه معرفي نامه کتبی دارای مهر و امضای مجاز 
تحویل خواهد شد. همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت احراز هویت نماینده معرفی شده ، مهر شرکت در زمان دریافت اسناد مناقصه الزامیست.

نشاني محل تسليم پيشنهادها: شهرستان بیرجند- دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد - سازمان مرکزی دانشگاه - دبیرخانه دانشگاه بیرجند
محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات دانشگاه بیرجند می باشد. 

پایان مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه پس از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها می باشد. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند  

جناب آقای علی اصغر موسوی کیا 
انتصاب جناب عالی را به سمت

 مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
تبریک عرض نموده ، توفیقات روزافزون شما را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

نخعی پور - مدیرعامل مجمع خیرین ازدواج آسان خراسان جنوبی

برادر بزرگوار جناب آقای مهندس مروی مقدم
مدیرکل محترم استاندارد خراسان جنوبی

هر جا کاری اصولی و محکم و استوار صورت می گیرد، مهمترین شاخصه این استواری، 
در نمادهای استاندارد متجلی می شود و هرجا نقص و خال وجود دارد، خروج از اصول استانداردها 
درآن مشهود است. ضمن عرض خداقوت، هفته استاندارد را حضور جناب عالی و همکاران محترم 
در آن اداره کل تبریک عرض نموده ، توفیق و سربلندی روزافزون تان را در این عرصه خطیر 

از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزو دارم.
                                                                 سید محمد حسین زینلی

                                                                  مدیرعامل شرکت کویرتایر               

به مناسبت سومین روز درگذشت مادری عزیز و خواهری دلسوز

مرحومه حاجیه نرگس جابری مفرد
)والده آقایان ضیائی مقدم(

جلسه ترحیمی روز چهارشنبه 97/7/25 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل 
هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحومه
 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: ضیائی مقدم، جابری مفرد ، ورزگانی ، ضیائی ، پارسی و سایر بستگان

جناب آقای حمید  سریخانی
درگذشت جانگداز برادر بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت می گوییم 

ما را در غم خود شریک بدانید.
روح ا... آهنی - حمید جعفری پور - نوید جعفری

جنـاب آقای محمدحسـن رزقـی
موسس و مدیر موسسه بین المللی خوارزمی
افتتاح و راه اندازی باشگاه خالقیت و پرورش استعداد، 

برگ زرینی در کنار سایر خدمات ارزنده شما در آموزش و 
تربیت کارآفرینان و مدیران آینده استان خراسان جنوبی است.

خداقوت ، دست مریزاد 
تهـران - عبدالهـی
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بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان و عراق الزامی شد

سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی در نامه ای به رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: تمامی صادرکنندگان کاال به عراق و افغانستان باید طبق 
ضوابط اجرایی ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. پناهی افزود: تمامی صادرکنندگان کاال به عراق و افغانستان باید طبق 
ضوابط اجرایی ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

خراسان جنوبی و اربعینی دیگر      

* امین جم

و  اند  مردد  هنوز  برخی   ... اول(  از صفحه  مقاله  )ادامه سر 

برخی دیگر بار سفر بسته و چند روز دیگر راهی 
سفر می شوند.هر ساله از استان خراسان جنوبی نیز 
تعداد زیادی از عاشقان امام حسین )ع( پا به میدان 
گذاشته و عازم این سفر می شوند. سال گذشته 22 
هزار نفر از استان در پیاده روی اربعین حسینی شرکت 
کرده که امسال نیز پیش بینی می شود همین تعداد 
در مراسم اربعین شرکت کنند.مردم استان همواره 
ارادت خاصی نسبت به خاندان اهل بیت داشته و 
دارند که آمار کمک ها و حضور  آنها در مراسمی 
است. خراسان  آن  گویای  به خوبی  اربعین،  چون 
خدمت  در  موکب   28 با  گذشته  سال  در  جنوبی 
رسانی به زائران اربعین حسینی مشارکت کرده و 
امسال با وجود مشکالت اقتصادی این تعداد به 35 
موکب رسیده است که هر وعده به 20 هزار زائر 
اسکان و به همین تناسب برای زائران غذای گرم 
تهیه خواهند کرد. خوشبختانه با تالش های حج 
و زیارت استان و همکاری استانداری، کنسولگری 
موقت عراق در استان برپا شد که باعث راحت تر 
شدن امور مربوط به ویزا شده است. خراسان جنوبی 
هجدهمین استانی است که کنسولگری عراق در آن 
مستقر می شود و از آن جایی که در استان سیستان 
بلوچستان کنسولگری عراق وجود ندارد، قرار است 
زائران اربعین حسینی از این استان نیز امسال برای 
گرفتن ویزا به بیرجند بیایند.این موضوع خود نشان 
از اهمیت این موضوع و تالش زیاد مسئوالن برای 
برپایی این مراسم دارد. امسال فعالیت های زیادی 
از سوی حج و زیارت استان همچون موارد گفته 
شده انجام شد که موفقیت در تغییر مرز خروجی 
برپایی  همچنین  و  اربعین  ایام  در  استان  مردم 
مردم  تا  کرد  زیادی  کمک  موقت،  کنسولگری 
این مراسم شرکت  بتوانند در  راحت تر و سریعتر 
است. تشکر  و  تقدیر  شایسته  این همه  که  کنند 

ایران خودرو تهدید شد

مفاسد  با  مبارزه  فراکسیون  رئیس  خجسته،  امیر 
اقتصادی مجلس گفت: اتفاقات عجیبی در زمینه 
سایپا  و  ایران خودرو  متاسفانه  و  داده  رخ  خودرو 
هزار   270 تعهدات  که  می کنند  عمل  نحوی  به 
خودرویی که از سال گذشته بوده را باید در ابتدای 
سال به آن عمل می کردند. قطعات مورد نیاز برای 
تولید خودروهای تعهد داده شده با ارز 3 هزار و 800 
تومانی و 4 هزار و 200 تومانی وارد کشور شده بود 
اما با افزایش نرخ ارز این قطعات از انبارها خارج و 
به انبارهای دیگری برای احتکار منتقل شده اند، و 
اطالعات کافی در خصوص احتکار انجام شده را 
در اختیار داریم و در صورتی که ایران خودرو تقاضای 
دریافت آنها را داشته باشد در یک مناظره تلویزینی 

تمامی این موارد را ارئه می کنم.

بانک هایی که ارز مسافرتی 
به زائران اربعین می دهند

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت از تالش بانک 
اربعین  مرکزی برای پرداخت ارز مسافرتی زائران 
حسینی در داخل کشور توسط بانک های ملی و 
ملت خبر داد. مرتضی آقایی ضمن اعالم این خبر 
افزود: بانک مرکزی در حال طراحی مکانیزمی است 
که زائران ایرانی با حفظ شأن و منزلت در داخل 
خاک عراق تنها به عنوان زائر وارد این کشور شوند.

وی گفت: پرداخت ارز مسافرتی زائران در عراق از 
حالوت زیارت و کرامت زوار اباعبدا... الحسین)ع( 
می کاهد از این رو تالش بر این است تا با برقراری 
بانک  از سوی  اقدام  این  بانکی  مناسب  ارتباطات 

های عامل ملی و ملت انجام شود.

هر کیلوگرم زعفران نوبرانه 
۸ تا ۱۲ میلیون تومان

زعفران  برداشت  زعفران گفت:  ملی  عضو شورای 
نو در کشور آغاز و اکنون محصول مناطق سردسیر 
وارد بازار شده است. حسینی با بیان اینکه قیمت هر 
کیلوگرم زعفران نوبرانه از 8 میلیون تا 12 میلیون 
تومان است، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت هر 
بازار 4.5  در  کیلوگرم زعفران کهنه )سال گذشته( 
میلیون تا 9 میلیون تومان است. وی ادامه داد: انتظار 
می رود با آغاز برداشت در سایر مناطق کشور قیمت 
زعفران در بازار روند کاهشی بیشتری به خود بگیرد.

مدیرعامل سایپا برکنار شد

سایپا،  خودروسازی  گروه  مدیره  هیئت  انتخاب  با 
گروه  این  مدیرعامل  عنوان  به  محمدرضا سروش 
قاسم  محسن  جایگزین  و  انتخاب  خودروسازی 
جهرودی شد. سروش، دانش آموخته مهندسی مکانیک 
از دانشکده فنی دانشگاه تهران در مقطع لیسانس، 
مهندسی صنایع )مدیریت سیستم ها و بهره وری( 
از دانشگاه صنعتی شریف و فوق لیسانس و مدیریت 
مالی و استراتژیک )DBA( در مقطع دکترا است.

سقوط دالر به زیر ۷ هزار تومان 
قطعی است

اینکه پس  با اشاره به  مسلم خانی، استاد دانشگاه 
از خروج آمریکا از برجام و بروز نوسانات و التهاب 
بازارها  به  بازگشت  حال  در  آرامش  مقطعی،  های 
تحریم  با  بسیاری  های  سال  در  ما  گفت:   است، 
مواجه بودیم. وی ادامه داد: در این دوره از تحریم ها 
اتفاقاتی افتاد که یک مورد دامن زدن تحریم توسط 
عده ای در داخل کشور و همچنین از طریق شبکه 
های مجازی داخل و خارج کشور بود. برخی خواستند 
تعابیر غیرواقعی از تحریم ها داشته باشند و مردم را 
بترسانند که خریدهای بیش از حد نیاز اتفاق بیفتد و 
نرخ دالر نیز به شکل غیر واقعی رشد کند. بررسی 
های کارشناسان نشان می دهد که نرخ واقعی دالر 
در ایران بین 5 هزار و 930 تومان تا ۶ هزار و 540 
تومان است که بر اساس مدلی به دست آمده است.

چگونه سابقه چک های برگشتی 
را بگیرید

مشتریان نظام بانکی از این پس می توانند با ارسال 
چک های  در  مندرج  1۶رقمی  استعالم  شناسه 
صیادی به سامانه استعالم پیامکی بانک مرکزی، 
از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوند.

می توانند  مردم  مرکزی  بانک  اطالعیه  براساس 
در  مندرج  1۶رقمی  استعالم  شناسه  ارسال  با 
چک های صیادی به سامانه استعالم پیامکی بانک 
اعتباری  وضع  از   701701 سرشماره  با  مرکزی 
باید  کار  این  برای  شوند.  مطلع  صادرکننده چک 
شماره 1۶رقمی به شماره 1*1* پیامک شود و در 
پیامک پاسخ اطالع رسانی به صورت رتبه بندی شده 
می شود. اعالم  رنگ ها  از  یکی  براساس 

سرمقاله

صادرات استان به افغانستان در حد صادرات کشور به اروپا
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار فعاالن اقتصادی بخش خصوصی استان بیان کرد:

قوسی - ظهر روز یکشنبه جلسه بررسی مشکالت 
بخش  اقتصادی  فعاالن  کارآفرینی  و  کار  و  کسب 
خصوصی با حضور دکتر جلیلی، عضو مجمع تشخیص 

مصلحت نظام در اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تصویر 
وضع موجود بسیار مهم است، گفت: این جلسه فرصت 
مغتنمی بود که تا حدودی با وضع موجود در استان آشنا 
شویم. جلیلی ادامه داد: باید به تناسب وضع موجود، 
درکی از وضع مطلوب آن هم نه براساس توانمندی های 
یک فرد، بلکه تصویر همه شما، داشته باشیم. وی افزود: 
با توجه به مختصات و الزاماتی که وضع مطلوب خواهد 
داشت، به برنامه ریزی ما جهت می دهد تا به هدف 
برسیم و موانع آن را بشناسیم. عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بیان کرد: فلسفه چنین اتاقی این است 
که مانند نخ تسبیح مسائل پراکنده را تجمیع کند و 
چگونگی رسیدن به نقطه مطلوب را تصویر سازی کند. 
جلیلی با اشاره به اینکه یکی از فرصت های معنوی این 
استان حضور دانشگاه هاست، ادامه داد: استفاده از پایان 
نامه های دانشجویان با ارتباط برقرار کردن با دانشگاه ها 
بسیار مهم است. وی با بیان این مطلب که دولت اگر 
مانع رسیدن به وضع مطلوب نشود هنر کرده، تصریح 
کرد: دولت با دیوانساالری موجود اداری، بدون شک 
نمی تواند کارها را انجام دهد و الزمه حل مشکالت، 

مشارکت مردم در امور است. 
اینکه  بیان  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
فرصت هایی خداوند در اختیار این استان قرار داده که 
می توانیم با آن یک کشور را اداره کنیم، خاطرنشان 
کرد: اگر بخواهم بدون تعصب محلی یکی از مزیت های 
نسبی این استان را مطرح کنم، ظرفیت نیروی انسانی 
آن است. جلیلی با اشاره به اینکه صادرات به افغانستان 
بسیار ارزشمند است، تاکید کرد: تمام صادرات غیرنفتی 
به 28 کشور اتحادیه اروپا به 3 میلیارد نمی رسد ولی 
 صادرات همین استان به افغانستان با این رقم برابری

 می کند. وی ادامه داد: خود این جمع باید یک هویت 
واحد داشته باشد. اگر کارهایی که تک تک شما برای 
صنف خودتان انجام می دهید، تجمیع شود پیگیری 

های شما یک دهم می شود.
تولید ۲۲ درصد الستیک کشور در استان

نماینده شرکت کویرتایر بیرجند نیز گفت: کویرتایر 22 
درصد تولید الستیک کشور را دارد. فخار با بیان اینکه 

استراتژیکی بودن تایر در ماه های اخیر مشهود بوده، 
افزود: با توجه به قیمت تمام شده، تولید تایر در زمان 
فعلی برای این شرکت اقتصادی نیست. وی ادامه حیات 
این صنعت را نیازمند افزایش ظرفیت آن دانست و اظهار 
کرد: طرح توسعه کوتاه مدت با افزایش 5 هزار تنی 
تهیه شده که برای خرید ماشین آالت نیز 20 میلیون 
دالر الزم است. همچنین قرارداد ساخت ماشین آالت 
با شرکت چینی منعقد شده که اگر پرداخت به موقع 
انجام نشود طرف قرارداد، این ماشین آالت را به بقیه 
مشتری ها می فروشد و در صورت خرید این ماشین 

آالت ظرفیت کارخانه تا 30 درصد افزایش می یابد.
اینکه  بیان  با  نیز  نیلوفر  کاشی  شرکت  مدیرعامل 
مشکالت بخش صنعت از زمان افزایش قیمت بهای 
انرژی در دی 1389 به بعد مضاعف شده، گفت: قرار 
بود از محل صرفه جویی قانون هدفمندی یارانه ها به 
صنعت کمک شود که هنوز هیچ کمکی انجام نشده 
است. نوربخش با اشاره به افزایش هزینه های تمام شده 
با اجرای این قانون ادامه داد: حتی اگر قیمت قطعات و 
ماشین آالت که 8 برابر شده را نادیده بگیریم، عدم تامین 
تسهیالت مالی و افزایش قیمت ارز ایجاب می کند که 
صنعت حمایت شود تا با قیمت های قبلی بتواند ادامه 
حیات دهد. وی بانک ها، سیستم های وابسته و غیر 
وابسته به دولت مانند مالیات، تامین اجتماعی، شرکت 
های برق و گاز را از طلبکاران صف اول بخش صنعت 
برشمرد و گفت: اگر می خواهیم مملکت را از این مرحله 
عبور دهیم باید رویه های موجود در برخورد با صنایع 
اصالح شود. نوربخش با بیان اینکه در صنعت کاشی و 
سرامیک تا پایان سال 95 حدود 35 درصد تولید را 
صادر می کردیم ولی االن بیش از 70 درصد صادر می 
شود، اظهار کرد: افزایش حجم صادرات حاصل تالش 
های فراوان برای سرمایه گذاری در بازارهای دیگر بود 
اما با یک بخشنامه همه این تالش ها بر باد رفت و اکنون 

صادرات به طور کامل متوقف شده است.
به  استان  در  تولیدی،  های  لوله  درصد  فقط 3 

فروش می رسد
مدیرعامل شرکت مهراس کویر نیز گفت: افزایش چهار 
برابری کرایه حمل برای تولید کنندگان توجیه اقتصادی 
ندارد که پیشنهاد می دهیم از ظرفیت بخش نظامی 
برای حمل مواد اولیه به صنایع استان استفاده شود. 
یوسفی یکی دیگر از مشکالت را اتفاقات اخیر در بورس 
قیمت  با  اولیه  مواد  بورس  در  اوایل  افزود:  و  دانست 
پایه قیمت گذاری می شد اما با پایین آمدن عرضه، 
تقاضای بسیار باالیی شکل گرفت به طوری که مواد 
اولیه واحدهای شیمی قطره چکانی شده است. وی 
تاکید کرد: اکنون فقط 3 درصد لوله های PVC در 
استان به فروش می رسد و 97 درصد به خارج از استان 

صادر می شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند نیز 

با اشاره به پیشرفت صنعت طیور در استان گفت: هم 
اکنون 75 درصد مازاد مصرف استان، تولید وجود دارد 
و عالوه بر سایر استان ها به افغانستان نیز صادرات انجام 
می شود. خیریه از وجود 614 واحد طیور در استان 
خبر داد و افزود: با وجود اینکه در صادرات گام های 
و  افغانستان  از  ارز  برگشت  اما  برداشته شده  موفقی 
عراق امکانپذیر نیست. وی خواستار اصالح قانون جدید 
بخشودگی جرائم و سود وام های معوق شد و گفت: 
قانون فعلی ابهام دارد و بیشتر به تولید کننده فشار وارد 

می کند. 
خواستار تعیین به موقع قیمت تضمینی گندم 

هستیم 
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان جنوبی نیز 
با اشاره به اجرای ناقص قانون بیمه کشاورزان گفت: 
علیرغم وضع قانون، نحوه اجرا طوری است که شخص 
کشاورز را شامل نمی شود. محمدی خواستار تعیین 
به موقع قیمت تضمینی گندم شد و افزود: تاخیر در 
قیمت گذاری باعث می شود کشاورز بالتکلیف بماند که 
این امر در میزان کشت سال آینده تاثیر منفی خواهد 

داشت.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند هم با 
اشاره به عملکرد موفق در مدیریت چاه های کنتوردار 
گفت: نیاز است به آبخیزداری و آبخوان داری در استان 
نگاه ویژه شود. سرحدی یادآور شد: در حالی که 700 
میلیون مترمکعب حجم روان آب استان است اما 150 
میلیون متر مکعب کسری مخزن داریم. وی همچنین با 
تاکید بر خرید تضمینی گندم افزود: در 32 هزار هکتار 
زمین، 70 هزار تن گندم تولید می شود که تنها 10 
هزار تن آن جذب می شود. سرحدی یکی از آسیب 
های موجود را خرید خارج از شبکه، قاچاق و واردات 
گندم غیر سالم عنوان کرد و افزود: احتمال شنیده شدن 

زنگ خطر قاچاق آرد نیز در استان وجود دارد.
گردشگری نجات بخش اقتصاد منطقه

نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند 
نیز خواستار اجرایی شدن دستورات مقام معظم رهبری 
برخی  گفت:  و  شد  نهبندان  محرومیت  رفع  برای 
دستورات مسئوالن در کشور توان را از بخش تولید 
می گیرد. کرباسچی تاکید کرد: گردشگری می تواند در 

نجات اقتصاد مردم خراسان جنوبی کارساز باشد.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، تامین مالی و خدمات 
فنی مهندسی اتاق بازرگانی هم گفت: پروازهای نامنظم 
و دسترسی نداشتن به راه آهن باعث شده که مشکالت 
بخش سرمایه گذاری مضاعف شود. هامونی با اشاره به 
پروژه هتل کویر که از سال 76 در بیرجند شروع شد، 
اظهار کرد: انتظار می رود روند اجرایی این پروژه بعد از 

20 سال سرعت گیرد.
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو  ادامه  در 
معادن و کشاورزی استان تعطیلی مرز ماهیرود را یکی 

مرز  این  افزود:  و  استان ذکر کرد  فعلی  از مشکالت 
سومین معبر رسمی است و 50 درصد صادرات کشور 
به افغانستان از این مرز انجام می شود اما یکباره دولت 
افغانستان به صورت یک جانبه صدورکاالهای اساسی 
که از این مرز صادر می شد را ممنوع کرد. خامه زر ادامه 
داد: انتظار می رفت وزارت خارجه به سفیر افغانستان 
تذکر الزم را می داد که مرز رسمی با این حجم سرمایه 
گذاری دوطرفه نباید به این سرعت بسته می شد. وی 
اقتصادی در مرکز  ویژه  اینکه منطقه  علیرغم  افزود: 
استان وجود دارد اما ترانزیت در مرز راه نیفتاده که این 
مسئله باعث آسیب پذیری مرز شده است. خامه زر بیان 
کرد: خواسته استان این است که مسئوالن بتوانند با 
مقامات افغانستان رایزنی کنند و البته اخبار غیرموثق 

شنیده شده که در تالش هستند مرز مجدد باز شود.
سفر ۱۲ هیئت اروپایی به خراسان جنوبی

بازرگانی، صنایع، معادن و  اتاق   عضو هیئت رئیسه 
کشاورزی استان گفت: مسئله ای که توریسم خراسان 
جنوبی را تحت تاثیر قرار داده و مناسبات بین المللی 
نیز از آن متاثر شده، تعطیلی نمایندگی وزارت خارجه 
در استان است. وی افزود: پیش از این نمایندگی وزارت 
امور خارجه در استان فعال بود که حداقل 12 هیئت 
اروپایی به استان سفر کردند و انتظار می رود از فعالیت 
مجدد این نمایندگی حمایت شود. وی گفت: تا 2 ماه 
پیش 50 درصد وزن صادرات به افغانستان از کشور 
ایران از مرز ماهیرود انجام می شد. خامه زر با بیان اینکه 
حجم صادرات ایران به افغانستان 2.7 میلیارد دالر است، 
اظهار کرد: رقابت های منفی، جعل برند، مشکالت حمل 
و نقل و مسایل بین المللی از مهمترین مشکالت بازار 
افغانستان است. وی قیمت تمام شده کاالهای ایرانی 
و عدم حمایت سیستم بانکی از صادرکنندگان را از 
دیگر مشکالت حوزه صادرات استان برشمرد و افزود: 
مهمترین مسئله بخش صادرات انتقال پول به افغانستان 
است که در این استان از طریق صرافی انجام می شود و 
گاهی سود صرافی از سود تجارت بیشتر است. وی اظهار 
کرد: تجار خراسان جنوبی در صادرات به افغانستان اصال 
ارز نمی بینند و تمام مبادالت با ریال انجام می شود. 
خامه زر خواستار تخصیص ارز به مرزنشینان استان شد 
و گفت: خراسان جنوبی 157 هزار مرزنشین دارد که 
اگر ارز به آنها تخصیص یابد، می توانند اقالم ضروری 

خود را وارد کنند.

عکس: اکبری

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

به استناد مواد 121 و 122 - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب ساختمان دارای پالک ثبتی شماره 
باقیمانده چهار فرعی از سه هزار و هجده اصلی )4 فرعی از 3018 - اصلی( واقع در بخش یک شهر به نشانی بیرجند، 

خیابان جمهوری اسالمی 28، پالک 75 ملکی آقای محمد شهابی فرزند علی به شماره ملی 5239847916 که سند مالکیت آن 
 ذیل ثبت 9489 صفحه 190 دفتر جلد 34 امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده محدود به حدود اربعه ذیل به شرح: 
شماال به طول 9/40 متر دیوار به دیوار پالک 5 فرعی از 3018- اصلی شرقا به طول 12/60 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک 3018 
- اصلی جنوبا به طول 9 متر درب و دیواریست به کوچه غربا به طول 9/20 متر دیوار به دیوار پالک 6 فرعی ، فاقد حقوق ارتفاقی 
می باشد که به موجب سند رهنی شماره 116771 - 1390/06/05 نزد دفترخانه 16 بیرجند در قبال مبلغ 420/000/000  ریال 
به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع بدهی آقای علی امیرآبادی فرزند غالمحسین به شماره ملی 0652519751 برای مدت سه 
سال در رهن بانک ملت شعبه میدان امام خمینی )ره( بیرجند قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات 
خود عمل ننموده اند ، بانک مرتهن به استناد ماده 34 - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ 
360/820/627 ریال بدین شرح: )مبلغ 347/866/716 ریال اصل طلب و مبلغ 51/538/880 ریال سود و مبلغ 12/953/911  ریال 
خسارت تاخیر تا روز درخواست 1391/11/23 به انضمام خسارت تاخیر تا روز وصول درخواست صدور اجرائیه علیه راهن و مدیون 
با مشخصات فوق را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9100235 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل 
شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت 
تودیع ننموده اند، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده 
به شماره 92000309 - 1392/03/01 مورد رهن با عرصه ای به مساحت 98 مترمربع به صورت یک باب ساختمان در دو طبقه 
مشتمل بر یک واحد مسکونی مستقل در طبقه اول با زیربنای 107 متر مربع و یک دربند مغازه تجاری در همکف به مساحت 50 
مترمربع مورد استفاده جهت کارگاه جوشکاری و درب و پنجره سازی و یک سوئیت مسکونی با متراژ 30 مترمربع با یک اشتراک آب 
و دو اشتراک برق شامل تک فاز 25 آمپر و 3 فاز 25 آمپر و دو اشتراک گاز به مبلغ نهصد میلیون )900/000/000( ریال ارزیابی و به 
دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته و بنا به درخواست مرتهن در روز یکشنبه مورخ 1397/09/18 از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر در 
محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. حسب استعالم به عمل آمده و 
جوابیه واصله، بانک بستانکار طی نامه شماره 97004689 - 1397/05/7 ضمن گواهی اینکه مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی بوده ، 
مانده طلب خویش را تا تاریخ 1397/05/06، مبلغ 236/927/249  ریال به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول به عالوه هزینه های 
اجرایی اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده 4 - آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره 
اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی و از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده 
برنده مزایده  است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، حقوق دولتی به شرح ماده 40 - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه 
فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک ملت جایز می باشد. ضمنا برابر جوابیه شماره 97004296-1397/05/01 دفتر امالک 
بازداشتی ثبت اسناد و امالک بیرجند مازاد اول پالک فوق به نفع بانک اقتصاد نوین شعبه بیرجند بازداشت می باشد که در صورت 
وجود مازاد پرداخت خواهد شد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از 
انجام مزایده خودداری می گردد. تاریخ انتشار: ۱39۷/0۷/۲4       غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش2  شهرستان بیرجند
به موجب ماده 14 قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ یک دربند مغازه پالک 120 فرعی از 1396- اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی رحمت اله دهلکوه مورد تقاضای رضا شایان پور در روز شنبه مورخ 1397/8/19 ساعت 10 صبح در محل  

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

اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: ۱39۷/0۷/۲4         علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( سالیانه و مجمع عمومی
 فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی دامداران خاوران بیرجند

به اطالع کلیه اعضای شرکت تعاونی کشاورزی خاوران بیرجند می رساند: مجمع عمومی عادی 
)نوبت دوم( راس ساعت 10 صبح و مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( راس ساعت 11 صبح 
روز پنجشنبه 97/7/26 در محل تاالر صدف واقع در حاشیه بلوار فرودگاه برگزار می گردد. لذا از 

کلیه اعضای محترم دعوت می گردد در این جلسه حضور به هم رسانند.
شرکت تعاونی دامداران خاوران بیرجند

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

     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

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: 056-3۲4۲۲449
شماره تماس: 09۱536۱۷6۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

قابــل توجـــه همشهريــــان گرامــی  
سبک سازی و ایمن سازی ساختمان در مقابل زلزله با پرلیت سبکترین پوکه صنعتی در کشور

 جهت کف سازی و شیب بندی ساختمان )بدون نیاز به شن و ماسه(،
 تهیه بلوکه سبک، عایق صوتی و حرارتی ، قابل مصرف در کشاورزی و گلخانه ها، 

وزن مخصوص در هر مترمکعب فقط ۱۲0 کیلوگرم 
 حمل در کیسه های ۱0 الی ۱3 کیلویی و با قیمتی مناسب

 آدرس : نبش غفاری 33 - مصالح ساختمانی غدیر 
شماره تماس:09۱5۱604۱۱3- 3۲3440۸۸  نذری
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پاسخگویی به بیش از ۶۹ هزار مددجوی کمیته امداد

صداوسیما-۶۹ هزار و ۴۶۲ نفر از آغاز سال به مراکز کمیته امداد خراسان جنوبی مراجعه کردند و کارشناسان به آنها پاسخ دادند. معاون حمایت 
و سالمت خانواده کمیته امداد استان گفت: از این تعداد ۵۲ درصد مردان سرپرست خانوار و ۴۸ درصد زنان سرپرست خانوار بودند. نخعی علت 

مراجعه افراد به کمیته امداد را در زمینه های مشکالت معیشتی، درمانی، درخواست وام اشتغال، تعمیر مسکن و هزینه تحصیلی عنوان کرد.

روز جهانی نابینایان گذشت اما هیچ حرکت خاصی 
و مثبتی برای این شهروتدان دیده نشد. برای هر 
مناسبتی کلی خبر خوب و افتتاحیه و ... از سوی 
مسئوالن دیده می شود اما در این استان این قشر 
واقعا مظلوم واقع شده اند و جز پیاده رو سازی در 
بعضی از قسمت های شهر و  فضاسازی مناسب 
در ایستگاه های اتوبوس کار دیگری انجام نشده که 
به چشم بیاید و حال دل این بندگان خدا هم خوب 
شود. کاش مسئوالن کمی خودشان را بجای این 

قشر بگذارند ببینند زندگی یعنی چی؟!
یک شهروند

خبری که درباره ساخت میدان اجتماعات در مرکز شهر 
خواندم بسیار جای امیدواری دارد چنین حرکت بزرگی اگر 
به مرحله اجرایی برسد چه خوبه که مکان مناسبی هم 
در این میدان برای اجرای کارهای فرهنگی مانند تئاتر و 

موسیقی هم در نظر گرفته شود.  ...
یک شهروند

خواهشمند است مسئوالن مربوطه قبل از هرگونه 
حادثه سری به منطقه گردشگری بند دره بزنند تا متوجه 
ریزش کوه در محل برداشت آب شوند و از خطر جانی 

جلوگیری کنند. با تشکر منتظر پیگیری هستیم.
۹1۵...11۹

پیرو پیام همشهری عزیز در خصوص نوبت دهی 
بیمارستانها جا دارد بگویم من هم از ساعت 7 شب 
که شروع نوبت دهی تلفنی بیمارستان... هست با 
از شماره های مختلف  تا  سه خط مختلف و سه 
بیمارستان را برای دریافت نوبت گرفتم و آزاد نشد 
بعد نیم ساعت هم نوبت تموم شده بود مسئوالن   
مشکالت درمانی مردم را اینقدر ساده و نسبت به 

ان بی خیال نباشند.
۹1۵...۸۹7

جوابیه  شهرداری بیرجند

* در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
۹7/۶/31 بنا بر اعالم سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری در خصوص ظاهر نامناسب پیست پیاده روی 
انتهای مدرس، معلم و پاسداران به استحضار می رساند: 
با توجه به احداث پارک خطی در بلوار پبامبر اعظم )ص( 
و وجود امکانات رفاهی و تفریحی در این محل، موارد 

ذکر شده نیز رفع خواهد شد.
 

جوابیه های  شرکت مخابرات استان

* در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
۹7/7/۲1 با عنایت به سیاست همراه اول برای آن 
کاغذی  قبض  درخواست  که  مشترکانی  از  دسته 
بار  یک  ماه  دو  هر  قبل  سنوات  مانند  اند  داشته 
فیش صادر گردیده و در ماه های فرد توزیع می 
شود. عالوه بر صدور قبض صورتحساب ماهیانه 
پیامکی نیز برای کلیه مشترکین ارسال می گردد. 
الزم به ذکر است صورتحساب تلفن همراه ماهیانه 
 G می باشد و مشترکین می توانند با ارسال حرف
به شماره ۹۹0000۹ مبالغ ریز صورتحساب آخرین 

دوره خود را دریافت نمایند.

* در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
۹7/7/1۲ به اطالع می رساند: بر اساس مصوبات 
سازمان تنظیم مقررات در صورت کارکرد تلفن بیش از 
مبالغ تعیین شده در مصوبات پس از اطالع رسانی به 
مشترک )از طریق ارسال پیغام صوتی( در صورت عدم 
پرداخت در مهلت مقرر، تلفن مشترک قطع یکطرفه 
می گردد. قابل ذکر است مشترکین محترم می توانند 
با استفاده از سامانه ۲000 بدون نیاز به قبض از کارکرد 
دوره و میان دوره تلفن خود آگهی یابند. ضمنا یکی از 
مزایای پرداخت از طریق این سامانه وصل آنی تلفن 

های قطع بدهی می باشد.

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

نسرین کاری - 1۵  اکتبر )۲3 مهر(، روز جهانی نابینایان و 
عصای سفید است.  روزی برای اهمیت به روشندالن، توجه 
بیشتر به مشکالت آن ها و ایجاد محیط های مناسب برای استفاده 
کنندگان از عصای سفید . افزون بر این از سال 1۹۶۴ که این 
روز تصویب شده است، بهانه ای برای پاسداشت دستاوردهای 
افراد نابینا محسوب می شود. عصای سفید از  جنگ جهانی اول 

به عنوان نمادی برای نابینایان شناخته شد. 
برای  مختلفی  نمادهای  گوناگون  کشورهای  در  که  چند  هر 
شناسایی نابینایان وجود دارد، اما با توجه به اینکه رنگ سفید برای 
همگان به خوبی قابل رویت است، برای پیشگیری از خطراتی 
که نابینایان را تهدید می کنند، این رنگ در تمام دنیا برای عصای 
راهنمای آن ها تصویب شده است. این عصا مورد استفاده افراد نابینا 
و افرادی با اختالالت بینایی قرار می گیرد و معمواًل در انواع تاشو 

و قابل حمل طراحی می شود.
استفاده از عصا به عنوان وسیله کمکی در رفت و آمد نابینایان 
از قرن ها پیش متداول بوده است، ولی استفاده از عصای سفید 
به شکل امروزی و به عنوان نمادی برای شناخت نابینایان به 
بعد از جنگ جهانی اول برمی گردد. در سال 1۹۲1 میالدی یک 
عکاس اهل بریستول انگلستان با نام جیمز بیگز که در اثر یک 
سانحه بینایی خود را از دست داد، برای در امان بودن از خطر 
وسائل نقلیه که در خیابان های اطراف محل زندگی وی در حال 
رفت و آمد بودند، ابتکار استفاده از عصا به رنگ سفید را که به 

راحتی برای همگان قابل دید باشد را به کار برد.

۱۱ درصد از معلوالن تحت پوشش بهزیستی 
داراي اختالالت بینایي هستند

حسین نحوی نژاد،  معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 
در نشست خبری روز جهانی عصای سفید با بیان اینکه عواملی 
چون ژنتیک، تصادفات، عیوب انکساري چشم و عوارض مربوط 
به کهولت سن منجر به بروز اختالالت بینایی می شود، گفت: 
11 درصد از معلوالن تحت پوشش بهزیستی داراي اختالالت 
بینایی هستند که از 1۶0 هزار معلول داراي اختالالت بینایی، 
۴0 درصد بانوان و ۶0 درصد را آقایان به خود اختصاص دادند و 

نیمی از این افراد نابیناي مطلق هستند.

ژن نابینایی در برخی مناطق  استان
باید شناسایی شود

ساکنان  تمام  اینکه  به  اشاره  با  بهزیستی  سازمان  رئیس 
نقاب در خراسان جنوبی یا چلندر در نوشهر از بدو تولد نابینا 
هستند،گفت: این ژن معلولیت زا باید شناسایی شود. بنابراین 

تقویت بنیاد ژنتیک،  راهبرد ماست.
انوشیروان محسنی بندپی درنشست صمیمی با نابینایان و کم 
بینایان نخبه با اشاره به تالش های انجام شده برای افزایش 
اشتغال معلوالن، عنوان کرد: عالوه بر تالش های انجام 
شده،پرداخت بیمه سهم کارفرمایی را با جدیت در دستور کار 
قرار دادیم. وی افزود: برای اشتغال هرچه بیشتر معلوالن، 
برخی مراکز بهزیستی را در اختیار کارفرمایان گذاشتیم. برای 
اشتغال و توانمندسازی جمعیت ۴0 درصدی نابینایان بین 
دانشجویان تحت پوشش بهزیستی هم هر آنچه در توان 
داشتیم، به کار گرفتیم. محسنی بندپی به مهارت آموزی 

معلوالن برای ایجاد فرصت های شغلی تاکید کرد و ادامه 
داد: باید زمینه شکوفایی استعداد افراد کم بینا و نابینا را فراهم 
کنیم. وی به مساله پیشگیری از معلولیت ها اشاره و تاکید 
کرد: پوشش غربالگری تنبلی چشم به عنوان مهم ترین 
عامل نابینایی و کم بینایی را به ۸0 درصد رسانده ایم که ۲0 

درصد باقیمانده آن در مناطق محروم است.

برنامه پیشگیری از تنبلی چشم 
از طرح های پیشنهادی بهزیستی

مدیر کل بهزیستی استان نیز در گفتگو با خبرنگار آوا  با بیان 
اینکه براساس تحقیقات متخصصان وچشم پزشکان ، بهترین 
زمان برای تشخیص بیماری های چشمی کودکان به خصوص 
تنبلی چشم بین 3 تا ۶ سالگی است، اظهار کرد: چنانچه در 
این زمان مشکل کودکان تشخیص داده شود، به راحتی قابل 
پیشگیری و درمان است، در غیر این صورت عوارض جبران 

ناپذیری، از جمله نابینایی مطلق را در پی خواهد داشت. 
علی عرب نژاد یاد آور شد: برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی 
چشم از جمله طرح های پیشگیرانه ای است که به منظور 
شناسایی و تشخیص زودهنگام تنبلی چشم و سایر اختالالت 
بینایی درکودکان 3 تا ۶ سال، درطول سال در پایگاه های دائمی 

تحت نظارت بهزیستی شهرستان ها انجام می شود. 

 58  کودک مشکوک به تنبلی چشم
 در شش ماهه اول امسال

مدیر کل بهزیستی استان با بیان اینکه تعداد 1۲ هزار و ۸00 
نفرکودک ۶-3 سال در شش ماهه اول امسال توسط ۴۸ پایگاه 
دائمی غربالگری بینایی، معاینه )غربال( شدند، افزود:  از این تعداد 
۵۸ کودک مشکوک به تنبلی چشم بوده که برای معاینات 
تخصصی به مراکز اپتومتریست طرف قرارداد که با بهزیستی 
همکاری دارند، ارجاع داده شدند. عرب نژاد ادامه داد:  3۸ کودک 

نیز تا سقف 110 هزار تومان کمک هزینه تهیه عینک دریافت 
نمودند. وی افزود: 1۶ اپتومتریست و ۴ چشم پزشک در اجرای 

طرح غربالگری با بهزیستی همکاری می کنند.
وی با اشاره به اینکه  برنامه اصلی طرح ملی پیشگیری از تنبلی 
چشم کودکان 3 تا ۶ سال هر ساله از ابتدای آبان تا اوخر آذر 
به صورت ویژه در کل کشور اجرا می شود ، خاطر نشان کرد:  
امسال نیز ۴1 پایگاه دائمی و ۶۵0 پایگاه غیر دائمی با همکاری 
مراکز بهداشتی و درمانی محالت، خانه های بهداشت روستایی، 
دبستانی  پیش  و  بهزیستی  نظارت  تحت  کودک  مهدهای 
 آموزش و پرورش در محل مهدهای کودک و پیش دبستانی ها

طرح به صورت ویژه اجرا می شود.

4۱ پایگاه دائمی غربالگری چشم
 در استان فعال است

عرب نژاد با اشاره به اینکه تعداد ۴1 پایگاه دائمی غربالگری 
تنبلی چشم و  ۶۵0 پایگاه غیردائمی در استان، در حال ارائه 
خدمت به همشهریان عزیز می باشند، گفت:  اکنون  ۴۵ مجری 
غربالگری آموزش دیده، 1۵مسئول پیگیری، 1۶ اپتومتریست  و 
۴ چشم پزشک در استان همکاری دارند. وی افزود: در سال 
گذشته ۹۸ درصد کودکان در این طرح پوشش داده شدند که 
امید است با همکاری خانواده ها و حساس سازی بیش از پیش 
مربیان مهدها و همکاری  اصحاب رسانه استان این آمار را به 

سمت پوشش کامل پیش ببریم.
 وی ادامه داد: خراسان جنوبی، دارای 13 دستگاه غربالگری 
پالزاپتیکس مجهز و پیشرفته برای اجرای برنامه می باشد. 
درتمام  اینکه غربالگری چشم  همزمان  به  اشاره  با  وی 
کشور از اول آبان لغایت 30 آذر  به مدت ۲ ماه در پایگاه 
های غیر دائمی، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و اداره 
کل آموزش و پرورش، در مهدهای کودک، پیش دبستانی 
ها، مراکز بهداشتی شهری و روستایی، مساجد، مدارس و 
نقاط شهری و روستایی صعب العبور و دورافتاده دراستان 
به شکل ثابت و سیار اجرا می شود، افزود: در صورت نیاز 

این برنامه تا پایان سال تمدید خواهد شد.

ایرنا - عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند گفت: تصویب قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اگر به شکل صحیح اجرا 
شود، اقدامی بسیار مناسب است چون موجب گردش نخبگان 

می شود.
 حسین فرزانه پور روز گذشته در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
مسئولیت های اجرایی در کشور وجود دارد و افرادی این جایگاه ها 
را که متعلق به نظام و مردم است، به عنوان ملک خود تلقی می 
کنند و این موضوع یک آفت در کشور است. وی اظهار کرد: این 
معضل به این دلیل است که ارزش های معنوی که سال های 
نخست انقالب بر جامعه حاکم بود متاسفانه به ارزش های مادی 
و قدرتی تبدیل شده و عده ای تصور می کنند تا آخرین لحظه 

باید بر مسند مدیریت اجرایی و دولتی باشند. 

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند گفت: قانون اساسی برای 
مدیران اجرایی یک دوره پیش بینی کرده، به عنوان مثال مدت 
مدیریت گروه در دانشگاه ۲ سال پیش بینی شده و قانونگذار به 
این دلیل فرصت ها را داده تا فردی که مصدر امور قرار می گیرد 

برنامه اش را در مهلت تعیین شده قانونی ارائه کند. 
وی افزود: متاسفانه هنوز در کشور به مدیریت به عنوان  علم 
نگاه نمی شود و هر مدیری وظیفه دارد در مدت مدیریتش ۲ 
یا سه نفر را به عنوان جایگزین خود آموزش دهد و رمز و راز 
مدیریت را به آنان بیاموزد. فرزانه پور تصریح کرد: نباید در اداره 
یک وزارتخانه به شکل انحصاری عمل کنیم و این معضل به 

فرهنگ دوران طاغوت بر می گردد. 
وی با اشاره به اینکه در جامعه شناسی سیاسی تئوری گردش 
نخبگان وجود دارد، گفت: اگر بخواهیم قدرت فاسد نشود باید 
چرخش داشته باشد به این شرط که مدیران مشمول این قانون 
از طریق مفرهای قانونی آن را دور نزنند. مدرس دانشگاه افزود: 
از روزی که صحبت قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 
شده است تعدادی از شهرداران و مدیران مشمول پیوسته به دنبال 
خارج کردن خود از شمول این قانون هستند. وی گفت: نبود 
احزاب در کشور زمینه ایجاد فرهنگ پدرساالرانه را در کشور ایجاد 
می کند، به این معنا که یک مدیر به جای بهره گیری از افراد 
همفکر با خود در حوزه مدیریتی به دنبال رشد اقوام، آشنایان و 
دوستانش می رود و این فرهنگ از دوره قاجار در کشو ایجاد شد 
و تا دوران پهلوی هم ادامه یافت و امروز با وجود نظام جمهوری 

اسالمی تا حدودی ادامه یافته است و در فرهنگ سیاسی ما هنوز 
این فرهنگ پدرساالرانه وجود دارد. 

فرزانه پور گفت: اگر حزب فعال باشد با اصول و ساز و کار خود 
فعالیت کرده و خیلی به قوم و خویش ساالری و چاکرصفتی 
کاری ندارد. وی یکی از ارکان رکین نظام مقدس جمهوری 
اسالمی را مردم و مشارکت آنان عنوان کرد و افزود: مردم انتظار 
ندارند که مسئولیت ها در کشور به شکل روابطی و براساس 
خویشاوند ساالری و دوستی توزیع شود. وی تصریح کرد: در 
جمهوری اسالمی مالک عمل فقط شایسته ساالری است و 
امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری به این موضوع بارها اشاره 
کردند. عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند گفت: محتوای بیشتر 
سخنان مقام معظم رهبری نخبگی و شایستگی قشر جوان 
است و اصولی مثل مردم ساالری دینی، شایسته ساالری و 
مشارکت افراد پایبند به اصول انقالب اسالمی در اداره کشور 
ضروری است ولی عده خاصی خود را ژن مرغوب دانسته و 
حاضر نیستند دیگران را در حوزه مدیریت به بازی بگیرند. وی 
گفت: مقام معظم رهبری تکیه بر توانایی نسل جوان به ویژه 
توانایی هایی که بین قشر مستضعف و محروم است را مورد 
تاکید قرار داده اند و این قشر نباید مورد بی مهری در حوزه اداره 
کشور واقع شوند. وی تقوا را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: 
مدیرانی که ابتدای انقالب از حزب جمهوری اسالمی به عرصه 
مدیریت وارد شدند، کمترین استفاده مادی از جایگاه شان نکردند 
و تنها هدف شان خدمت به مردم بود، انسان های متقی بودند 

و مدیران ابتدای انقالب زیاده طلب و خودخواه نبوده و ساده 
زیست بودند. وی افزود: اکنون روحیات و ارزش های معنوی 
دهه ۶0 بین بعضی از مدیران کمرنگ شده و جای خود را به 
ارزش های مادی و قدرتی داده که نمود عینی آن در همین 
حرص و ولع افراد برای کسب قدرت و ثروت است. فرزانه پور 
گفت: وقتی عده ای جوان به دیدار مقام معظم رهبری در تهران 
رفته و آن زندگی ساده، بی آالیش و به دور از هرگونه مادیات را 
می بینند اعتقادشان به نظام و انقالب راسخ می شود، مسئوالن 
 کشور هم باید با الگوگیری از نحوه ساده زیستی معظم له

ساده زیستی و مردمی بودن را سرلوحه کار خود قرار دهند. 
وی اظهار کرد: احزاب حلقه واسطه بین مردم و حاکمان هستند 
که به دلیل تخصص سیاسی که دارند، می توانند مطالبات مردم 
را به زبان سیاست بازگو کنند و اگر احزاب نباشند، مردم مجبورند 
مطالبات خود را از راه های غیرمتعارف مثل تحصن جستجو کنند 
که راه حل صحیحی نیست. عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند 
از مهم ترین راه های رسیدن به توسعه را گسترش احزاب دانست 
و گفت: کادرسازی و نگاه تخصصی به اداره کشور از کارکردهای 
احزاب است. وی تاکید کرد: باید نگاه دوباره ای به بحث احزاب 
و تشکل ها در کشور شود و سال های نخست پیروزی انقالب 
شکوهمند اسالمی، امام خمینی )ره(، مقام معظم رهبری و مرحوم 
هاشمی رفسنجانی به این نتیجه رسیدند که از طریق حزب برای 
کشور کادرسازی شود و حزب جمهوری اسالمی ایجاد شد اما 
چون به لحاظ تاریخی فعالیت احزاب در گذشته ها مثل حزب 

توده در اذهان عمومی مناسب نبود فرهنگ حزبی در کشور خوب 
جا نیفتاد. فرزانه پور گفت: براساس ایدئولوژی مارکسیسم دین 
 زدایی از راهبردهای حزب توده بود و چون دین را افیون توده ها

می دانست و در ایران دین و ارزش های دینی با گوشت و پوست 
و استخوان مردم عجین است به همین دلیل سابقه حزب در 
اذهان عمومی ملت ایران مناسب نیست. وی بیان کرد: ادبیات 
و فرهنگ حزبی در کشور رشد نکرده و راهکار آن احیای احزاب 
متعهد به نظام  برای خدمت به مردم است و اگر بخواهیم به 
توسعه برسیم باید نگاه ویژه به احزاب داشته باشیم. مدرس 
دانشگاه گفت: مشارکت جوانان در امور اجتماعی و سیاسی 
ضروری است و شوراهای شهر و روستا زمینه کارآموزی سیاسی 
برای جوانان را فراهم می کنند تا مشکالت منطقه ای را مورد 

توجه قرار دهند و در سطح استان و کشور مطرح کنند.
»رئیس جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران روز سه شنبه )۲۶ شهریور 
امسال(  قانون اصالح »ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان« 
را برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابالغ کرد. 
 ۲۴( یکشنبه  روز  اسالمی  رئیس مجلس شورای  الریجانی 
شهریور ۹7( در نامه ای به رئیس جمهور، اصالح قانون ممنوعیت 
به کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابالغ کرد. این قانون 
مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم 
شهریور 13۹7 مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

۲1 شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید.«

خراسان جنوبی ۱3 دستگاه غربالگری پیشرفته دارد
الزمه مهارت آموزی معلوالن برای ایجاد فرصت های شغلی

 منع به کارگیری بازنشستگان موجب گردش نخبگان می شود
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 با خاور مسقف و کارگر ماهر
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بیستمین سالگرد انتشار مجموعه داستان های “هری پاتر “ در نمایشگاه ساالنه کتاب فرانکفورت کاریکاتور- ریشه کني فقر

سرکه سیب غرغره کنید!

بوی بد دهان یا نفس می تواند برای افرادی 
باشد.  آور  برند، خجالت  رنج می  آن  از   که 
علیرغم وجود محصوالت مختلفی همچون 
پودرهای  و  ها  دهانشویه  ها،  دندان  خمیر 
مختلف، درمان این شرایط ممکن است کمی 
دشوار باشد. خوشبختانه، سرکه سیب یک 
روش طبیعی و ارزان قیمت برای خالصی 

از این مشکل  است.

آغوش تان را به سوی کامیابی باز کنید

روانشناسی شناختی توصیه می کند که افکارمان را پیش از احساسات و 
رفتارهایمان قرار دهیم. نباید خودتان را با باورهای محدودکننده، به غل 
و زنجیر بکشید. همان طور که دکتر جویس بِرادرز گفته است: »موفقیت 
در حقیقت حالتی ذهنی است. اگر می خواهید موفق شوید، پس باید به 
دید شخص موفق به خودتان نگاه کنید.« به قدرت افکارتان اعتماد داشته 
باشید و همه  خوبی ها را به سوی زندگی تان هدایت کنید. به گذشته احترام 
بگذارید، از آن بیاموزید و بعد هم رهایش کنید. درباره  آینده هم نگران 
نباشید. به سراغ قدرت فوق العاده  روش های ذهن  آگاهی هم چون تنفس 
عمیق و مدیتیشن بروید. این تمرین ها شما را در لحظه  جاری، محکم و 

پایدار می کنند.

موفقیت و انرژی

نکات رفتاری

تحت تاثیر قرار دادن دیگران را متوقف کنید

آیا تا به حال برایتان پیش آمده که احساس کنید هیچ کس شما را درک 
نمی کند و هر تصمیمی می گیرید، نمی توانید آن را عملی کنید؟ اگر پاسخ 
شما به این جواب مثبت است پس آن ها چیزی را که شما می بینید مشاهده 
نمی کنند. شما بدهکار هیچ کسی نیستید و نیاز نیست برای هر تصمیمی 

که می گیرید از دیگران اجازه بگیرید و رای و نظر آن ها را نیز بدانید.
سعی کنید تایید گرفتن از دیگران را فراموش کنید و به خودتان حق 
زندگی کردن بدهید. شما نمی توانید همه مردم روی زمین را راضی نگه 
دارید، این کار غیر ممکن است. پس به دنبال انجام کار غیر ممکن نباشید.

اگر بخواهید همه افراد را راضی نگه دارید تنها اتفاقی که می افتد نا امیدی 
شماست. اصال مهم نیست که شما چقدر انسان خوب و دوست داشتنی 
هستید، همیشه افرادی در اطراف تان خواهند بود که شما را دوست ندارند 

و کارهایتان را نیز تایید نمی کنند.
این نیز بخشی از زندگی است پس به فکر خودتان باشید و از زندگی 
امروز خود نهایت لذت را ببرید. اگر بخواهید برای همیشه با افکار گذشته 
زندگی کنید هرگز پیشرفت نخواهید کرد. تصور کنید یک ورزشکار دو 
و میدانی بخواهد با یک کوله پشتی سنگین مسیر ۱۰ متری را بپیماید 

و اول شود. این کار اصال ممکن نیست.
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یک لحظه مکث کن . . . 

نعناع برای درمان سرماخوردگی

نعناع می تواند گرفتگی بینی ، گلو و ریه ها 
را از بین برده و موجب تسکین اختالالت 
خوردگی  سرما  یا  و  آسم  از  ناشی  تنفسی 
گردد. مصرف مداوم نعناع برای افراد مبتال 

به آسم بسیار مفید است.
 این ماده داروی خلط آور نیز هست. این ماده 
در تسکین و آرام شدن انواع گلودرد و سرفه 

خشک موثر است.

شیر کاکائو نخورید

استفاده از شیرکاکائو مناسب نیست چرا که 
کاکائو به میزان ۱5 درصد از جذب کلسیم 
شیر می کاهد. شیرکاکائوهای بازار هرچند که 
به دلیل وجود شیر منبع خوبی از کلسیم به 
نظر می رسند اما برخالف آن ممکن است 
شیرکاکائوها  کنند.  تهدید  را  فرد  سالمتی 
مقدار بسیار زیادی شکر دارند که باعث چاق 
شدن مصرف کننده ) در هر سنی( می شوند.

بیماری های قلبی عروقی یکی از دالیل اصلی مرگ و میر در دنیاست. 
عوامل زیادی در بروز بیماری های قلبی عروقی موثرند که از مهم ترین 
آنها می توان اختالل در چربی های خون، فشار خون باال، استرس، 
فشارهای روحی روانی، رژیم غذایی نامناسب و مصرف زیاد روغن و 
چربی را نام برد. مصرف زیاد روغن و چربی در برنامه غذایی روزانه 
عالوه بر اینکه خطر بروز بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهد 
با افزایش دریافت کالری که در بدن به صورت چربی ذخیره می شود، در 

نهایت اضافه وزن و چاقی را به دنبال دارد. اضافه وزن و چاقی زمینه را 
برای ابتال به سایر بیماری های غیر واگیر از جمله دیابت و انواع سرطان 
ها فراهم می کند. کاهش مصرف روغن و چربی و استفاده درست از 

روغن ها نقش مهمی در پیشگیری از ابتال به این بیماری ها دارد.

مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کاهش مصرف چربی و روغن

آیه روز

اگر خداوند شما را یاری کند، هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد ! و اگر دست از یاری شما بردارد، کیست 
که بعد از او، شما را یاری کند؟!  تنها بر خداوند باید توکل کنند ! )سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۶۰ (

جدول 4190                        

افقي: ۱-  دریاچه استان فارس 
خشک  کاماًل  اکنون  هم  که 
ترتیب  و  نظم   - است  شده 
استان  در  شهری   -2 فرنگي 
گوش   - بختیاري  و  چهارمحال 
دهنده - به معني مالک 3-  فنر 
خوارزمشاهي  پادشاه   - ساعت 
- جاي پختن نان  4- ضعیف - 
پراکندگي - ساکت - جمع رأي 
پایه - خودپسند - نشستن    -5
گلزن   - اساس    -۶ شکار  براي 
سابق پرسپولیس - چانه گیالني  
وخیم   - نبي  یعقوب  پسر    -7
هر   - سنگربندي   -8 جایز   -
وسیله موسیقي - ابر 9- عالمت 
مدرسه   - ازریاضیات  -بخشي 
قدیم ۱۰-  آواي درشت - واحد 
در  سطح  گیري  اندازه  اصلي 
 -۱۱ مأیوس   - پیشین  روزگار 
نیست  آن  خیرات  براي  دعوا 
نومیدي    -۱2 عناد   - تبحر   -
 - شاعرانه  راه   - پسرانه  نام    -
چراغ دریایي ۱3- هدف - همسر 
صفرا    -۱4 مکتب  جمع   - زن 
- جنبش - ملکه آدریاتیک ۱5-   
مرکز نپال - مواد خوراکي تزئیني 

یا اصلي

روشهاي  اساس    -۱ عمودي: 
گیاهي  اصالح  و  زیستي  فناوري 
سرد  نه   - خرخر   -2 اشکنه    -
ژرف    -3 پادشاهان   - گرم  نه 
کننده  تبسم  بسیار   - بیني 
دروازه  ورزیدن4-  رشک   -
ستوران  پوشش   - نگاتیو   - بان 
سفینه    -5 گلبرگها  مجموعه   -
آش   - آمبوالنس  بر  مارکي   -
ترین  غني  از  یکي   - سایه    -۶
آذربایجان  استان  شهرستانهاي 
تهران  بزرگراههاي  از   - غربي 
7- رمق - مقابل خوش حساب! 

مضرابي  ساز    -8 تولیدکننده   -
خوشگل   - اسپانیا  خرد  پول   -
رازیانه   - نردبان   - 9- شترکش 
۱۰- زادگاه عبید - زائرین - فتنه 
شهر   - عطف  حرف    -۱۱ جو 
رودخانه - پماد قدیمي ۱2-  دور 
از مقصد - هنوز بیگانه - غیرت 
کشور   -۱3 پرندگان  سفر   -
فیلمی   - حرکت  بي   - آسیایي 
سرگرد   -۱4 شرکت  افشین  از 
قدیم - وقت کاري - مادر زبانه 
اي اروپایي ۱5- ایالتي در امریکا 

- شجاع و نترس

جدول کلمات

حدیث روز

مواظب باش از مصاحبت و دوستی با افراد شرور؛ چون که او همانند شمشیری زهرآلود، بّراق است 
که ظاهرش زیبا و اثراتش زشت و خطرناک خواهد بود. امام جواد )علیه السالم(
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اینقدر به خودتان
 فشار نیاورید!

امروزه خودش به تنهایی آنقدر استرس دارد که دیگر الزم نباشد خودمان 
فشار بیشتری وارد کنیم اما دقیقا این کاری است که بیشتر ما انجام 

می دهیم و گاهی حتی خودمان هم نمی فهمیم.
اولین قدم برای کم کردن از فشارها این است که بدانیم چه زمان هایی 
خودمان بی دلیل شرایط را برای خود سخت می کنیم. نیازی نیست 
خودتان را سرزنش کنید، بلکه کافیست یاد بگیرید چگونه دست از سخت 

گیری نسبت به خود بردارید و از استرس هایتان کم کنید.
1. تفاوت میان کمال گرا بودن و به دنبال 

هدف بودن را بدانید
خیلی ها درگیر عادت های کمال گرایانه می شوند و این را نمی دانند راه 
بهتری هم وجود دارد که بدون ضربه زدن به خودشان، در آنچه که 
هستند بهترین باشند. بسیاری از کمال گراها تا حدودی باور دارند که 
حتما باید به کمال برسند وگرنه شکست خواهند خورد؛ این باور نه تنها 
استرس برانگیز است، بلکه در واقع منجر به کاهش احتمال موفقیت نیز 
می شود.اول باید فرق بین کمال گرایی و پیگیری هدف را بدانید و واقعا 
درک کنید چرا کمال گرا بودن بیشتر نوعی آسیب به خود است تا یک 
ویژگی مثبت. همیشه »تمام تالشت را بکن« بهتر از »کامل و بی عیب 

باش« است و در بلند مدت نیز رفتاری سالم تر به شما می رود.
اگر دیدید بیشتر ذهن تان درگیر اشتباهاتی است که در گذشته مرتکب 
شده اید تا کارهایی که درست انجام داده اید، وقتی کاری انجام می دهید 
که کامال بی  نقص نیست، اما خوب است دچار اضطراب می شوید، باید 
به خود هشدار دهید که طرز فکرتان درست نیست و راه بهتری هم برای 

ارزیابی خودتان وجود دارد.

2. میان سختکوش بودن و داشتن 
شخصیت تعادل برقرار کنید

سخت کار کردن اگر هدفمند و متناسب باشد و حس »انجام و رسیدن« 
اما  باعث استرس کمتر شود.  پاسخ دهد، می تواند  را در حد معقول 
رفتارهای تیپ شخصیتی که با رقابت پذیری فوق العاده مرتبط است 
می تواند برای سالمت جسم و روح گران تمام شود و به روابط نیز آسیب 
بزند. افرادی که تیپ شخصیتی شان متعادل  است نسبت به افراد معمولی 
که سختکوش اند و اشتیاق و هیجان تعدیل شده ای دارند، بیشتر دچار 
بیماری ها می شوند و معموال رفتارهایی از خود بروز می دهند که کمتر 

سالم و درست اند.
3. بین داشتن یک زندگی رضایت بخش و آشفتگی و 

فرسودگی با مشغله ها مرز مشخصی تعیین کنید
داشتن یک زندگی راضی کننده بسیار عالیست اما اگر زندگی تان تعادل 
نداشته باشد خیلی تحت استرس خواهید بود و این استرس بیشتر اوقات 
رهایتان نخواهد کرد. چگونه می توان میان هیجان برای تالش و پریشان 
شدن مرز گذاشت؟می توانید این طور شروع کنید: در پایان روز ببینید چه 
احساسی دارید؟ در پایان هفته چطور؟ وقتی که قرار است هفته ای جدید 
با چالش هایی جدید را شروع کنید، بررسی کنید آیا زندگی تان طوری 
است که برای روابط و ورزش و خواب کافی و مراقبت های فردی تان 

وقت داشته باشید؟
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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 

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

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

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

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به یک نیروی آقا یا خانم جهت کار
 در رستوران نیازمندیم.

32311717

به یک شاگرد خانم جهت شیفت صبح
 سالن زیبایی محدوده معلم نیازمندیم.
32455303 -09399441888

یک شرکت معتبر تبلیغاتی 
به دو نفر کارشناس فروش خانم

 با سابقه کار نیازمند است.
09365403880 

32221311

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

اجرای لوله کشی ساختمان
گرفتگی و نشت لوله های فاضالب

لوله بازکنی با فنر برقی
نصب فاضالب شهری، نصب و تعمیر 

بخاری ، آبگرمکن
نصب شیرآالت

09151633903

خدمات تاسیساتی دهشیبی

   هزارپا
18شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

الزانیاعرق سرد
14:302016:1521:30شروع سانس

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

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

خریداریم(    09153423744

به دو خانم جهت همکاری در پوشاک
 با حقوق باال نیازمندیم.

09152695168 - 32220655
فروش عسل طبیعی 
)عناب،  زرشک،  مخلوط(
09384928910

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

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

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

09155626690 
05632228718 

عرضه انواع ترشی، زیتون،روغن زیتون، روغن کنجد
انواع شربت های طبیعی شیراز
ترشک، لواشک ، آبلیمو و عسل طبیعی

خیابان توحید، خیابان میرزا کوچک خان غربی، حد فاصل خیابان نبوت
 و فلکه نعلبکی،پالک 52      09157553413 - 32439105 سجادی فر

  @
 torshim

azrae 
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 شیوع معلولیت بینایی در استان بیش از دو برابر کشور  

دی
رآبا

:امی
س 

عک

یادمان شهدای استان

“خدا را هزار مرتبه شکر که  صراط مستقیم را به ما نشان داد تا بتوانیم توشه ای برای آخرتمان ببندیم و روز معاد در پیشگاه ملکوتی او رو سفید باشیم... 
خدمت پدر و مادر عزیزم، سالم و درود فراوان بر شما که با مشقت ما را بزرگ کردید و تحویل جامعه اسالمی دادید امیدوارم در آخرت خیرش را ببینید“     

           شهید حسین شهیدی

حوادث

  عقیده و بصیرت، مهمترین
 شاخصه  نیروی دفاعی و نظامی

عقیده و بصیرت، مهمترین شاخصه  نیروی دفاعی و 
نظامی در جامعه اسالمی است. به گزارش صداوسیما، 
نماینده ولی فقیه به مناسبت 24 مهر، سالروز تأسیس 
مسئوالن  با  ایران  ارتش  سیاسی  عقیدتی  سازمان 
عقیدتی سیاسی یگان های تابعه ارتش در استان دیدار 
کرد.آیت ا... عبادی در این دیدار با تأکید بر اینکه نیروی 
نظامی اسالمی باید بر پایه مکتبی قوی و غنی باشد، 
افزود: مهمترین شاخصه نیروی دفاعی و نظامی در 
جامعه  عقیده و بصیرت آن است. وی با اشاره به جایگاه 
مهم نیروهای دفاعی و ارتشی در طول تاریخ، مردمی 
بودن ارتش را یکی از خصوصیات آن در ایران  از گذشته 
تا کنون دانست و افزود: بهترین صداقت ارتش در بیعت 
با امام راحل، دفاع از کیان ایران اسالمی در 40 سال 

گذشته است که این خود افتخاری بزرگ است.

 کشف 2000لیتر سوخت قاچاق
 در نهبندان

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گفت: با توجه به 
گزارش نیروی انتظامی مبنی بر کشف 2000 لیتر 
سوخت قاچاق از یک دستگاه کامیونت که در مسیر 
بیرجند - زابل در حال حرکت بود، پرونده ای تشکیل 
و در شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز شهرستان نهبندان 
رسیدگی شد. اشرفی افزود: پس از بررسی پرونده و 
بر ضبط سوخت  محرز شدن تخلف، متهم عالوه 
مکشوفه به پرداخت مبلغ 11 میلیون و 700 هزار تومان 

در حق صندوق دولت محکوم شد. 

جان باختن راکب موتور سیکلت
 به علت بی احتیاطی

 برخورد موتور سیکلت با یک دستگاه سواری ال 90 
یک کشته بر جای گذاشت. رئیس پلیس راه استان 
گفت: حدود ساعت 14:55 روز گذشته یک دستگاه 
موتور سیکلت با یک دستگاه خودروی سواری ال 90 
برخورد کرد که راکب موتور سیکلت در صحنه حادثه 
کشته شد. رضایی افزود: این حادثه در کیلومتر 40 محور 

بیرجند - اسدیه در تقاطع روستای گوگچین رخ داد.

احیای 7 قنات سال جاری در قاین 

آبخیزداری   و  طبیعی  منابع  اداره  کاری-رئیس 
شهرستان قاینات با بیان اینکه با اجرای پروژه های 
احیا می شود،  آبخیزداری در سال جاری 7 قنات 
اعتبارات  از محل  پروژه مصوب  عنوان کرد: یک 
صندوق توسعه ملی در حوضه کرغند، کالته سری 
با اعتبار514 میلیون تومان در حال اجراست. گلی 
 45300 پروژه  این  عملیات  حجم  کرد:  تصریح 
از روستاهای  باشد و 1900 خانوار  مترمکعب می 
گزنشک و کالته سری، کرغند و نوغاب از مزایای 
آن بهره مند می شوند. رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری قاینات خاطر نشان کرد: مراجعات زیادی 
بندهای  احداث  متقاضی  که  دارد  وجود  اداره  به 
خاکی هستند و مقداری از کار را خود مردم با هزینه 
شخصی انجام می دهند و دنبال کمک هایی مانند 
کارشناسی هستند.  نظر  از  استفاده  یا  وام   دریافت 
 گلی ادامه داد: به ویژه در چند سال اخیر و نوع بارش ها

که باعث ایجاد رواناب های فراوانی می شود خیلی 
از مردم برای مهار این آب ها به شکل اصولی یا غیر 
اصولی اقدام می کنند و این نشان دهنده تأثیر مثبت 

طرح های آبخیزداری می باشد.

امضای تفاهم نامه بین اداره کل 
دامپزشکی و کمیته امداد

دادرس مقدم-اداره کل دامپزشکی و کمیته امداد امام 
خمینی)ره( خراسان جنوبی برای افزایش همکاری ها 
 تفاهم نامه ای امضا کردند. مدیرکل دامپزشکی گفت: 
همکاری  خواستار  طرف  دو  نامه  تفاهم  این  در 
بیشتر برای خدمت بهتر به مددجویان زیرپوشش 
کمیته امداد شدند.اصغرزاده با بیان اینکه دامپزشکی 
می تواند با عملکرد مثبت خود 25 درصد تولید را 
افزایش دهد، افزود: طبق این تفاهم نامه کارشناسان 
دامپزشکی با آموزش به مددجویان کمیته امداد در 
زمینه های پرورش دام و نکات بهداشتی الزم برای 
واکسیناسیون های  انجام  و همچنین  این شغل  
الزم برای دام های مددجویان کمیته امداد و دیگر 
خدمات دامپزشکی، عالوه بر اشتغال پایدار، سبب 
افزایش درآمد این قشر از جامعه خواهند شد. وی 
از ساماندهی و جانمایی مکان های ذبح دام قربانی 
برای خیران استان با همکاری کمیته امداد خبر داد 
و گفت: این مکان ها تحت نظارت دقیق بهداشتی 

دامپزشکی قرار دارد.

محکومیت 4 نانوایی متخلف 
در بیرجند  

صداوسیما-  4 نانوایی متخلف در تعزیرات حکومتی 
بیرجند محکوم شدند. مدیر کل تعزیرات حکومتی 
خراسان جنوبی گفت: در پی ارسال 4 فقره گزارش 
تخلف از مرکز بهداشت بیرجند به اداره کل تعزیرات 
حکومتی استان، مبنی بر رعایت نکردن دستور العمل 
های بهداشتی در 4 نانوایی، پرونده های واحدهای نانوایی 
 متخلف تشکیل و به شعبه سوم جهت رسیدگی ارجاع شد.

اشرفی افزود: پس از بررسی نتایج آزمایشات از نمونه 
خمیر نانوایی ها، مشخص شد که بیش از حد مجاز 
به خمیر نمک اضافه شده و این برای سالمتی مصرف 
کنندگان مضر است که بر همین اساس، تعزیرات 
حکومتی، متهمان این 4 نانوایی را برای تخلف صورت 
گرفته به پرداخت بیش از 10 میلیون ریال محکوم کرد. 
وی با بیان اینکه رسیدگی به تخلفات ناشی از رعایت 
نکردن موازین بهداشتی یکی از صالحیت های سازمان 
تعزیرات حکومتی است،  گفت: در 6 ماه نخست امسال 
142 پرونده در این خصوص به شعب اداره کل تعزیرات 
حکومتی خراسان جنوبی واصل شد که تمام آنها مورد 
رسیدگی قرار گرفت و متخلفان به پرداخت بیش از  

328 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

 “غبار” روی میز مسئوالن

کاوش-معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
خراسان جنوبی با بیان اینکه خشکسالی سبب 
مشکالتی از جمله پدیده گرد و غبار شده است، 
گفت: در این راستا سیاست گذاری برای مقابله 

با این پدیده ضروری است. به گزارش  خبرنگار 
آوا،  مهدی علوی مقدم روز گذشته در نخستین 
در  پدیده گرد و غبار  با  مقابله  جلسه کارگروه 
خراسان جنوبی اظهار کرد: تشکیل این کارگروه 

یکی از نیازهای جدی خراسان جنوبی است.وی 
با اشاره به ادامه روند خشکسالی در استان، گفت: 
خشکسالی های اخیر و خشک شدن برخی منابع 
آبی در استان باعث به وجود آمدن مشکالتی 
معاون  است.  و غبار شده  پدیده گرد  همچون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری ادامه داد: در 
همین راستا تصمیم گیری و سیاست گذاری برای 
این موضوع مهم الزم و ضروری به نظر می رسد.

راهکارهای مقابله با گرد و غباردر
 در استان در حال بررسی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 
نیز در این جلسه با اشاره به تصویب آیین نامه 
اجرایی مقابله با پدیده گرد و غبار توسط هیئت 

دولت در تیر ماه سال 95، اظهار کرد: این  آیین نامه 
تشکیل ستادهایی را برای تبیین سیاست گذاری و 
ارائه راهکارهای اجرایی در سطوح مختلف ملی، 
منطقه ای و استانی پیش بینی کرده است.حسن 
اکبری اضافه کرد: این ستادها برای نظارت و 
پیگیری اجرای برنامه های مقابله با گرد و غبار در 
کوتاه مدت و بلند مدت، مقابله با این پدیده و ایجاد 
هماهنگی بین سازمان ها و دستگاه های اجرایی 

تشکیل شده است.

رهاسازی حقآبه های مورد نیاز در استان
این  نیز در  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
جلسه در ارتباط با حقآبه مورد نیاز منابع آبی، 
تاالب و رودخانه ها در استان، گفت: این شرکت 

بر اساس وظایف قانونی برای  رهاسازی حقآبه 
های مورد نیاز در استان اقدام کرده است.امامی 
بیان کرد: همچنین این شرکت آمادگی دارد تا 
با هماهنگی ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت 
از  نیاز به رهاسازی آب  محیط زیست هر جا 

سدهای استان باشد، اقدام کند.
وی با بیان اینکه مهار همه رواناب ها امکان 
سبب  امر  این  انجام  کرد:  بیان  نیست،  پذیر 
ضایع شدن حقآبه زمین های پایین دست می 
شود. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای با اشاره 
به اینکه این موضوع باعث اعتراض برخی از 
مردم مناطق شده است، افزود: باید بوسیله اطالع 
رسانی و آگاهی بخشی به  دستگاه های اجرایی 

و جوامع محلی این مشکل را برطرف کرد.

اولین کارگروه مقابله با پدیده ریزگردها برگزار شد

رکورد بی سابقه ورود گردشگران خارجی به استان در آبان 97 
دادرس مقدم-معاون گردشگری، سرمایه گذاری و 
تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی 
و گردشگری استان از ورود کم نظیر تورهای 
گردشگران خارجی در آبان سال جاری خبر داد. 
به گفته عربی این تورها از طریق دفاتر خدمات 
خراسان  های  استان  گردشگری  و  مسافرتی 
شمالی، جنوبی و تهران خواهند بود که از آثار 
تاریخی و جاذبه های طبیعی استان و به خصوص 

بیابان لوت بازدید خواهند نمود. 
گردشگران  نفره   7 گروه  شامل  تورها  این 
تاریخ  از  آلمان  اتریش ، سوئیس و  کشورهای 
گردشگر  نفر  یک   ، لغایت 97/9/1   97/8/25
 6 ، لغایت 97/8/8  تاریخ 97/8/1  از  ایتالیایی 

 گردشگر بلژیکی از تاریخ 97/8/7 لغایت 97/8/9 ،
لغایت  تاریخ 97/8/8  از  آلمانی  گردشگر   15 
97/8/14، 2 نفر گردشگر آلمانی از تاریخ 97/7/30 
لغایت 97/8/2 ، 6 نفر گردشگر ایتالیایی از تاریخ 
97/7/25 لغایت 97/8/3، 14 گردشگر ایتالیایی از 
تاریخ 97/8/4 لغایت 97/8/8 خواهند بود که قطعا 
این تعداد افزایش می یابد.  قابل ذکر است، در 
چند روز گذشته تعداد 39 گردشگر از کشورهای 
سوئیس، آلمان و ... از روستاهای اصفهک و کلمرد 
شهرستان طبس بازدید نموده اند. عربی همچنین 
افزود بعد از ثبت جهانی بیابان لوت به عنوان اولین 
اثر طبیعی ایران در فهرست میراث یونسکو و 
تبلیغات موثر در سال های اخیر ، عالقه مندان 

پر شماری از گردشگران اروپایی تمایل به دیدن 
 جاذبه های بی نظیر لوت از خود نشان داده اند
و در این راستا اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری  ضمن تعامل با دفاتر خدمات 
مسافرتی و گردشگری استان های مختلف که در 
حوزه تورهای ورودی فعالیت دارند ، زمینه را برای 

ورود گردشگری خارجی به کویر لوت از داخل 
استان فراهم نموده است که این موضوع می تواند 
نقش موثری در باال بردن درآمد جامعه محلی 
داشته باشد . عربی همچنین بیان کرد: طبق آمار 
سازمان جهانی گردشگری تعداد مشاغل ایجاد 
شده به ازای ورود هر اکوتوریست 1/5 برابر تعداد 
مشاغل ایجاد شده به ازای ورود یک گردشگر 
ای  منطقه  وارد  که  گردشگر  هر  نیز  و   است 
می شود برای 4 نفر ایجاد اشتغال می کند، بنابراین 
با موج جدید ورود گردشگران خارجی و تداوم 
آن در ماه های آینده و در فصول مختلف شاهد 
رشد چشمگیر درآمدهای حاصل از رونق صنعت 

گردشگری در استان خواهیم بود 

حسینی- معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی 
با اشاره به این که متوسط نرخ معلولیت نابینایی 
در کشور 17.7 در هر 10 هزار نفر است، عنوان 
دو  از  بیش  در خراسان جنوبی  نرخ  این  کرد: 
برابر متوسط کشوری است و رتبه ششم را از 
نظر فراوانی معلولیت داریم. رضازاده در گفتگو 

با آوا، به مناسبت 23 مهر “روز عصای سفید”، 
خاطرنشان کرد: علت این درصد باال ، ازدواج 
های  مشاوره  نگرفتن  جدی  و  فامیلی  های 
پیش از ازدواج است و مقابله با این موارد اهمیت 
مشاوره های ژنتیک را بیشتر می کند. وی از 
وجود  2 هزار و 811 نابینا و کم بینا در خراسان 
جنوبی  خبر داد و افزود: بیرجند با 724 نفر بیشترین 
و خوسف با 50 نفر کمترین تعداد نابینا و کم بینا 
را دارد. رضازاده همچنین با اشاره به خدمات اداره 
کل بهزیستی در بخش های  گوناگون فرهنگی، 
درمانی و اجتماعی نابینایان و کم بینایان ، ادامه 
داد: اعطای جهیزیه، کمک هزینه ازدواج، کمک 

هزینه تحصیلی دانش آموزان ، پرداخت شهریه 
دانشجویان و کمک هزینه تشویقی به دانشجویان 
پذیرفته شده در دانشگاه های دولتی، پرداخت 
از جمله  دانشجویان  این  و ذهاب  ایاب  هزینه 
این خدمات می باشد، همچنین توزیع وسایل 
توانبخشی همچون لوح، قلم، پرکینز، اسپیکر، 
عصای ویژه نابینایان، ساعت بریل و ساعت گویا 
از دیگر خدمات است. معاون توانبخشی اداره کل 
بهزیستی با اشاره به این که خدمات درمانی شامل 
پرداخت فاکتورها بر اساس شیوه نامه از صندوق 
درمان می باشد، اضافه کرد: اردوهایی نیز برای 
نابینایان و کم بینایان درنظر گرفته شده که امسال 

15 نفر در تیرماه به بابلسر اعزام شدند. 

ارائه خدمات در قالب آماده سازی 
شغلی به 71 نفر

وی به ارائه خدمات در قالب آماده سازی شغلی نیز 
اشاره کرد و گفت: در این بخش، یا فرد به کارخانه 
ها، شرکت ها و ادارات مناسب معرفی شده یا با 
پرداخت وام به خود فرد یا کارفرما زمینه اشتغال 
فراهم می شود. رضازاده مبلغ پرداخت وام را تا 
سقف 20 میلیون تومان برای هر نفر اعالم کرد.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی از افزایش 
اعتبار این حوزه در سال 97 نیز خبر داد و یادآور 

شد: سال 96، 28 میلیون تومان اعتبار بوده و 71 
نفر از خدمات آماده سازی شغلی بهره بردند، امسال 
اعتبار 30 میلیون تومان است اما به دلیل دیر توزیع 
شدن آن، هنوز اقدامی انجام نشده است. وی با 
اشاره به برنامه های روز نابینایان عنوان کرد: طی 
مذاکرات با آموزش و پرورش استثنایی قرار شد 
در این روز از نابینایان و کم بینایان تقدیر شود، 
همچنین با توجه به مصادف شدن هفته پارالمپیک 
با این مناسبت، حضور این قشر را در همایش 
گرامیداشت پارالمپیک خواهیم داشت. به گفته 
رضازاده مسابقات ورزشی همچون گل بال نیز در 

شهرستان ها برگزار خواهد شد.

مصرف خودسرانه دارو،  بیشترین عامل مسمومیت در استان
رضایی-معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
گفت:  بیرجند  درمانی  بهداشتی  خدمات  و 
مسمومیت بر اثر مصرف ناآگاهانه دارو یا خود 
درمانی در استان بیشترین آمار مسمومیت ها را 

به خود اختصاص داده است. 
ناصری روز گذشته در نشست خبری به مناسبت 
هفته غذا و دارو گفت: بیشترین نوع مسمومیت 
خودسرانه  که  هستند  داروهایی  از  ناشی  ها 
کرد:  بیان  وی  شوند.  می  مصرف  اشتباه  یا 
مسمومیت دارویی در گروه سالمندان به دلیل 
مصرف اشتباه و در اطفال به دلیل مصرف اتفاقی 

بیشتر از سایر گروه هاست.

60 درصد مرگ و میر
 ناشی از سوء مصرف مواد است

وی افزود: مسمومیت هزینه های زیادی برای 
جامعه به دنبال دارد لذا پیشگیری از مسمومیت 
در اولویت برنامه های سازمان غذا و دارو است. 
وی در عین حال مسمومیت های دارویی منجر 
به مرگ در خراسان جنوبی را بسیار کم دانست 
و گفت: مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد 60 

درصد مرگ و میر را به خود اختصاص داده است.

 دراستان کمبود دارو نداریم 
دارو  خودسرانه  مصرف  باالبودن  به  ناصری 

از رسالت های  در استان اشاره کرد و گفت: 
که  است  این  داروسازان  و  ها  داروخانه  مهم 
قرار  بیمار  اختیار  در  بدون نسخه  دارویی  هر 
نگیرد اما گاهی با اصرار مردم ناچار به ارائه دارو 
هستند. وی با بیان اینکه در برخی داروها نه 
با کمبود مواجه  فقط در استان که در کشور 

هستیم، تصریح کرد:  در استان کمبود و نبود 
دارو وجود نداشته و مردم از این بابت نگران 
نباشند. معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند افزود: نه فقط در بازار دارو که در تمامی 

زمینه ها همیشه سودجویانی وجود دارند که با 
جمع آوری دارو بحران ایجاد می کنند. 

رفتار ما آینده ما را می سازد، تالش برای 
دنیای بدون گرسنه تا سال 2030

وی در ادامه نشست خبری به هفته غذا و دارو 

اشاره کرد و گفت: شعار جهانی هفته غذا و دارو 
برای  تالش  سازد،  می  را  ما  آینده  ما  »رفتار 
شعار  و  سال 2030«  تا  گرسنه  بدون  دنیای 
ملی »تغییر و اصالح الگوی تغذیه برای حفظ 
و ارتقای سالمت« است. ناصری افزود: یکی 
از مهمترین مسائلی که جامعه با آن در ارتباط 
است تامین و امنیت غذایی است به همین منظور 
شانزدهم اکتبر )24 مهر( به عنوان روز جهانی 

غذا نامگذاری شده است.

415 گشت مشترک در استان 
بیان  دارو دانشگاه علوم پزشکی  معاون غذا و 
در  مشترک  گشت   415 گذشته  ماه   6 کرد: 
استان انجام شده که 148 داروخانه، 37 عطاری 
و باشگاه ورزشی، 83 واحد خوراکی و آشامیدنی، 
127 فروشگاه آرایشی و بهداشتی و 20 مورد 
ارتباط  در  وی  است.  بوده  پزشکی  تجهیزات 
از عطاری های شهر گفت: کار ما  بازرسی  با 
و  واحدهاست  این  بر  بازرسی  و  نظارت  فقط 
الزم  های  آموزش  ارائه  یا  مجوز  صدور   برای 
نمی توانیم فعالیتی انجام دهیم. وی ادامه داد: 

امروز فریب کاری در خصوص داروهای گیاهی 
زیاد شده که این موضوع سالمت شهروندان را 
تهدید می کند و برای برگزاری کالس های 
آموزشی پیشنهاد داده ایم اما متاسفانه جایگاه 
قانونی در این زمینه نداریم.ناصری درباره استفاده 
از مکمل های دارویی در باشگاه های ورزشی نیز 
هشدار داد و افزود: حجم زیادی پودر مکمل در 
باشگاه های ورزشی به ویژه بانوان مصرف می 
شود اما هیچگونه ردپایی در استان یافت نشده 
است. وی بیان کرد: بازرسی های زیادی از باشگاه 
ها داریم اما به نظر می رسد مکمل ها در محلی 
جدا از کسب جا به جا می شود و به دست مشتریان 
می رسد. وی به هفته پیشگیری از مسمومیت ها 
)یک تا هفت آبان( اشاره کرد و گفت: این هفته 
فرصت مناسبی است تا در خصوص پیشگیری از 
مسمومیت ها در حوزه های مختلف برای مردم 
اطالع رسانی شود.وی بیان کرد: همچنین مردم 
می توانند در ارتباط با کمبودهای دارویی، نحوه 
مصرف دارو، نحوه پیشگیری از مسمومیت ها، 
محل های تامین داروی موردنیاز خود از طریق 
سامانه 190 با کارشناسان دارویی در ارتباط باشند.

اجالسیه شهدای نیروی انتظامی امروز  برگزار می شود
خراسان  انتظامی  نیروی  فرمانده  حسینی- 
نیروی  شهدای  اجالسیه  برگزاری  از  جنوبی 
این نهاد  با میزبانی  انتظامی خراسان جنوبی 
محل  در  امروز  اجالسیه  گفت:  و  داد  خبر 
حسینیه جماران از ساعت 8 صبح تا 11 برنامه 
ریزی شده و پس از آن هم از نمایشگاه جنب 
در  شجاع  سردار  شد.  بازدیدخواهد  حسینیه 

فرهنگی  رویداد  بزرگترین  به  خبری  نشست 
استان از ابتدای تاسیس خراسان جنوبی تحت 
عنوان کنگره بزرگداشت 2 هزار شهید اشاره 
کرد و گفت: 8 اجالسیه پیش بینی شده که 
اهل  شهدای  عنوان  با  آن  مورد   3 تاکنون 
سنت، دانشجویان و اساتید و دانش آموزان و 
فرهنگیان برگزار شده است.وی با بیان این که 

برای اجالسیه شهدای نیروی انتظامی برنامه 
های متعدد فرهنگی متناسب با ماه صفر در 
نظر گرفته شده است،خاطرنشان کرد: مهمانی 
از فرماندهان نیروی انتظامی و مهمان دیگری 
برای سخنرانی مذهبی دعوت شده اند. فرمانده 
نیروی انتظامی به سخن مقام معظم رهبری 
درباره آن که زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از 

شهادت نیست، اشاره کرد و یادآور شد: تالش 
می کنیم تا فرهنگ ایثار، فداکاری و شهادت 
را در نسل جوانی که کمتر شهدا را دیده و نا 
آشنا با این افراد هستند، ترویج دهیم. سردار 
شجاع از شهروندان بیرجندی برای حضور در 
این اجالسه دعوت کرد و افزود: امیدواریم با 

استقبال گسترده مردم رو به رو شویم.

*پنجمین پایگاه پژوهشی ملی استان تحت عنوان 
پایگاه بافت تاریخی شهر خوسف راه اندازی شد .

*رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه  
گفت: بیش از 4 هزار قرآن آموز در استان در حال 

فراگیری آموزش های حفظ قرآن کریم هستند.
*بیشترین میزان بارندگی دیروز در شهرستان طبس با 

یک و 4 دهم میلیمتر باران ثبت شد.
*مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پردیس خواهران 

دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی افتتاح شد.

اخبار کوتاه

ثبت نام بیش از 13 هزار نفر
 برای پیاده روی اربعین

صداوسیما-بیش از 13 هزار نفر تاکنون در خراسان 
جنوبی در سامانه سماح برای پیاده روی اربعین حسینی 
ثبت نام کرده اند. مدیر حج و زیارت استان گفت : بیش 
از 7 هزار ویزا نیز برای زائران در خراسان جنوبی صادر 
شده و از یک هفته پیش برخی زائران عازم شده اند.
نوفرستي با بیان اینکه هزینه ثبت نام و بیمه و خدمات 
درمانی و بهداشتی زائران اربعین از 377 هزار تومان به 
234 هزار تومان کاهش پیدا کرده است، افزود: این 
کاهش قیمت به دلیل تغییر نرخ ارز است و لذا افرادی 
اند  نام کرده  با نرخ قبلی در سامانه سماح ثبت   که 
کرد. خواهد  برگشت  شان  حساب  به  التفاوت  مابه 
وی همچنین با اشاره به اینکه امسال با مستقر شدن 
کنسولگری عراق هیچ مشکلی برای صدور ویزا وجود 
ندارد و کنسولگری عراق تا روز اربعین در بیرجند مستقر 
خواهد بود، گفت: ثبت نام استان سیستان و بلوچستان 
نیز در خراسان جنوبی انجام می شود لذا از لحاظ زمانی 
استقبال بسیار خوبی داشتیم و اگر این روند تا پایان نام 
نویسی ادامه یابد، پیش بینی می شود تعداد ثبت نام 
کنندگان در مقایسه با پارسال 30 تا 40 درصد افزایش یابد.

کاهش 22 درصدی سرقت ها 

غالمی-وقوع سرقت ها در استان در نیمه نخست امسال 
22 درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش یافت. 
رئیس پلیس آگاهی استان گفت: از ابتدای سال جاری 
سرقت های مهم چون سرقت از منزل، مغازه، بانک، 
اماکن و  اتومبیل با کاهش رو به رو بوده است. حسینی، 
دلیل کاهش سرقت ها را هشدارهای پلیسی و رعایت 
نکات نکات حفاظتی و امنیتی از سوی مردم اعالم کرد و 
افزود: در برخی موارد دیگر از جمله سرقت احشام و قطعات 
خودرو به ترتیب با افزایش 13 و 28 درصدی از ابتدای 
امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال مواجه بوده ایم.

طرح ملی گفت و گوی خانواده 
اجرا می شود

 برزجی-نماینده انجمن جامعه شناسی ایران در خراسان 
جنوبی گفت: طرح ملی گفت و گوی خانواده نخستین 
بار با حضور چند گروه از اقشار فعال یا مرتبط با حوزه 
زنان و خانواده در استان اجرا می شود. طالبی اظهار 
کرد: فاز اول این طرح با همکاری دفتر امور بانوان 
اجرا  شناسی  جامعه  انجمن  و  استانداری  خانواده   و 
می شود و تداوم خواهد داشت. وی افزود: حدود 40 نفر 
از دانشگاهیان، کارشناسان دولتی، فعاالن سازمان های 
مردم نهاد،خبرنگاران فعال در عرصه مسائل کودکان و 
خانواده، کارشناسان میدانی و مددکاران دستگاه های 
اجرایی استان در روند اجرای طرح ملی گفت و گوی 
کارگاه  برگزاری  از  کنند. وی  خانواده همکاری می 
آموزشی این طرح  طی امروز خبر داد و گفت: گروه های 
هدف در این کارگاه یک روزه مباحث مربوط را آموزش 

می بینند و بعد به جامعه هدف خود منتقل می کنند.

 گردهمایی بزرگ ورزشکاران وجانبازان 
معلول استان برگزار می شود

اداره کل  انسانی  منابع  کاری - معاون پشتیبانی و 
بهزیستی  از برگزاری گردهمایی بزرگ ورزشکاران 
جانباز و معلول استان خبر داد و عنوان کرد: این همایش 
25 مهر، ساعت 16 در سالن عفاف برگزار خواهد شد. 
رجبی به برنامه های هفته ملی پارالمپیک اشاره کرد و 
گفت: این برنامه ها از امروز آغاز و تا 30 مهر ادامه خواهد 
داشت. گفتنی است، اداره کل بهزیستی رئیس برنامه 
هفته ملی پارالمپیک تعیین شده است و  هیئت ورزش 
های جانبازان و معلوالن دبیر این هفته بوده و در کنار 
سایر دستگاه هایی چون آموزش و پرورش استثنایی، 
ورزش و جوانان ، هیئت ورزش های جانبازان و معلولین 

برنامه هایی را اجرا خواهند کرد.

مشاوره های ژنتیک پیش از ازدواج را جدی بگیرید
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :
َّْوا مِن أنفِسُكم تأدیبَها ، واعِدلُوا بها َعن َضراوةِ عاداتِها تَول

به تأدیب و تربیت نفسهای خود بپردازید و آنها را از شیفتگی به عادتهایشان بازدارید.
)غرر الحكم ، ح4522(

اصالح قانون  انتخابات ضرورتی 
انکارناپذیر است

ضرورت  بر  نگهبان  شورای  سخنگوی  کدخدایی، 
به  آن  متن  که  کرد  تاکید  انتخابات  قانون   اصالح 
است:  دو سال پیش سیاست های کلی  زیر  شرح 
انتخابات ابالغ شد. در بند ۱۰ این سیاست ها آمده 
زمینه سازی  با  همراه  شایسته گزینی،  ارتقای  است: 
دارای  و  شایسته  داوطلبان  انتخاب  در  مناسب، 
اصالح  مربوط.  جایگاه  با  متناسب  ویژگی هایی 
ناپذیر. انکار  است  انتخابات ضرورتی  قانون  فوری 

از دست زدن به متهم به دليل پرهيز 
از جنگ خودداري کنيد

سید یاسر جبرائیلی کارشناس مسائل اقتصادی به 
حکم حسن عباسی واکنش نشان داده و گفت: یادتان 
هست آقای روحانی گفته بود »اگر قوه قضائیه دست 
جای  اگر  می کنم؟«  جنگ  اعالن  بزند،  برادرم  به 
شکایت  هیچ  به  پس  زان  بودم  قضایی  مسئولین 
شکایت ها  حاشیه  در  و  نمی کردم  رسیدگی  دولتی 
پاراف می کردم: »وفق منطق دولت، از دست زدن 
به متهم به دلیل پرهیز از جنگ خودداری کنید«.

در چارچوب قوانين کشور در زمينه 
FATF حرکت خواهيم کرد

بهرامی قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه گفت: در 
خصوص FATF در هفته های اخیر صحبت زیادی 
شده است. قطعا این موضوع در جهت منافع ایران و 
سیاست اقتصاد خارجی ایران است و دارای مزایای 
بسیاری است و با در نظر داشتن مجموع قوانین و 
چارچوب های جمهوری اسالمی در این مسیر حرکت 
خواهیم کرد و قطعا سودمندی این کار بسیار زیاد است.

نکنيم  تالش  گري  یاغي  مقابل  در 
شاهد ظهور هيتلر جدید خواهيم بود

 
پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  حاتمی،  امیر  سرتیپ  امیر 
به  متعهد  داد  نشان  ایران  گفت:  مسلح  نیروهای 
قراردادهای بین المللی و ملتی قاطع در دفاع از خود 
است، اما آمریکایی ها در مقابل ما را به خاطر انتخاب 
استقالل تحریم می کنند و  حتی اجازه ورود دارو به 
یاغی گری تالش  این  اگر در مقابل  ما نمی دهند 
بود. خواهیم  جدید  هیتلرهای  ظهور  شاهد  نکنیم 

خوشبختانه صبر مردم ما زیاد است

این  گفت:  نیشابور  مردم  نماینده  گرمابی،  حمید 
مقداری  قطعا  هستیم  شاهدش  همه  که  گرانی 
و  می شود  وارد  بیرون  از  که  است  فشاری  آن  از 
نیز تقصیر خود ماست. خوشبختانه  از آن  بخشی 
صبر مردم ما نسبت به کشورهای دیگر بیشتر است.

تهران پشت تمام چالش هایي است 
که اسرائيل با آن روبرو است 

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با بیان اینکه این رژیم 
اجازه نخواهد داد ایران جای پای خود را در سوریه 
محکم کند، مدعی شد تهران پشت تمام چالش هایی 
ادامه  وی  است.  روبه رو  آن  با  اسرائیل  که  است 
با چالش های بسیاری هستیم.  داد: در حال مقابله 
گروه های تروریستی بین المللی در هر اینچ از مرزهای 
آنهاست. تمام  پشت  ایران  دارند.  حضور  اسرائیل 

وزرا هميشه در حال دفاع اند، 
کمی حمله کنند

جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مجلس گفت: یکی از 
دالیل افزایش تعداد استیضاح ها در مجلس این است 
که حضور وزرا در میان نمایندگان کمرنگ است. در 
واقع وزرا نشسته اند مجلسی ها آن ها را احضار کنند. 
و  هستند  دفاع  حال  در  همیشه  ما  وزارتخانه های 
هیچ حمله ای ندارند، حال آنکه بهترین دفاع حمله 
است، ولی متأسفانه وزرا از مجلس فراری هستند.

جریانی بامصونيت عليه دولت 
پروژه خائن سازی رادنبال می کند

ابتکار، معاون رئیس جمهور گفت: متأسفانه در 5 
سال گذشته یعنی از آغاز دولت روحانی علیه دولت 
با هدف تخریب، خائن سازی و اتهام زنی انواع و 
اقسام انگ ها زنی انجام می شود. این جریان برای 
خودش مصونیتی دیده و احساس می کند به راحتی 
می تواند از این فضا بهره گیرد و کار را به حدی 
برساند که این انگ ها را به رئیس مجلس بزند.

ظریف از طرف کدام نهاد آمریکایی  
ضمانت می دهد

امور  وزیر  زارعی، کارشناس مسائل منطقه گفت: 
خارجه در صحن مجلس گفته که تضمین می دهم 
الیحه CFT بهانه را از دست آمریکایی ها خواهد 
آمریکایی   نهاد  کدام  طرف  از  خارجه  گرفت.وزیر 
ضمانت می دهد؟ چه کسی این کاغذ را به آقای 
تصویب  را   CFT به  الحاق  اگر  که  داده  ظریف 
نخواهیم  دشمنی  و  بهانه جویی  دیگر  ما  کردید 
کرد؟ این واقعًا  از ایشان عجیب بود که گویی در 
نقش سخنگویی وزارت خارجه آمریکا ظاهر شد. 

حرام است مجلس وزرای ناکارآمد را تایيد کند

کاظم صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی 
مجلس  به  می خواهد  که  وزیری  گفت:  منکر  از 
دار  امانت  و  داشته  ایمان  و  دین  باید  معرفی شود 
مردم باشد. در قدم بعدی، باید روحیه جهادی داشته 
و در مدیریت، فرد با کفایتی باشد. وی با اشاره به 
رویکرد مجلس در قبال وزرای پیشنهادی گفت: مجلس فعال با دولت همراه 
است؛ اگر وزرای خوبی معرفی نشوند، حرام است مجلس آنها را تایید کند.

به شورای سياست گذاری اصالح طلبان نيازی نيست 

مردم ساالری،  دبیرکل حزب  کواکبیان،  مصطفی 
درباره انتقاداتی که به برگزاری دور جدید جلسات 
شورای سیاست گذاری از سوی برخی احزاب مطرح 
می شود، گفت: در تالش هستیم تا هر چه زودتر 
پارلمان  اگر  دهیم.  تشکیل  را  اصالحات  پارلمان 
اصالحات به ثمر رسد، دیگر نیازی به شورای سیاست گذاری نیست و به 
طور کلی حضور اعضای حقیقی در شورای سیاست گذاری را قبول نداریم.

حسن روحانی، رئیس جمهور ضرورت 
تقویت امید در جامعه جهت شکست 
دشمنان در جنگ روانی و اقتصادی 
این  گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را 

آن،  های  دشواری  رغم  به  دوران 
سپری خواهد شد و با برنامه ریزی 
های دقیقی که انجام شده، آمریکا در 
بلند مدت قادر نیست به سیاست های 
ضدایرانی خود ادامه دهد. وی تصریح 

کرد: ما در شرایط بحرانی نیستیم اما 
شرایط، عادی نیز نیست و در تصمیم 
گیری ها و اعالم مواضع و دیدگاه ها، 
باید این شرایط مورد توجه باشد و در 

کنار ابراز نگرانی های به حق، برای 
رفع این نگرانی ها نیز راه حل ارائه 
شود. روحانی با تاکید بر اینکه مردم 
و به ویژه صاحبان درآمدهای ثابت در 
شرایط کنونی با مشکل معیشت مواجه 

اند، گفت: دولت طرح های گسترده ای 
برای مقابله با جنگ روانی و اقتصادی 
دشمنان و رفع مشکالت دارد اما در 
عین حال اقتصاد کشور از گذشته با 
بیمارهای مزمنی مواجه بوده که بروز 
برخی مشکالت و مسایل، باعث می 
شود تا عوارض آن بیمارهای مزمن، 
تشدید شود. رئیس جمهور با اشاره به 
دستاوردهای دولت در عرصه کاستن 
از نرخ تورم، ایجاد رشد اقتصادی و 
برچیدن موسسات اعتباری غیرمجاز، 
گفت: طی فعالیت دولت یازدهم علت 
کاهش تورم ، انضباط مالی دولت بود 
و ما در هیچ شرایطی و به رغم تحمل 
سختی ها، خلق پول و یا استقراض 
به  دولت  نکردیم.  مرکزی  بانک  از 
گونه ای برنامه ریزی کرده که حتی 
در شرایط سخت تر هیچ مشکلی در 
تامین کاالهای اساسی نخواهد داشت.

 آمریکا در بلند مدت قادر نيست به سياست هاي ضدایراني 
خود ادامه دهد

علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس 
گفت: ما انقالب اسالمی را بن مایه 
نکرده ایم و باید الگوی درستی برای 
جوانان انتخاب کنیم ولی ما اقتصاد را 
مانند غربی ها مبنا قرار داده ایم. وی با 
بیان اینکه کشور توسط برخی افراد 
به شکل قبیله ای اداره می شود، گفت: 
دولت خود را برتر از این می بیند که 
پاسخگو باشد و می گوید من کجا و 
ادامه  فّعال سیاسی  این  مردم کجا! 
است که  دولت  امکانات دست  داد: 
بتواند بازار ارز را اداره کند ولی دارد 
روز  و  شب  ما  می پردازد.  تماشا  به 
نباید بخواهیم بعد به وقت انتخابات 
که شب قدر نظام است، بیدار شویم 
آن  و  است  درست  این  بگویم  و 
یکی غلط! اول کاری که باید بکنیم 
مردم  به  امید  دادن  و  جریان سازی 
است و اینکه بگوییم دولت درست 

شدن  درست  شرط  به  می شود؛ 
مجلس شورای اسالمی. دولتی که 
به فرموده رهبر انقالب، نباید غرب  گرا 
به  موظف  میان  این  در  ما  و  باشد 

روشنگری هستیم تا به جامعه امید 
دهیم و جوانان را در همه عرصه ها 
ناامیدی  احساس  تا  گیریم  کار  به 
اینکه  بیان  با  زاکانی  نشود.  ایجاد 
پیدا  حضور  جامعه  متن  در  باید  ما 

کنیم، اظهار کرد: وقتی حضرت امام 
مردم  خادم  را  خود  انقالب  رهبر  و 
می دانند، ما هم باید با افتخار خادم 
مردم باشیم. وی افزود: ما باید امروز 

مقدمات اصل تحول را فراهم کنیم و 
اعتقاد بنده این است که مجلس آینده 
باید  پس  است  انقالب  دوربرگردان 
تبدیل شود به یک مجلس انقالبی و 
اسالمی که کشور را بتواند پیش ببرد.

مجلس آینده دوربرگردان انقالب است 
باید تبدیل به یک مجلس انقالبي شود که کشور را بتواند پيش ببرد

به گندم ري نمي رسيد آقایان

سید محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی شهر 
خوش  نتیجه  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
اجرایی  دبیر  مجلس،  های  الدوله  وکیل  خدمتی 
هیچ  گفته:   )FATF( مالی  اقدام  ویژه  گروه 
تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواسته های 
برای  استثناهایی که  باید  ایران  لیست سیاه آن خارج شود.  از   FATF
آقایان. رسید  نمی  ری  گندم  به  بردارد.  را  گرفته  نظر  در  گروه ها  برخی 
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