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 پیروزی در دادگاه
 الهه کمتر از برجام نیست
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 این روحانی، 
آن روحانی نیست
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به سیاه نمایان
 آنتن نمی دهیم

صفحه 6

تصویب CFT  خیانت
 نیست، اما ...

صفحه 6

صادرات شیرین!

صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد 
و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی 
نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می 
کند.تنوع بخشی به اقتصاد و درآمدها در 
جهت کاهش وابستگی ها و نوسان های 
اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه 
موضوعاتی هستند که کاهش وابستگی 
و  نفت  فروش  از  حاصل  عایدات  به 
افزایش صادرات غیر نفتی را می طلبند،  
افزایش بیش از پیش صادرات غیر نفتی 
یعنی افزایش تولید و در نتیجه افزایش 
تقاضا برای نیروی کار که همان ایجاد 
اشتغال وکاهش بیکاری است و در نتیجه 

با  افزایش...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4194

5مددجویان کمیته امداد  و بهزیستی کاالبرگ می گیرند5کاهش 15 درصدی هزینه های درمان در استان 5باند سارقان خودرو متالشی شد

    صفحه5

سرنوشت  نامعلوم
روز گذشته جلسه شورای شهر با حضور اعضا و نمایندگان راه و شهرسازی،میراث فرهنگی 
و شهرداری برگزار شد و عالوه بر پیگیری نام های ارسالی به شورا ،بهسازی و مرمت باغ 
اکبریه،هزینه های پارکینگ های حاشیه ای و جایگاه های CNG ...  )ادامه در صفحه 5( 

 مدیران برکشیده  استاندار در برزخ رفتن یا ماندن
این روزها نقل محافل غیر رسمی موضوع رفتن یا ماندن استاندار است .در حالی که به روایت 
برخی منابع مروج الشریعه ازجمله مشموالن قانون منع به کارگیری بازنشستگان است وباید 
با کرسی استانداری خراسان جنوبی وداع کند. شنیده ها حاکی از ....  )ادامه در صفحه 5( 

تجلیل از11۴ نخبه علمی ازمحل  موقوفه بنیاد البرز/3

70 سال دیگر تا آبرسانی به نهبندان و سربیشه
   ورزش همگانی ، ابزاری کارآمد در راستای حفظ سالمت اجتماعی/6
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افضلی ، نماینده مردم در مجلس با انتقاد از کمبود اعتبارات عنوان کرد:
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مجالس وعظ و خطابه در آستانه اربعین حسینی

 توسط حجت االسالم والمسلمین دهشت

زمان: از یکشنبه شب 97/7/29 به مدت 10 شب
 ساعت 19/30    مکان: مدرس 59

آرزومندان- امیری

جنـاب آقای دکتـر اربابـی
مدیـر کـل محترم بیمـه سالمـت

هفته بیمه سالمت را گرامی داشته و زحمات شما و 
سایر همکاران عزیزتان در خدمت رسانی به جمع کثیری 
 از استان تحت پوشش بیمه سالمت را ارج می نهیم.

رضایـی - حسنـی

بیمـه شـده محتـرم:آیا می دانید خدمات صندوق بیمه سالمت همگانی در مراکز درمانـی دولتـی برقرار بوده، در صورت تمایل به دریافت خدمات در کلیه مراکز دولتـی و خصوصی 
روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت خراسان جنوبیمی توانید نسبت به تغییر بیمه خود به صندوق ایرانیان اقدام نمایید.                   

جنـاب آقای مهندس فرهـادی
مدیرکل محترم دفترفنی،امورعمرانی،حمل ونقل وترافیک استانداری

درگذشت مادرگرامی تان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،
آرزوی صبر و سالمتی برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته را داریم.

همکاران شما دردفترفنی، امورعمرانی،حمل ونقل وترافیک استانداری خراسان جنوبی

در پنجمین سالگرد درگذشت مادر عزیزمان 

حاجیـه سلطنـت بُرجـی
  به یاد تمام خاطره های زیبایش روحش شاد و قرین رحمت خداوند باد

خانواده مهربان

جناب آقایان مهندس محمد و مهدی فرهادی
اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
مصیبت درگذشت مادر عزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،

 از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان محترم
 صبر و شکیبایی آرزومندیم.

مراسم تشییع آن مرحومه: امروز یکشنبه 29 مهر ماه
ساعت 1۴:00 از محل غسالخانه

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس جواد خیردوست 
عضو  محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

مصیبت درگذشت همسر عزیزتان  
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده

 علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

)اوست پایدار(
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 حاج محمد ابراهیم آرگینی
)بازنشسته آموزش و پرورش و پیشکسوت فوتبال(

را به اطالع آشنایان و دوستان می رساند:
مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز یکشنبه 97/7/29 
ساعت 13 الی 1۴ از محل سالن اجتماعات آرامستان 
)غسالخانه( برگزار می گردد،تشریف فرمایـی سـروران گرامی مزید امتنـان می باشد.

از طرف خانواده مرحوم

 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 همسری مهربان،  مادری فداکار و معلمی دلسوز 
مرحومه مغفوره

 طاهـره بلوریـان فرد 
)همسر ملک ابراهیم فرهادی(

 را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان می رساند: 
مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه 

امروز یکشنبه 97/7/29 ساعت 2 
  بعدازظهـر از محل سالـن بهشت متقیـن )غسالخانـه( برگـزار می گردد

ضمنا مراسم سوم آن مرحومه روز دوشنبه 97/7/30 از ساعت 2/30 الی 3/30 بعدازظهر 
در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می شود 

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: فرهادی ، بلوریان فرد و سایر بستگان
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اضافه شدن پروازهای فوق العاده برای سفر اربعین

تسنیم- جعفر زاده مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به این که پیش از این مجوز 330 پرواز 
فوق العاده برای اربعین به شرکت های هواپیمایی صادر شده بود، اظهار کرد: اکنون سازمان هواپیمایی کشوری 

مجوز حدود 100 پرواز فوق العاده دیگر را برای شرکت های هواپیمایی صادر کرده است. 

خبرهای خوش برای کامیون داران
ایسنا- محمدرضا گنجی رئیس انجمن صنفی صنعت 
تایر ایران از ثبت سفارش تایر خودروهای سنگین 
التهاب  اعالم کرد:  و  داد  تومانی خبر  ارز ۴۲00  با 
بازار در این بخش تا یک الی دو ماه آینده فروکش 
خواهد کرد و در حال حاضر نیز مشکالت مربوط 
به تامین الستیک مورد نیاز کامیون داران براساس 
است. یافته  کاهش  زیادی  حد  تا  رسمی  قیمت 

مرخصی زایمان افزایش یافت
فارس- بنابر دستور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، 
پس از ابالغ دادنامه های صادره از شعب بدوی دیوان 
عدالت اداری درباره افزایش مرخصی زایمان به این 
سازمان، چنانچه بیمه شده حائز شرایط قانونی باشد، 
ثبت  از  و  اقدام  ُشکات  خواسته  اجابت  به  نسبت 
دادخواست تجدیدنظر خودداری شود. مدیرکل حقوقی 
سازمان تامین اجتماعی، به استناد این نامه و به منظور 
حفظ منافع و مصالح سازمان و پیشگیری از پرداخت 
هزینه دادرسی غیر ضروری، از مدیریت درمان تامین 
اجتماعی استان ها خواسته است ترتیبی اتخاذ شود تا 
در مواردی که آرای بدوی دیوان عدالت در خصوص 
بهره مندی از 3 ماه مازاد بر ۶ ماه مرخصی زایمان، 
منجر به صدور رای به نفع شاکیه می شود و بیمه شده 
نیز حائز شرایط قانونی دریافت کمک بارداری است، 
نسبت به اجرای دادنامه بدوی و اجابت خواسته وی 
اقدام و از ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری شود.

تعرفه  تلفن همراه 
و ثابت در اربعین امسال

فارس- مدیر کل کنترل، هماهنگی و پایش شرکت 
ارتباطات زیرساخت گفت: با توجه به نرخ ارز، تعرفه 
های تماس تلفنی خارجی نیز تغییر کرده اما برای 
مکالمه زائران اربعین از ۲0 مهر تا ۲0 آبان نرخ های 
قدیم را در تعرفه های مکالمه ها اعمال می کنیم.

 سهراب آغ بیات افزود: در سال گذشته تامین پوشش 
ارتباطی برای این تعداد زائر در پایانه های مرزی بدون 
هیچ مشکلی انجام شد، در مرزها نیز وای فای رایگان 
گرفت. قرار  افراد  اختیار  در  فضایی  بالن  طریق  از 

آخرین فرصت 
مشموالن سهام عدالت

سازمان خصوصی سازی  گذشته  سال  از   - ایسنا 
مشموالن را به ۲0 گروه دسته بندی و به ترتیب 
کرد.  واریز  آنها  حساب  به  را  عدالت  سهام  سود 
عدالت  سهام  مشموالن  از  تعدادی  میان  این  در 
و  نکردند  اعالم  سامانه  در  را  خود  شبای  شماره 
نتیجه سودی هم به حساب شان واریز نشد. در 
از نیمه اول شهریور ماه بنا به اجازه شورای عالی 
اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در 
آخرین جلسه این شورا، این مهلت حداکثر تا پایان 
شده  تمدید  مشموالن  برای  جاری  سال  مهرماه 
است.پس از پایان مهرماه به هیچ وجه مشموالن 
سهام عدالت که شماره شبای بانکی اعالم نکرده  

باشند، اجازه این کار را نخواهند داشت.

سرمقاله

صادرات شیرین!

* امین جم

تقاضا  افزایش  نتیجه  ... در  )ادامه سر مقاله از صفحه اول( 

برای نیروی کار که همان ایجاد اشتغال و کاهش 
بیکاری است و در نتیجه با افزایش صادرات غیر 
نفتی می توان به راحتی معضل بیکاری و حتی تورم 
را در سطح جامعه ریشه کن کرد. هرچند استان ما 
عالوه بر افغانستان، به کشورهای عراق، پاکستان، 
ترکمنستان و ارمنستان هم صادرات دارد اما اهمیت 
بازار افغانستان بسیار بیشتر است. به طوری که سعید 
جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در 
سفر اخیر خود به استان ، صادرات به افغانستان را 
بسیار ارزشمند خواند و تاکید کرد: »تمام صادرات 
غیرنفتي به ۲8 کشور اتحادیه اروپا به 3 میلیارد نمي 
رسد ولي صادرات همین استان به افغانستان با این 
رقم برابري  مي کند!« این یک واقعیت است که 
باید به آن توجه ویژه کرد و در راستای رسیدن به 
شرایط و ساخت بازاری مطلوب برنامه ریزی هدفمند 
از کاالهاست  نیازمند بسیاری  انجام داد.افغانستان 
وتمایل ویژه ای نیز به تجارت با ایران دارد.به دلیل 
جنگ و برخی ناامنی ها در افغانستان ، نیاز ویژه ای 
در آن احساس می شود و یکی از بهترین بازارهای 
تجاری برای ایران و خصوصا استان ماست. خصوصا 
مرز ماهیرود که به دلیل نزدیکی به قلب افغانستان و 
مرکز این کشور، موقعیت خاصی در توزیع و پخش 
کاال در آن کشور دارد و به نوعی این کار برای طرف 
افغانستانی نیز به صرفه تر است. چندی پیش والی 
از موقعیت و شرایط   ، استان  به  نیز در سفر  فراه 
ایران و خصوصا استان برای توسعه تجارت  ویژه 
و مبادالت سخن گفت که خود نشان از اهمیت و 

ارزش این مرز دارد. 
به  نسبت  آمارها  طبق  استان  صادرات  چند  هر 
گذشته رشد قابل توجهی داشته است اما با توجه به 
ظرفیت های موجود، این حجم از صادرات بسیار کم 
محسوب می شود.البته در این راستا زیرساخت های 

این کار باید فراهم شود.
مشوق  عدم  داخلی،  گمرک  باالی  های  هزینه 
های صادراتی، نبود خطوط حمل و نقلی مناسب و 
بسیاری موارد دیگر از جمله مشکالت کشوردر حوزه 
صادرات است که البته برخی از این موارد در استان 
کمی تسهیل و برخی بسیار نامناسب تر از میانگین 
کشوری است.در واقع باید تسهیالتی برای این امر 
درنظر گرفت و هزینه ها را کاهش داد و سرعت 
عمل را نیز بیشتر کرد.به بیان بهتر ، مزیت رقابتی 
ایجاد کرد تا صادرات به صرفه و قابل قبول تمام 
شود.در این میان عالقه کشور افغانستان به صادرات 
به داخل ایران نیز نباید نادیده گرفته شود.تجارت در 
بازار های جهانی نیز دو سو دارد و با درنظر گرفتن 
ارتباط خوب و مثبت شکل  شرایط دوطرف، یک 
 ، قیمتی  های  معدنی، سنگ  مواد  گرفت.  خواهد 
خشکبار و میوه  افغانستان  را می توان  در استان، 
فرآوری کرد.کارگاه های جدید تراش سنگ های 
قیمتی نیز در استان ایجاد شده است که افغانستان 
می تواند به عنوان تامین کننده خوبی برای مواد 
اولیه این کارگاه هامطرح باشد. روز صادرات را به 
تبریک  استان  این حوزه در  اندرکاران  تمام دست 
گفته و امیدواریم روز به روز شاهد بهبود اوضاع در 

این حوزه باشیم.

عزل ۷مدیر متخلف دانشگاه آزاد

پس  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  سرپرست  تسنیم-محمدمهدی طهرانچی، 
داوطلبان  غیرقانونی  ثبت نام  و  پذیرش  در  تخلف  اثبات  و  بررسی  از 
دانشگاه  واحدهای  آموزشی  معاونان  و  روسا  از  تن   7 پزشکی،  علوم 
نتایج  اعالم  فرآیند  در  که  آنجایی  از  کرد.  برکنار  را  اسالمی  آزاد 
آن  تبع  به  و  ناهماهنگی  پزشکی  علوم  رشته های   97 کنکور  آزمون 
آموزشی  معاونان  و  روسا  از  برخی  متأسفانه  آمد،  پیش  ابهاماتی 
دستورالعمل های  به  توجه  بدون  اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای 
که  کردند  پزشکی  گروه  داوطلبان  نام  ثبت  به  اقدام  مرکزی  سازمان 
دکتر طهرانچی پس از اطمینان کامل از این اقدام غیرقانونی و اثبات 
سمت های  از  را  مذکور  مدیران  دانشگاه،  نظارتی  مراجع  سوی  از  آن 
آزاد  دانشگاه  متخلف  واحد  رئیس  دو  عزل  همچنین  کرد.  عزل  خود 
اسالمی از سوی مجموعه های نظارتی دانشگاه در حال بررسی است.

 شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج
 برای بیمه شدگان تامین اجتماعی

تسنیم-سازمان تأمین اجتماعی اعالم کرد: کمک هزینه ازدواج یکی از تعهدات این 
سازمان است که به عنوان هدیه به بیمه شدگان اجباری واجد شرایط که تشکیل 
خانواده می دهند، پرداخت می کند.به استناد ماده 85 قانون تأمین اجتماعی بیمه شده 
در صورت احراز شرایط ذیل از کمک هزینه ازدواج بهره  مند می  شود: بیمه شده ظرف 
5 سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت 7۲0 روز سابقه کار داشته و حق بیمه 
این مدت از سوی کارفرما پرداخت شده باشد. در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی 
بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد. ازدواج اول بیمه شده باشد. ازدواج دائم بوده و در 
دفتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد .همچنین مبلغ کمک هزینه ازدواج برابر است با 
مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف دو سال قبل از تاریخ ازدواج 
تقسیم بر ۲۴، در صورتی که مبلغ محاسبه شده کمتر از حداقل دستمزد تاریخ 
ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزایش می  یابد.

آیا سربازی 24 ماه می شود؟

ایسنا-رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح توضیحاتی را 
درباره طول مدت خدمت سربازی ارائه کرد.سردار موسی کمالی درباره شایعه 
افزایش طول مدت خدمت سربازی اظهارکرد: در حال حاضر طول مدت 
خدمت سربازی ۲1 ماه است و یک سرباز بدون کسر خدمت و در حالت عادی 
از زمان اعزام به آموزشی تا پایان خدمت باید ۲1 ماه خدمت کند.وی درباره 
اینکه آیا احتمال افزایش طول مدت خدمت سربازی وجود دارد یا خیر، گفت: 
در حال حاضر هیچ برنامه ای برای افزایش طول مدت خدمت سربازی وجود 
نداشته و آنچه تحت عنوان افرایش طول مدت سربازی و ... مطرح می شود، 
صحت نداشته و شایعه است.وی با تاکید براینکه مشموالن باید اخبار مربوط به 
سربازی و مقررات آن را از منابع و افراد معتبر و رسمی دریافت کنند، خاطرنشان 
کرد: متاسفانه گاهی برخی از مشموالن سربازی برپایه اطالعات غلط و شایعات 

اعزام خود به سربازی را به تعویق انداخته یا وارد غیبت می شوند.

عکس: رضایی

جمعیت  عضو  ساله   17 نوجوان  کاری-  نسرین 
هالل احمر سال گذشته به سمت مشاور امور جوانان 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی منصوب 
و هشتاد  متولد خرداد هزار و سیصد  بذری  بهزاد  شد. 
یازدهم  پایه  ممتاز  و هنرجوی  بیرجند، محصل  ساکن 
سال  از  فارس،  خلیج  هنرستان  در  حسابداری  رشته 
جوانان  سازمان  عضو  آموزی  دانش  کانون  در   139۲
از  را  خود  مستمر  فعالیت  و  شده  احمر  جمعیت هالل 
سال 139۲ آغاز نمود. او به خاطر فعالیت های مستمر 
و زیاد خود موفق به کسب مقام مشاور مدیر کل هالل 

احمر و دبیر هالل احمر کشور شده است. 

به دنبال مسیری برای تسکین
 آالم بشری بودم

بذری  صحبتش را این گونه آغاز می کند: امام صادق 
)علیه السالم( می فرمایند: جوانان را دریاب! آنان زودتر 
از دیگران به کارهای خیر روی می آورند. می افزاید:  
و  برای تسکین آالم بشری  دنبال مسیری  به  همیشه 
و  تحقیق  با  و  بودم  ها  انسان  کرامت  حفظ  و  تامین 
مطالعه در مورد اصول هفتگانه و اهداف جمعیت هالل 
احمر آمادگی خود را برای همکاری با این سازمان در 
برنامه های عام المنفعه اعالم کردم.وی ادامه می دهد: 
جمعیت هالل احمر مرا همچون فرزندی با آغوش باز 
پذیرفت و راه و روش ایثار و فداکاری را به من آموخت.

افتتاح کانون روستای سهک با 30 عضو

کانون  افتتاح  با   139۶ سال  در  شود:  می  یادآور  وی 
کانون  دبیر  عنوان  به  را  خود  فعالیت  سهک  روستای 
بیان  با  وی  کردم.  شروع  جوان   30 تعداد  عضویت  با 
برنامه  اجرای  شامل  کانون  این  های  برنامه  اینکه 
برگزاری  اعتیاد،  از  پیشگیری  و  خودمراقبتی  های 
همیاری  گویی،  قصه  و  نقاشی  ورزشی،  مسابقات 
افتاده  کار  از  و  سالخورده  دامداران  کشاورزان،  با 
دهد:  می  ادامه  است،  شان  روزمره  امور  انجام   برای 
اهالی  به  کمک  زیست،  محیط  پاکسازی  همچنین 

برگزاری  آشامیدنی،  آب  حمل  برای  روستا  سالخورده 
صلواتی  های  ایستگاه  برپایی  آموزشی،  های  کارگاه 
و  نیازمندان  بین  غذایی  سبد  توزیع  جوانان،  همت  به 
برگزاری مراسم شاد برای غنچه ها نظیر شب یلدا از 

دیگر برنامه های این کانون می باشد. 
روستایی  کانون  همچنین  کند:  می  نشان  خاطر  وی  
برپایی  هایی همچون  برنامه  عنوان مجری  به  سهک 
غرفه صنایع دستی در محل پست ملی ایمنی و سالمت 
مسافران نوروزی شهید سید احمد رحیمی، شرکت در 
همایش یاوران انقالب، پوشش امدادی و گرفتن تست 
فشار خون در مراسم پیاده روی و کوهپیمایی بند دره، 
حضور در مانورهای شهرستان و جمع آوری مشارکت 
زلزله زدگان غرب کشور مشارکت  برای  های مردمی 
داشته است. وی یادآور می شود: کانون سهک از بین 
703 کانون روستایی کشور به عنوان برترین در کشور 

معرفی شد.

با کمترین هزینه باالترین
 بهره را به جامعه برسانیم

وی می افزاید: اکنون به عنوان جوان امدادگر داوطلب، 
خبری  رابط  سهک،  روستایی  کانون  دبیر  مسئولیت 
های  ایده  و  فکرها  و  ام  پذیرفته  را  بیرجند  و  استان 
هزینه  کمترین  با  که  کنم  می  طراحی  طوری  را  نو 
بذری  برساند.  به جامعه  را  بهره  باالترین  بتواند  مادی 
می گوید: دبیر برترین کانون روستایی سازمان جوانان 
سرتیم  عنوان  به  انتخاب  کشور،  احمر  هالل  جمعیت 
نوروزی  ایمنی و سالمت مسافران  ملی  برترین پست 
جوان  عنوان  به  معرفی  مرحله،  هجدهمین  در  استان 
برتر شهرستان به سازمان ملی ورزش و جوانان کشور 

از عناوینی است که در این مدت دریافت کرده ام.

خبری  رابط  عنوان  به  انتخاب  شود:  می  یادآور  وی 
طرح  عضو  برترین  عنوان  به  معرفی  استان،  برگزیده 
چهار  کسب  نوروزی،  مسافران  سالمت  و  ایمنی  ملی 
مرتبه عنوان دانش آموز ممتاز در دوره متوسطه و کسب 
خوارزمی  نوجوان  جشنواره  شهرستانی  مرحله  در  رتبه 
من  دیگر  افتخارات  از  ای  گزیده  پژوهش  محور  در 
نشان  خاطر  استان  احمر  فعال هالل  جوان  باشد.   می 
می کند: به امید خدا با نگاه ویژه مدیرعامل هالل احمر 
جوانان  امور  مسئوالن  هوشمندانه  های  راهنمایی  و 
تمرکز  با  توان  می  دور  چندان  نه  ای  آینده  در  استان 
را  ها  فعالیت  این  گستردگی  جوان،  نیروی  بر  بیشتر 
افزایش داد. جوانترین دبیر جمعیت هالل احمر استان 
با اشاره به اینکه با  تجمیع نظرات می توان ایده های 
ناب را پیدا و بهترین آنها را اجرا کرد، ادامه می دهد: 
یقینا وجود ایده ها با دیدگاه ها، عالئق، شرایط بومی و 
زیستی گوناگون جغرافیایی در کنار یکدیگر سبب شکل 
فراگیر  به  و  شده  ها  ایده  بیشتر  شدن  پخته  و  گیری 

شدن آن نیز کمک شایانی می کند.

به جوانان اعتماد کنیم 
و به آنها بیشتر بها بدهیم

که  برسد  روزی  کند:  می  امیدواری  اظهار  وی 
نیز  مسئوالن  و  شود  داده  بها  بیشتر  جوانان  به 
آورند.  عمل  به  جوانان  از  را  الزم  های  حمایت 
که  است  خوشحالی  باعث  دهد:  می  ادامه  بذری 
که  کارهایی  واسطه  به  را  جنوبی  خراسان  توانستیم 
های  استان  از  کمتر  که  مسئوالنی  به  دادیم،  انجام 
معرفی  می گیرند،  سراغی  محروم  نیمه  و  محروم 
کنیم. فعال هالل احمر استان با اشاره به این نکته 
بیان می  است،  نهاد  مردم  احمر سازمانی  که هالل 
سازمان  این  با  تا  شد  باعث  خصوصیت  همین  کند: 
اینکه  به  اشاره  با  وی  کنم.  همکاری  داوطلبانه 
برای  جامعه  مردم  که  است  سازمانی  احمر  هالل 
امیدواری  ابراز  هستند،  قائل  خاصی  احترام  لباسش 
داده  بها  بیشتر  به جوانان  برسد که  روزی  کند:  می 
شود و مسئوالن نیز حمایت های الزم را از جوانان 

آورند. به عمل 

عکس: رضایی

کانون  سهک، برترین در کشور
 از بین ۷03 کانون روستایی

گفتگوی اختصاصی با بهزاد بذری مشاور جوان مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان

     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 ابالغ اجرائیه )سند ذمه - مهریه( 
بدین وسیله به آقایان احمدرضا احراری فرزند جهان بخش به شماره ملی ۰۶۵۱۷۳۳۴۰۵ و شماره شناسنامه ۳۷۱ متولد 
۱۳۴۷/۶/۳۰ و کیارش احراری فرزند شاهرخ به شماره ملی ۰۹۲۶۸۱۶۷۰۵ و شماره شناسنامه ۰۹۲۶۸۱۶۷۰۵ متولد 

۱۳۸۲/۸/۲۸ و خانم ها فاطمه سلطان احراری فرزند جهان بخش به شماره ملی ۵۲۳۹۲۵۱۸۰۰ و شماره شناسنامه ۲۴۷۷ متولد ۱۳۵۱/۶/۳۰و 
فاطمه نساء یاوری فرزند غالم به شماره ملی ۵۲۳۹۶۵۲۷۸۳ و شماره شناسنامه ۱۰ متولد ۱۳۲۷/۳/۲ و نادره احراری فرزند جهان بخش به 
شماره ملی ۰۶۵۱۸۷۵۰۴۸ و شماره شناسنامه ۶۶۰ متولد ۱۳۶۰/۱/۱ و نادیا احراری فرزند جهان بخش به شماره ملی ۰۶۵۱۸۱۶۶۳۷ و 
شماره شناسنامه ۱۰۹۶ متولد ۱۳۵۶/۶/۳۰ و افسانه احراری فرزند جهان بخش به شماره ملی ۰۶۵۱۹۷۲۳۳۷ و شماره شناسنامه ۲۳۴۶ متولد 
۱۳۶۳/۹/۱ و ناهید احراری فرزند جهان بخش به شماره ملی ۰۶۵۱۷۲۱۹۷۰ و شماره شناسنامه ۶۵۹ متولد ۱۳۴۵/۱۱/۱۰ و نیلوفر احراری 
فرزند جهان بخش به شماره ملی ۰۶۴۰۱۵۸۶۷۶ و شماره شناسنامه ۰۶۴۰۱۵۸۶۷۶ متولد ۱۳۶۹/۸/۲۳  به عنوان ورثه حین الفوت مرحومان 
شاهرخ احراری )زوج( و جهان بخش احراری )پدر زوج( ابالغ می گردد : آقای محمد سلطانی فرزند نوراحمد به شماره ملی ۵۲۳۹۶۵۱۸۴۱  و 
خانم مریم اللهیاری فرزند غالم قوس به شماره ملی ۵۲۳۹۶۵۸۰۲۱ وآقای کیارش احراری فرزند شاهرخ به شماره ۰۹۲۶۸۱۶۷۰۵ با وکالت 
آقای محمد سلطانی طی وکالتنامه ۴۰۱۲۲- ۹۷/۴/۲۷  تنظیمی در دفتر ۱۳۹ مشهد به عنوان وارث حین الفوت زوجه به استناد سند شماره 
۱۶۸۹۸ - ۱۳۷۷/۴/۱۱ نزد دفترخانه ازدواج شماره ۵ مشهد جهت وصول قدرالحصه خویش  از تعداد ۱۳۰ عدد سکه کامل طالی بهار آزادی 
موضوع صداقیه مرحومه سهیال سلطانی ، تقاضای صدور اجراییه علیه شما به عنوان ورثه زوج را نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹۷۰۰۸۵۶ 
در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. چون امکان ابالغ واقعی مفاد اجرائیه در آدرس مورث شما به شرح 
بیرجند ، خیابان توحید ۲۲ پالک ۱۹ میسر نبوده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای ورثه زوجه و 
مستند به مواد ۱۸ و ۱۹-  آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و مستفاد 
از ماده ۱۸ مذکور چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می شود ، نسبت به پرداخت بدهی موروث 

غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجندخویش اقدامی ننمایید، عملیات اجرایی به طرفیت شما ادامه خواهد یافت.

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
تعمیرکاران اتومبیل )سبک و سنگین(

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده۲۲ قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 
۱۵ روز از تاریخ ۷/۲۹/ ۹۷ جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و 
اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، 

معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

۱- تابعیت جمهوری اسالمی ایران ۲- اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران ۳- نداشتن 
سوءپیشینه کیفری موثر ۴- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس ۵- عدم اشتغال 
در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و 
اتاق اصناف ۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر ۷- عدم اشتهار به فساد ۸- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 
برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه  ۹- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

۱۰- داشتن پروانه کسب معتبر دائم ۱۱-  وثاقت و امانت
 مدارک مورد نیاز:

۱- فتوکپی پروانه کسب معتبر )۲ برگ( ۲- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول ۲ برگ( ۳- 
عکس ۴×۳ رنگی )۶ قطعه( ۴- فتوکپی کارت ملی )۲ برگ(  ۵- فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی ۶- گواهی 

عدم سوء پیشینه کیفری ۷- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر 
داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
 آهنگران اتومبیل و میزان فرمان اتومبیل

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده۲۲ قانون نظام صنفی( از داوطلبان 
باشند  می  ذیل  شرایط  دارای  که  الذکر  فوق  صنف  اتحادیه  بازرس  و  مدیره  هیئت  در  عضویت 
اصناف ایرانیان  سامانه  در  نام  ثبت  جهت  تاریخ ۹۷/۷/۲۹  از  روز  مدت ۱۵  ظرف  شود  می   دعوت 
)www.iranianasnaf.ir( مراجعه  و اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع 

در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

۱- تابعیت جمهوری اسالمی ایران ۲- اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران ۳- نداشتن 
سوءپیشینه کیفری موثر ۴- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس ۵-  عدم 
اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان 
اتحادیه ها و اتاق اصناف ۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر ۷- عدم اشتهار به فساد ۸- داشتن حداقل مدرک 
تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه  ۹- حداکثر سن در زمان ثبت 

نام هفتاد و پنج سال ۱۰-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم ۱۱-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

۱- فتوکپی پروانه کسب معتبر )۲ برگ( ۲- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول ۲ برگ( 
۳- عکس ۴×۳ رنگی )۶ قطعه( ۴- فتوکپی کارت ملی )۲ برگ(  ۵- فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی 

۶- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری ۷- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر 
داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قاین
پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب مقررات ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی اینک برحسب درخواست واصله تحدید حدود اختصاصی امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد. 

بخش ۱۱: قطعه مفروزه مزرعه و قنات دیزوک پالک ۱۵۹۶- اصلی  ۱۵فرعی محمدکلوخ جهاندیده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر 
در روز ۱۳۹۷/۸/۳۰ انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی 
اخطار می گردد که در روز مقرر ساعت ۸ صبح در محل حضور به هم رسانند،چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند،مطابق ماده ۱۵ 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 که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت تا۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته 
خواهد شد و برابر ماده۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف 
یک ماه دادخواست اعتراض خود را مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت 
متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. 
تاریخ انتشار: ۱397/07/29    علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

بدون افزایش قیمت
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پدر شهید محمدرضا زمانی به فرزند شهیدش پیوست

صداوسیما-ذبیح ا... زمانی پدر شهید محمدرضا زمانی به فرزند شهیدش پیوست . رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان طبس گفت : پیکر مرحوم ذبیح ا... زمانی روز گذشته  از 
محل هیئت صاحب الزمان )عج( طبس تشییع و در محل امامزاده حسین بن موسی الکاظم )ع( این شهر خاکسپاری شد. مرحوم ذبیح ا... زمانی روز گذشته در 82 سالگی بر اثر سکته قلبی 
دعوت حق را لبیک گفت. شهید محمدرضا زمانی اول اسفند 1344 در روستای محمدآباد طبس متولد شد و هشتم مرداد 1362 در اثر برخورد ترکش به ناحیه سر و پا به شهادت رسید.

چرا دولت برای متولدین خرداد ۹۷یارانه واریزنمی کند؟ 
مگر این نوزادان ایرانی نیستند؟ مگر خراسان جنوبی جزء 
مناطق محروم کشور نیست؟ اینجانب کارگر قراردادی 
با حداقل حقوق کارگری هستم  و درخصوص موضوع 
یارانه نوزادم بارها به استانداری و فرمانداری و اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفته ام و متاسفانه به نتیجه 
نرسیده ام لذا از آقای عبادی نماینده محترم بیرجند می 

خواهم  پیگیر این موضوع باشند. با تشکر
۹15...24۷

با سالم. از شهرداری محترم تقاضامندم بلوار عبادی 
از فلکه معصومیه تا چهارراه پیامبر اعظم )ص(، سطح 
خیابان موج دار شده، خیابان روکش می خواهد... با 
ماشین انگار موج سواری می کنیم و به پیست شبیه 

شده است. لطفا اقدام الزم مبذول فرمایید.
۹03...205

سالم به دنبال آگهی راه اندازی جمعه بازار خودرو که 
در روزنامه آوا تبلیغش را دیدم گذری کردم به آنجا اما 
علیرغم تالش فراوانی که مسئوالن مربوطه در این 
مورد انجام داده بودند تا درآمدی برای شهر  و شهروندان 
باشد متاسفانه مشاهده نمودم که برخی از شهروندان 
برای اینکه ورودیه را پرداخت نکنند خارج از محوطه بازار 
اقدام به خرید و فروش می کردند واقعا جای ما در دور 

زدن قوانین توی کتاب گینس خالیه.
۹15...316
سه ماه است که هزینه بیمه تکمیلی مرا که 100هزار 
تومان می باشد تامین اجتماعی نمی دهد در حالی که 
در این سه ماه 240 هزار تومان از حقوقم کم کرده اند 

لطفا پیگیری کنید.
۹15...۷61

سالم بی زحمت از این بسته های حمایتی که می دهند 
کاش برای کسبه هم در نظر گرفته شود. االن با این 
اجاره مغازه ها ، خرج زن  و بچه که نان خشک باشد 
بس است،  اجناس گران شده و خریدها نقدی...فکری 

به حال مردم بیچاره بردارید.
۹15...۹48
سالم آ وا .با توجه به اینکه پلیس راه در ورودی مرکز 
استان واقع شده است، چرا نسبت به گل کاری اقدامی 
نمی شود؟ درختانی هم که از قبل کاشته شده اند در 
بلوار آبیاری نمی شود، تا خشک شود. لطفا پیگیری کنید
۹01...۹82
سالم.چرا شهرداری محترم برای دشت علی آباد پایین تر 
از صدا و سیما فکری نمی کندگرد و خاک از یک طرف 
سگ های ولگرد از طرف دیگر لطفا رسیدگی کنید
۹35...24۹
سالم.ارتفاع المپ های روشنایی واقع در خیابان 
معلم خیلی زیاد است .لطفا اگر امکان دارد ارتفاع 
را کم نمایید ،تا روشنایی به کف خیابان بیشتر برسد.
یک شهروند
چهارراه غفاری اول بلوار شهید ناصری در ورودی شهر 
هرروز پر از زباله های گوناگون است. از پوست میوه 
گرفته تا شیشه نوشابه  مخصوصا زمانی که چراغ قرمز 
است   نگاه می کنی واقعا چهره نازیبایی داردوابروی 
شهر به عنوان تمیزترین شهر  را همین گله جا می برد 

ماموران نظافت شهرداری رسیدگی کنند
یک شهروند

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

مدیر جهاد کشاورزی طبس گفت: نبود واحدهای صنایع تبدیلی 
و فرآوری، سورتینگ و بسته بندی خرما و سردخانه از مشکالت 

فرآروی صادرات خرما در این شهرستان است.
 به گزارش ایرنا، داود بخشایی افزود: سرمایه گذاری در زمینه 
احداث واحدهای صنایع تبدیلی و فرآوری خرما در این شهرستان 
باید توسط بخش خصوصی انجام شود تا زیرساخت  های الزم 

برای صادرات فراهم شود.
وی ادامه داد: با توجه به روند رو به افزایش تولید خرمای 
طبس، انتخاب نام تجاری خاص برای محصول تولیدی و 
ایجاد سردخانه و صنایع تبدیلی و فرآوری خرما این شهرستان 
ضروری است. بخشایی اظهار کرد: پیگیری  های الزم در این 
زمینه انجام شده و جهاد کشاورزی برای صدور مجوزهای الزم 
و در اختیار گذاشتن تسهیالت بانکی آماده همکاری با سرمایه 

گذاران بخش خصوصی است.
مدیر جهاد کشاورزی طبس گفت: تاکنون سه مورد مجوز فرآوری 
تولید شیره و سرکه و بسته بندی خرما صادر و یک مورد به بهره 
برداری رسیده است، اما به علت مشکالت مالی فعال نیست. وی 
ادامه داد: همچنین تامین نقدینگی الزم، سرمایه در گردش برای 

عملیات زراعی در باغات خرما از مشکالت خرماکاران است. وی 
بیان کرد: سطح زیرکشت نخیالت طبس یک هزار و 1۹8 هکتار 
است که 853 هکتار بارده و 345 هکتار آن نهال است و 881 

هکتار از نخیالت شهرستان معادل ۷0 درصد اصالح شده و 31۷ 
هکتار نیز بومی است.

معاون رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان 
اینکه بیش از 180 هزار نفر نخل در شهرستان وجود دارد، افزود: 

پیش  بینی می شود از سطح نخیالت بارده اصالح شده و بومی، 
امسال به دلیل زمان تلقیح، ریزش و عارضه خشکیدگی حدود سه 
هزار و 500 تن محصول برداشت شود که نسبت به سال گذشته 

کاهش خواهد داشت. 
وی در خصوص عرضه خرمای طبس گفت: پیش بینی می شود 
بیش از 2 هزار تن خرمای طبس در بازارهای محلی شهرستان 
عرضه، همچنین توسط باغداران، شهروندان و مسافران برای 

اقوام و آشنایان به عنوان سوغات به شهرستان های همجوار یا 
سایر استان های کشور منتقل شود.

مدیر جهاد کشاورزی طبس با بیان اینکه میزان اشتغال برای 
نخلستان های شهرستان 400 نفر است، افزود: بسته بندی 
محصول تولیدی توسط نیروی انسانی و بیشتر توسط بانوان و به 

صورت دستی و در ظروف یکبار مصرف انجام می شود.
وی در خصوص انواع خرما در طبس گفت: ارقام عمده خرمای 
اصالح شده در شهرستان شامل زاهدی، کبکاب، مضافتی، پیارم 
و بریم است که هر کیلو خرما اصالح شده به طور متوسط بین 
50 هزار تا 100 هزار ریال و خرمای پیارم بین 250 هزار تا 400 
هزار ریال ارزش دارد. بخشایی گفت: توزیع 2 هزار و 500 اصله 
نهال کشت بافت یارانه دار ارقام زاهدی، پیارم، خنیزی، شی شی، 
برحی، ربی، رنگ نو و سه هزار اصله پاجوش خرما رقم مضافتی 
از طریق فعال سازی بخش خصوصی، به کارگیری پنج نفر ناظر 
از محل طرح خرید خدمات گیاه پزشکی در بخش زراعی و باغی 
که سطح 250 هکتار از نخلستان های شهرستان را زیر پوشش 

قرار داده اند، از جمله اقدامات در سال زراعی جاری است.
وی افزود: نصب 20 تله نوری جهت شکارآفت سوسک شاخدار 

خرما، 20 تله فرمونی برای ردیابی آفت سوسک سرخرطومی 
حنایی خرما، توزیع 80 کیلوگرم طعمه مسموم برای مبارزه با آفت 
موش نیز در نخیالت با استفاده از اعتبارات استانی از دیگر این 
اقدامات است. وی حفظ نباتات و تغذیه 20 هکتار از نخیالت 
به صورت الگویی به روش های کود آبیاری و محلول پاشی با 
مصرف 400 کیلوگرم کود شیمیایی با استفاده از اعتبارات استانی 

باغبانی را از دیگر فعالیت ها در سال زراعی جاری برشمرد.
بخشایی یادآور شد: همچنین برای آشنایی بهره برداران با مراحل 
کاشت، داشت و برداشت خرما تعداد 200 برگ اطالعیه بین 
 بهره برداران توزیع شده است.وی گفت: در حال حاضر حدود

توسعه  برای  خرما  بافت  کشت  نهال  اصله  و 200  هزار   2
نخلستان ها درگلخانه سازگاری شهرستان نگهداری می شود.

 شهرستان طبس با یک هزار و 1۹8 هکتار سطح زیر کشت و 
برداشت سه هزار و 500 تن خرما مقام اول سطح زیر کشت و 

تولید خرمای استان را به خود اختصاص داده است.
توسعه این محصول و عرضه آن در بازار داخل و خارج با ورود 
سرمایه گذار و بخش خصوصی و صنایع تبدیلی در این حوزه 

موجب تقویت بازاریابی و صادرات خواهد شد.

  مشکل صادرات خرمای طبس نبود صنایع تبدیلی

تجلیل از۱۱۴ نخبه علمی خراسان جنوبی ازمحل  موقوفه بنیاد البرز

نسرین کاری - روز گذشته طی همایشی  برترین های علمی خراسان جنوبی از 
محل موقوفه بنیاد فرهنگی البرز تجلیل شدند. به همت کانون  فرهنگی البرز و اداره 
کل اوقاف استان  از برترین های علمی خراسان جنوبی در این همایش تجلیل شد. 
حجت االسالم اسماعیل مختاری، معاون فرهنگی اداره کل اوقاف خراسان جنوبی 
در همایش اعطای جایزه بنیاد فرهنگی البرز خاطر نشان کرد:  جای افتخار  دارد 
فردی 56 سال پیش تمام ثروت خود را صرف پیشرفت علم در کشور کرده تا امروز 

شاهد خدمات فراوانی از محل این موقوفه باشیم.
وی ادامه داد: در این همایش از 80 دانش آموز برتر و نمونه، 10 دانشجوی دانشگاه 
علوم پزشکی و 10 دانشجوی سایر دانشگاه ها، 10 نفر از طالب نمونه و 4 مخترع 
برتر و نمونه خراسان جنوبی تجلیل شد. وی افزود: همه ساله این همایش در تهران 
برگزار می شد، اما به دلیل دوری مرکز و رنج راه برای مهمانان و برگزیدگان، تصمیم 

بر آن شد که این همایش ها هر سال در استان ها برگزار شود.

بیش از  ۹ هزار موقوفه در خراسان جنوبی وجود دارد

وی با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی بیش از ۹ هزار موقوفه وجود دارد، افزود: 
بیشتر درامدموقوفات این استان در  موضوعاتی چون عزاداری، برگزاری مراسم 

روضه و اطعام عزاداران حسینی صرف می شود. 

معاون فرهنگی اداره اوقاف با بیان  اینکه نیاز است واقفان  به ترویج علم و دانش در 
 جامعه بیشتر توجه کنند، خاطر نشان کرد: مرحوم البرز در سال 42 همه دارایی اش

 را وقف حمایت از نخبگان کشور کرد و  این شد که تاکنون با اجرای این نیت نامش  
برای همیشه در تاریخ ماندگار شده است. 

وی با اشاره به اینکه با ترویج فرهنگ وقف و مشاوره، نیات در خراسان جنوبی 
نیز به سمت علم و دانش هدایت شود، تاکید کرد: باید تالش کرد در کشور 
تولید علم و دانش بسیار ویژه و خاص دیده شود و همه دستگاه ها نسبت به 
این قضیه حساسیت نشان دهند. مختاری اظهار کرد:  آثار وقف در توازن برنامه 
های اجتماعی حائز اهمیت است و اعتمادسازی در جامعه نسبت به فرهنگ وقف 
اهمیت ویژه ای دارد. وی با اشاره به اینکه  علم و دانش در توسعه یافتگی جوامع 
تاثیر گذار است، لذا نگاه به این ریشه های توسعه در توجه به قشر جوان اهمیت 
 دارد، افزود: وقف همان طور که در حوزه های مختلف یک منبع مالی تلقی 

می شود در تولید علم و دانش نیز باعث تقویت حکومت اسالمی خواهد بود. 
مختاری به جلب اعتماد مردم و جامعه به امور وقف تاکید کرد و  افزود: واقفان باید 
اعتماد داشته باشند که افراد بعد از آنها، امانت داران خوبی برای اجرای نیات وقف 
هستند. وی یادآور شد: نشر و فرهنگ سازی موقوفات نیز اهمیت دارد و باید به 

سمت مسایل و مشکالت جامعه، نیات وقف سوق داده شود.
مدیرعامل بنیاد موقوفه البرز نیز در این همایش گفت: باید وقف به سمت نیازهای روز 

جامعه پیش رود و نخبگان نیز جایگاهی داشته باشند که کشورهای خارجی نتوانند 
این سرمایه ها را جذب کنند.

حسینعلی البرز ابداع کننده وام شرافتی

حسین حاجی بزرگی اظهار کرد: مرحوم حسینعلی البرز ابداع کننده وام شرافتی بدون 
ضامن در کشور بود و 3هزار نفر از محل این موقوفه توانستند از این وام شرافتی 
بهره مند شوند که برخی از مسئوالن کشوری نیز جزو همین افراد وام گیرنده بوده 
اند. وی افزود: شرایط این وام طوری بود که دانش آموزان مبالغ مورد نیاز تحصیل 
خود را به صورت وام دریافت کرده و متعهد می شدند پس از اتمام تحصیل و بعد از 

شاغل شدن آنرا تسویه کنند. 
مدیرعامل بنیاد موقوفه البرز ضمن تقدیر از نخبگانی که علیرغم شرایط سخت 
اقتصادی به رتبه های برتر دست یافته اند، گفت: اعتقاد دارم که این افراد 
در آینده جزو بزرگان خواهند بود. وی با بیان اینکه دو نوع همایش ملی و 
استانی برای تجلیل از نخبگان علمی برگزار می شود، افزود: در همایش ملی، 
دانشمندان و مخترعان و مبتکرانی تجلیل می شوند که در کشور نقش آفرینی 
کرده اند از همین رو دکتر یاحقی که دانشمندی از تبار خراسان جنوبی است 

سال گذشته در این همایش تجلیل شد.

راضیه مسکرزاده ، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در این 
همایش با اشاره به اینکه  همه افراد در حد توان خویش فرهنگ وقف را تبلیغ و 
ترویج کنند و در حد داشته ها و امکانات خویش نسبت به این سنت حسنه اهتمام 
ورزند، افزودهیچ وقفی باالتر از آنچه امام حسین)ع( انجام داد در تاریخ ثبت نشده 

است، چرا که ایشان جان خود را وقف مبارزه با ظلم کرد.

در حد توان فرهنگ وقف را تبلیغ و ترویج کنیم

مسکرزاده با اشاره به اینکه  شاید در کالم بتوانیم از خوبی و فضیلت وقف و کار نیک 
سخن بگوییم، ادامه داد: ولی در عرصه عمل تنها انسان های بخشنده و سخاوتمند 

از داشته های مادی خود می گذرند که باید در برابر آنان تعظیم کرد.
بعد  باشند که  داشته  توجه  نکته  این  به  باید  نخبگان  نشان کرد:  وی خاطر 
از دریافت جایزه موقوفه بنیاد فرهنگی البرز و شناخته شدن به عنوان یک فرد 
برتر در عرصه علمی مسئولیت آنان افزون تر می شود و باید جایگاه خود را 
 پاس بدارند.گفتنی است، از  مخترعین برتر با لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 
دو میلیون و پانصد هزار ریال، دانشجویان و طالب برتر با لوح تقدیر و جایزه نقدی 
به مبلغ دو میلیون ریال و از دانش آموزان نمونه علمی خراسان جنوبی با لوح تقدیر و 

جایزه نقدی به مبلغ یک میلیون ریال تجلیل شد.
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کودک در سبد - بازار مالزی کاریکاتور- شبکه های اجتماعی

خیس کردن پاها با محلول لیمو 
و نعناع برای رفع پادرد

خیس کردن پاها در محلول لیمو و نعناع نه 
فقط برای خستگی و درد پا بلکه برای زدودن 
سموم و قارچ پا که مدت ها در پا جمع آوری 
شده است، مفید است.  خیساندن پا بهترین راه 
درمان برخی مشکالت روحی روانی است که 
توصیه می شود امتحان کنید. عالوه بر درمان 
سرما  و  گوارش  افسردگی،  برای  خستگی 

خوردگی نیز مناسب است.

یک روش موفقیت سریع در هر کسب و کار
 این است که تخفیف ندهید!

لزومی ندارد که بدون دلیل تخفیف بدهید. تخفیف دادن یعنی خسارت 
زدن به میزان سود شما. پیشنهاد بهتر برای شما این است که به جای 

کاهش قیمت، ارزش بیشتری به خدمات خود اضافه کنید.
شما باید شور و شوق فراوانی نسبت به کسب و کارتان داشته باشید. 
همچنین باید یک مربی مجرب استخدام کنید که بتواند استراتژی های 
اتاق  مثل  حرفه ای  های  سازمان  کند.  ارزیابی  را  شما  کار  و  کسب 
بازرگانی وجود دارد که می توانید برای گسترش تعامالت خود با دیگران 

به عضویت آنها در بیایید.

موفقیت و انرژی

انرژی منفی

چگونه انرژی منفی را از خانه بیرون کنیم؟

تمام  کردن  باز  خانه  از  منفی  انرژی  کردن  خارج  برای  گام  اولین 
کنید  باز  را  ها  پنجره  باشد  هم  سرد  بیرون  اگر  حتی  هاست.  پنجره 
دارد جریان  وقتی  تا  تازه  هوای  بیاید.  خانه  داخل  هوا  دهید  اجازه   و 
پتو ها و بالش ها را در آن تکان دهید. این رایحه همراه با دود عود مانند تمرین 
فکری و مدیتیشن است،پس چرا در خانه امتحانش نکنیم؟ عود باعث افزایش 
انرژی می شود، بیشتر برای تمرین مدیتیشن از آن استفاده می شود چون 
فضایی آرامش بخش را حکمفرما می کند. چیزهای شکسته و خراب با خود 
انرژی منفی وارد خانه می کنند پس هرچه زودتر یا تعمیرشان کنید و یا اگر 
ارزش تعمیر کردن ندارند از آنها خالص شوید. با این کار در واقع یکی از قوانین 
فنگ شویی را رعایت کرده اید. اگر حس می کنید چیزی در رایحه پرتقال وجود 
دارد که شما را به یاد لبخند و طلوع خورشید می اندازد باید بگویم تنها نیستید. 
این کار نه تنها انرژی منفی را از بین می برد، بلکه باعث بهبود خلق و خو نیز 
می شود. مقداری از روغن پرتقال را در آب بریزید و یا از اسپری روغن طبیعی 
پرتقال استفاده کنید. روغن پرتقال به عنوان ضد افسردگی، ضد عفونی کننده، 
ضد انقباض و تشنج، ، خوشبوکننده، تحریک کننده سیستم گوارش و بهبود 
گردش خون در نظر گرفته می شود. روغن پرتقال از میوه گیاه پرتقال به دست 
می آید. گاهی از اوقات به این روغن، روغن پرتقال شیرین هم می گویند که از 

پوسته بیرونی میوه پرتقال معمولی به دست می آید.
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سیب زمینی شیرین 
مفید برای پاکسازی کبد

سیب زمینی شیرین به خاطر محتوای پتاسیمی 
خود برای بدن بسیار مفید است زیرا به پاکسازی 
زمینی  عدد سیب  یک  می کند.  کبد کمک 
شیرین حاوی ۷۰۰ میلی گرم پتاسیم است.
، B6، C این ماده همچنین سرشار از ویتامین 
D ، منیزیم و آهن است. سیب زمینی شیرین 
را می توان به راحتی خورد زیرا به صورت طبیعی 

شیرین است  و قند آن وارد خون می شود.

ذرت مکزیکی ضد سرطان 
و مفید برای یبوست  است

ذرت سرشار از ویتامین های گروه C، B، A و 
امالح معدنی کلسیم، پتاسیم، فسفر و آهن است 
و قسمت اعظم آن را مواد نشاسته ای تشکیل 
می دهد. این ماده غذایی همچنین دارای مواد 
آنتی اکسیدان )ضدسرطان( و فیبر غذایی بوده، در 
پیشگیری از بیماری های غیرواگیر مثل دیابت، 
بیماری های  و  عروقی   - قلبی  بیماری های 

گوارشی مثل یبوست بسیار مناسب است.

نمک تصفیه نشده به علت داشتن ناخالصی در افرادی که سابقه بیماری 
های گوارشی، کلیوی و کبدی دارند و حتی مصرف مداوم آن در افراد 
سالم منجر به بروز ناراحتی های گوارشی، کلیوی ، کبدی و حتی کاهش 

جذب آهن در بدن می شود.
همواره به تاریخ مصرف نمک و وجود پروانه ساخت از وزارت بهداشت بر 

روی بسته بندی توجه نمایید.
دقت کنید که عبارت نمک یددار تصفیه شده بر روی بسته بندی نمک 

درج شده باشد و از خرید هر گونه نمک فاقد استانداردهای نمک خوراکی 
یددار با عنوان “صادراتی صنعتی” و یا “نمک دریا” خودداری نمایید.

نمک باید به مقدار کم مصرف شود و همان مقدار کم نمک نیز فقط از 
نوع تصفیه شده یددار باشد.

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

کاهش مصرف چربی و روغن

آیه روز

ای کسانی که ایمان آورده  اید رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را بپرستید و کار خوب انجام دهید 
باشد که رستگار شوید  سوره الجج/ آیه ۷۷

جدول 4194                        

ایالت فلوریدای  افقی: 1-  مرکز 
  -2 دار  آهن  سبزي   - آمریکا 
دندان  گل   - فصیح   - شنونده 
گیالن  استان  توابع  از   -3 نشین 
- سالم  -  فلز چهره 4-  واحد 
وي   - بلند  باالپوش   - سطح 
سنجر  سلطان  معاصر  شاعر   -
5-  نزدیکان-  نوشیدنی شیرین 
پرستار-    -۶ شیمیایی  عنصر    -
شنا  فدراسیون   - لتونی  پایتخت 
آواز  و  شعر  با  هنرپیشگانش   -۷
و  اصول   - گویند  می  سخن 
مبانی- حجر 8-  پسر خواندگی  
- دفتر معامالت ملکی - میانجی 
صنایع  از  بیهوشی-  داروي   -9
  -1۰ زیرزمینی  داالن   - شعري 
به دنیا آوردن -  پارچه باریک و 
مادر    -11 الهی  نشانه   - بلند  
عرب - گل شهیدان - خودداري 
از خوردن غذا 12-  شسته نشده-  
شالوده - دندان فیل - من و تو 
شاعر   - کشور  کوههاي  از   -13
  -14 کاال   - قونیه  در  مدفون 
بازي  اسباب   - صورت  جوش 
گلستان  شهرهاي  از   - بچگانه 

15-  زنگار-  سیسموگراف

شهرهاي  از   -1 عمودي: 
  -2 کشتی  در  فنی   - مازندران 
و  سیاسی  ویژه  حق   - آسانتر 
اقتصادي - عروسک مدل لبا س 
3-  مالمت  ورزشی - نخستین 
سلسله چین باستان 4- اگرا-  گل 
جمع  عالمت   - پراکنده   - سرخ 
نامی   - دهان  بخار    -5 فارسی 
که یونانیان به داریوش، شاه ایران 
داده بودند - آژیر خطر ۶-  درنگ 
اتریش  پایتخت   - عاشق  کردن 
۷-  بازدید سپاه - بی نظیر و بی 
بلندترین  لوح 8-   مانند - ساده 

به  وابسته  یا  عضو   - سال  شب 
حزب اندازه - لباس 9-  جبرئیل 
 - بافتنی  نخ   - زرتشت  دین  در 
برق منفی 1۰-  الفت - آسایش 
- رودهها 11-  سرباز گماشته - 
مسیحی پشته 12-  دهان عرب 
پولی   - روشنایی   - بویی   بد   -
پردازد  می  موجر  به  مستاجر  که 
13-  قدرت  تاثرانگیز - سینماي 
سوخته 14- استاد قصیده سراي 
شعر پارسی - آبی تیره - از اسماء 
حضور  با  فیلمی    -15 حسنی 

کتایون ریاحی - بارومتر

جدول کلمات

حدیث روز

آن کس که برای رضای ا... کسی را به برادری گزیند خانه ای را در بهشت بدست آورده است.
امام رضا )ع(
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دالیل اصلی پایین آمدن
 عزت نفس

می خواهید بی نقص باشید.کمال گرایی یکی از مخرب ترین جنبه های 
عزت نفس پایین است. کمال گرا فردی است که با احساس شکست 
همیشگی زندگی می کند، زیرا با داشتن هر موفقیت چشمگیری، باز هم 
احساس می کند که به  اندازه کافی خوب نبوده است. انتظارات واقع بینانه 
از خودتان داشته باشید. آگاهانه به این فکر کنید که اهداف شما چقدر 
واقع بینانه و منطقی هستند و پیش از تالش برای آن ها، به یاد داشته باشید 

که زندگی همیشه عالی نیست.
توجه داشته باشید تفاوت زیادی میان »شکست  خوردن در چیزی« و 
»فردی بازنده  بودن« وجود دارد. این دو را با هم اشتباه نگیرید. خود را 
به خاطر مشکالت کوچک ناراحت نکنید. افراد کمال گرا تمایل دارند که 
مشکالت بسیار کوچک را نیز تحلیل کنند. آنها فراموش می کنند که باید 

به تصویر کالن تر توجه کنند و به آن افتخار کنند.
بیش ازحد حساس هستید

آیا شما هم نشانه های فرد حساس را دارید؟ حساسیت بیش  از  حد یکی 
از دردناک ترین جنبه های عزت نفس پایین است. اگر از انتقاد عصبانی 
می شوید یا با هر حرف مستقیمی احساس نابودی می کنید، مهم است 
که از میزان حساسیت خود بکاهید. به فکر درمان عزت نفس پایین خود 

باشید و با کمک گرفتن از موارد ذیل، وضعیت را تغییر دهید.
به حرفی که زده می شود با دقت گوش کنید. به  این ترتیب، قبل از 
اینکه احساس خاصی به شما دست بدهد، می توانید ارزیابی کنید حرفی 
که زده می شود درست است یا خیر. موضع خود را حفظ کنید. اگر از 
شما انتقادی می شود که منصفانه نیست، بگویید که با آن مخالف 
هستید. اگر نکته درستی در انتقاد وجود دارد، سعی کنید به  جای اینکه 

از کوره در بروید، از آن چیزی یاد بگیرد. انتقاد سازنده دقیقا چنین 
چیزی است؛ این امکان را فراهم می کند که از نکته ذکر شده استفاده 
کنید و خودتان را برای بهترشدن تغییر دهید.از آن به  سادگی عبور 
کنید. پاسخ  دادن مکرر به چیزی که شما را ناراحت کرده است، تنها 
باعث می شود که این موضوع بیشتر در ذهن شما جا بگیرد؛ چیزی که 

هیچ کمکی به شما نمی کند.
مضطرب و نگران هستید

ترس و باور به اینکه شما قدرت کافی را برای تغییر چیزی ندارید به 
شکلی انکارناپذیر با عزت نفس پایین در ارتباط است. برای درمان عزت 
نفس پایین و مقابله با این ترس، می توانید از موارد ذیل کمک بگیرید. 
میان ترس های واقعی و ترس های بی اساس تمایز بگذارید. اضطراب 
خود را براساس واقعیت ها ارزیابی کنید. برای مثال شاید فکر کنید 
تالش کردن برای ارتقا بی فایده است، زیرا فکر می کنید نمی توانید آن را 
به دست بیاورید. اگر به واقعیت ها نگاه کنید، این حرف چقدر درست است؟ 

برای اینکه اعتماد به نفس تان بیشتر شود با ترس هایتان روبه رو شوید.
معموال احساس عصبانیت می کنید

عصبانیت احساسی طبیعی است اما هنگامی که عزت نفس پایینی داشته 
باشید، می تواند مخرب باشد. هنگامی که نسبت به خودتان افکار خوبی 
نداشته باشید، این باور در شما شکل می گیرد که افکار و احساسات شما 

برای دیگران اهمیت ندارد.
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نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 
کناف و ... با قیمت مناسب    
09156633230- برگی

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 

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

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

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

خریداریم(    09153423744

رستوران برادران کریم واقع درخیابان ارتش 
به علت تغییر شغل به فروش می رسد.
 با تمدید قرارداد     09151606836

یک واحد 3 خوابه در طبقه 
اول اجاره داده می شود.

شماره تماس: 
32428088

کارت دانشجویی اینجانب محمد اکبری به شماره 
دانشجویی  95137135170018 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

یک شرکت معتبر تبلیغاتی به دو نفر کارشناس 
فروش خانم با سابقه کار نیازمند است.

32221311-09365403880

یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی به 
تعدادی بازاریاب آقا با حقوق ثابت و پورسانت 

نیازمند است.   09365403880
شرکت پخش پاسارگاد 

نماینده انحصاری تیرک و ساندیس 
به یک راننده پایه 1 و یک ویزیتور 

نیازمند است. جهت ارتباط با 
شماره های 09158605133و 

32251082 تماس حاصل نمایید.

به یک همکار خانم 
جهت امور دفتری نیازمندیم.

بین توحید1و 3 - پالک 29
پنجره وین تک

09153620106 - 32451037
ساعت کاری: 8/30 الی 13

17الی 20
حقوق ماهیانه 500 هزار تومان 

ساعت مراجعه: 18الی 20

دعوت به همکاری 
مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 

جهت تکمیل کادر پرسنلی خود 
به تعدادی خانم و آقای جوان جهت 
امر مهمانداری به صورت پاره وقت 

نیازمند است. 
ساعت مراجعه: 9 صبح الی یک بعدازظهر

آدرس: 
نبش توحید 42 - دفتر مجموعه

به یک کامیونت شش تن یا هشت 
تن جهت توزیع مواد غذایی و 

بهداشتی در استان خراسان جنوبی 
به صورت قرارداد اجاره ماهیانه 

با شرایط عالی نیازمندیم.
09903229366

   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

دفتر فروش: بیرجند، میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181

اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب خودرو  
* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر

- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز

- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 
- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(

- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلینیک تخصصی چسب سهیل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

جابجایی تخصصی با کامیون اتاق بزرگ مسقف 
و مجهز به پتو و ضربه گیر برای سازمان ها ، 

ادارات و شرکت ها 
همراه کارگرهای مجرب و حرفه ای 

با بیش از یک دهه کار / کارگر تنها جهت تخلیه 
و بارگیری اثاثیه منزل / صد در صد تضمینی 
جابجایی یخچال ساید بای ساید به شیوه کامال

فنی و تخصصی 
اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538
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کاهش 15 درصدی هزینه های درمان در استان
نت

نتر
 : ای

س
عک

یادمان شهدای استان

“سخن های پیامبرگونه امام را به  کار گیریم و توفیق هرچه بیشتر رزمندگان اسالم را بر کفر جهانی آرزو کنیم.
 انشا ا... راه کربال باز شود و قدس شریف اولین قبله گاه مسلمین از چنگال صهیونیست آزاد و در اختیار مسلمانان قرار گیرد“     

شهید محمد حسن بهاری

حوادث

وضعیت باغ اکبریه باز هم بی نتیجه ماند

بیماری پوستی کودکان ذکری و گل نی 
رو به بهبودی است

ایرنا-مدیرعامل جمعیت هالل احمر گفت: بیماری پوستی  
کودکان روستاهای ذکری و گل نی شهرستان درمیان 
در حال بهبودی است و کاروان های سالمت تا حصول 
نتیجه کامل به این مناطق اعزام می شود. شهریاری افزود: 
در ارتباط با پیگیری روند درمان بیماری پوستی شایع در 
روستاهای شهرستان درمیان تاکنون پنج کاروان به این 
مناطق اعزام شده اند.وی بیان کرد: پنجمین کاروان با 
حضور دکتر عمادی پزشک متخصص داوطلب جمعیت 
هالل احمر به ذکری و گل نی در 26 مهر جاری اعزام 
شد که از وضعیت عمومی روند درمان رضایت داشتند.

وی گفت: با اعزام پنج کاروان سالمت به این مناطق 
روند درمانی 75 کودک درگیر بیماری پوستی مورد بررسی 
قرار گرفت و تاکنون 21 میلیون تومان هزینه شده است.

باند سارقان خودرو متالشی شد

فرمانده انتظامی استان گفت: با اعالم مرکز فوریت 
های پلیسی 110 مبنی بر سرقت یک دستگاه خودرو 
در حوزه استحفاظی یکی از شهرستان های استان 
بالفاصله طرح مهار اجرا و تیم چهار نفره سارقان 
انتظامی  ماموران  افزود:  سردارشجاع  شد.  متالشی 
شهرستان سربیشه در کمتر از سه ساعت خودروی 
سرقتی را که با سرعت زیاد در حال عبور از حوزه 
استحفاظی این شهرستان بود مشاهده و با عالئم 
هشدار دهنده دستور ایست صادر کردند و راننده با بی 
توجهی به ایست ماموران  فرار کرد. وی با بیان اینکه 
2 متهم پس از چند کیلومتر تعقیب و گریز دستگیر 
شدند، تصریح کرد: با توجه به تحقیقات  سارقان که 
غیربومی بودند به همدستی 2 نفر دیگر اعتراف کردند 
و آنان نیز در عملیاتی غافلگیرانه در یکی از شهرستان 

های همجوار شناسایی و دستگیر شدند.

کشف انبار غیر مجاز موادغذایی
در فردوس

بازرسان سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان 
جنوبي یک انبار غیر مجاز مواد غذایی در شهرستان 
فردوس کشف کردند. رئیس اداره صنعت، معدن و 
تجارت شهرستان فردوس گفت: بیش از 64 هزار قلم 
مواد غذایی از جمله انواع نوشیدنی، چای، دمنوش و 
سایر اقالم به ارزش بیش از 142 میلیون تومان از این 
انبار کشف شد.صادقی افزود: نوع تخلف در این انبار 
عدم اعالم موجودی و نداشتن مجوز توزیع و نداشتن 
شرایط بهداشتی بود که پرونده تخلف تشکیل و به 

تعزیرات حکومتی ارسال شد.

برگزاری دوره های تربیت کادر
 متخصص قرآن   

صداوسیما- رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی از 
برگزاری دوره های تربیت کادر متخصص قرآن کریم به 
زودی برای اولین بار در استان خبر داد. سلمانی افزود: 
این اداره در راستای توسعه کمی و کیفی آموزش های 
انسانی،  نیروی  تربیت  بخش های  در  قرآن کریم 
در  عمومی  آموزش های  و  تخصصی  آموزش های 
رشته های قرائت، حفظ، ترجمه، مفاهیم و تفسیر قرآن، 
کلیات و دستورالعمل اجرایی طرح های تربیت نیروی 
متخصص آموزش قرآن کریم در رشته های روخوانی 
و روان خوانی، پیش دبستانی، تجوید، مفاهیم، صوت و 
لحن و حفظ قرآن کریم اقدام به اجرای دوره های تربیت 

کادر متخصص کرده است.

موکب خدماتی- نظافتی  شهرداری 
بیرجند به کاظمین عراق اعزام شد

کاوش- شهردار بیرجند در آیین بدرقه کاروان اعزامی 
به عراق گفت: 40 نفر در قالب موکب خدماتی، نظافتی، 
آتش نشانی امام علی )ع( شهرداری بیرجند، عازم شهر 
کاظمین باب صاحب الزمانی )عج( شدند. جاوید با بیان 
اینکه اعزام این پرسنل داوطلبانه بوده است، اظهار کرد: 
شهرداری بیرجند برای سومین سال پیاپی با اعزام تیمی 
متشکل از پاکبانان، رانندگان و کارکنان شهرداری و تعدای 
از نیروهای آتش نشانی گامی برای خدمت رسانی هرچه 

بهتر به زائران اربعین برداشته است. 

۹۹ درصد مطالبات گندم کاران استان 
پرداخت شد

تسنیم-معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی از پرداخت 99 درصد مطالبات گندمکاران 
استان خبر داد و گفت: کشت پاییزه غالت در استان 
آغاز شد و سهمیه استان امسال 42 هزار هکتار است 
که برش شهرستان ها مشخص شده است. وی اظهار 
کرد: سهمیه کشت غالت در استان 42 هزار هکتار 
است که این سهمیه به شهرستان ها ابالغ شد.وی 
از توزیع نهاده های الزم خبر داد و گفت: تاکنون بیش 
از 2 هزار و 889 تن کود اوره، یک هزار و 166 تن 
کود فسفاته، 510 تن پتاسه، یک هزار و 162 تن انواع 
بذر گندم اصالح شده مقاوم به خشکی، یک هزار و 
247 تن انواع بذر جو و برای دیگر محصوالت پاییزی 
مانند کلزا 32 تن بذر اصالح شده تامین شده است.
عصمتی پور افزود: 10 هزار و 157 تن گندم تضمینی 
از کشاورزان استان خریداری شده و تاکنون 99 درصد 
است. پرداخت شده  استان  گندمکاران  مطالبات  از 

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
بیان کرد: ارزش گندم خریداری شده 13 میلیارد و 

527 میلیون و 100 هزار تومان است.

مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 
کاالبرگ  می گیرند

فارس-مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه بانک اطالعاتی برای شناسایی واجدین شرایط 
دریافت کاال برگ در استان وجود دارد، اظهار کرد: 
تمامی مددجویان کمیته  این طرح  واجدین شرایط 
امداد و بهزیستی را شامل می شوند. رکنی افزود: اجرای 
طرح حمایت غذایی از سال 94 توسط هیئت وزیران 
در جلسه مورخ 11 خرداد سال 93 تصویب شد. وی 
با بیان اینکه بسته حمایت غذایی از سال 93 تاکنون 
به مستمری بگیران سازمان های حمایتی تعلق می گیرد، 
تصریح کرد: از ابتدای سال 93 تا شهریور امسال 14 
مرحله سبد حمایت غذایی از طرف وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به مشموالن طرح واریز گردیده است. وی 
ادامه داد: این اداره کل هماهنگی ها و اطالع رسانی آغاز 
فرآیند را به دستگاه های حمایتی در استان را انجام داده 
است. رکنی با اشاره به اینکه شناسایی افراد مشمول این 
طرح از طریق سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان های 
حمایتی و اعالم آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
جهت واریز سبد حمایتی غذایی انجام می گیرد، یادآور 
شد: ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها 
نقشی در شناسایی افراد مشمول ندارند.وی با بیان 
اینکه بانک اطالعاتی برای شناسایی واجدین شرایط 
دریافت کاال برگ در استان وجود دارد، اضافه کرد: 
واجدین شرایط این طرح تمامی مددجویان کمیته امداد 

و بهزیستی را شامل می شود.

*حدود یک میلیارد تومان در دهه اول محرم امسال از 
محل عواید موقوفه های استان صرف عزاداری و اطعام 

عزاداران حسینی شد.
*مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
51 تعاونی در گرایش های مختلف از آغاز سال در 

خراسان جنوبی راه اندازی شد.
*مدیرکل گمرکات گفت: از ابتدای سال تاکنون 557 
هزار و 205 تن سیمان تولید شده در استان به خارج از 

کشور صادر شد.
*به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، تصادفات 
درون شهری خراسان جنوبی در یک هفته گذشته 54 

زخمی برجای گذاشت .
*مجری اپلیکیشن شهردار من گفت: اپلیکیشن جامع 
ایرانی درخواست کاال و خدمات با نام شهردار من به 

زودی در بیرجند راه اندازی می شود.
*مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
گفت: 49 درصد فضاهای آموزشی خراسان جنوبی 

نیازمند مقاوم سازی هستند.
*به گفته سرپرست اداره کل امور عشایر،عشایر خراسان 
جنوبی از آغاز سال در اجرای طرح زنجیره تولید گوشت 

قرمز ، هزار و 200  تن گوشت تولید کردند.
* 3 طرح صنعتی در فردوس از ابتدای سال با سرمایه 
گذاری بیش از یازده میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

*کارشناس هواشناسی گفت: احتمال رگبار خفیف باران 
برای ساعات آینده در برخی مناطق خراسان جنوبی 

پیش بینی می شود.

 مدیران برکشیده ی استاندار
 در برزخ رفتن یا ماندن

این روزها نقل محافل غیر رسمی موضوع رفتن یا 
ماندن استاندار است .در حالی که به روایت برخی منابع 
مروج الشریعه ازجمله مشموالن قانون منع به کارگیری 

بازنشستگان است وباید با کرسی استانداری خراسان 
جنوبی وداع کند شنیده ها  حاکی از تالش وی برای 
ماندن با استفاده از مواد قانونی دیگری است که احیانا به 
او اجازه می دهد پیشینه خدمت او در جهاد سازندگی جز 
سابقه کار او محسوب نشود وبدین ترتیب وی 4 سال 
دیگر فرصت ماندن  خواهد یافت .در این میان گمانه 
زنی های جریانهای سیاسی ورسانه ها نیز که هرروز 
گزینه های تازه ای  را معرفی می کنندنیز فضای وهم 
الودی ایجاد کرده است که عده برای سوزاندن گزینه ها 
ْ شخصیت هایی را برای این منصب معرفی و عده ای 
دیگر نیز له یا علیه این وآن مطالبی منتشر  می کنند.

همچنین شنیده می شود یکی از معاونان استاندار نیزمدتی 
است در جلسات دیده نمی شود. حاال به نظر می آید 
بسیاری از مدیرانی که به پیشنهاد مروج الشریعه رو ی 
کار آمده اند در برزخ ماندن و رفتن قرار گرفته اند . وضع 
موجود،سایر مدیریتهای استانی را نیز تحت الشعاع قرار داده 
است که شنیده ها حاکی از بی انگیزگی برخی مسووالن 
اجرایی برای ادامه کار است .  عدم اظهار نظر رسمی دراین 
باره می توانند وضعیت مدیریت خراسان جنوبی را دچار 
چالش جدی نماید . تا کنون در خصوص بازنشستگی یا 
ادامه خدمت استاندار و تعدادی دیگری از مدیران مشمول 
این قانون اطالعات موثقی منتشر نشده است در حالی 
که یک اظهار نظر رسمی در این باره می تواند به جو 
روانی حاکم و آثار منفی آن پایان دهد.) خوانندگان ارجمند 
می توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 

کاربری avasardabir @ در تلگرام ارسال فرمایند (

اخبار کوتاه

خبر های ویژه

جواد رضایی-روز گذشته جلسه شورای شهر با 
حضور اعضا و نمایندگان راه و شهرسازی،میراث 
بر  عالوه  و  شد  برگزار  شهرداری  و  فرهنگی 
پیگیری نام های ارسالی به شورا ،بهسازی و مرمت 
باغ اکبریه،هزینه های پارکینگ های حاشیه ای و 
جایگاه های CNG شهر نیز مورد بررسی قرار 
گرفت و سه ارگان راه وشهرسازی،میراث فرهنگی 
و گردشگری و شهرداری هر کدام به ارائه دالیل 
و نظرات خود در این باره  پرداختند. طاهری عضو 
شورا در مورد نامه  ارسالی از طرف اهالی خیابان 
امامت 2 مبنی بر گود برداری 1000 متر مربع که 
اکنون به محلی برای نخاله های ساختمانی و زباله 
تبدیل شده و خطرات جانی و زیستی برای اهالی 
دارد، بیان کرد: از طریق شهرداری به مالک این 
ملک اخطارهایی داده شود و مالک موظف است 
در موعد مقرر برای مناسب سازی ملک اقدام کند 
و در صورت عدم همکاری طبق قانون شوارها 
برخورد خواهد شد.حسنی صفت،عضو دیگر شورا 
در این مورد بیان کرد: این ملک در سال 87 به 
فردی برای ساخت هتل واگذار شد و این فرد 
نتوانسته است کار را به انجام برساند، بعد از آن نیز به 
 فرد دیگری برای ساخت تاالر پذیرایی واگذار شد و 

تا کنون وضع آن نامشخص مانده است.
حسنی صفت ادامه داد: گذشته از بررسی وضع 
مجانی  پروانه  وضعیت  ملک،  این  نامناسب 
شهرداری و تسهیالتی که برای ساخت این ملک 
از دستگاه های مختلف دریافت شده است وباید 
بررسی شود. دستگاه های اجرایی برای ساخت 

پروژه عمرانی ملزم به دریافت مجوز از شهرداری 
هستند، با توجه به اینکه وظیفه بررسی حفاری 
های غیرمنطقی و زمان بر به عهده شهرداری 
است. میری عضو شورا نیز بیان کرد: اخطاریه 
هایی به مالک فرستاده شده و شهرداری می تواند 
برای مناسب سازی اقدام کند و بعدا هزینه از مالک 

گرفته شود.

ماهانه 45 میلیون تومان عواید 
CNG شهرداری از جایگاه های

غالمپور،مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بیرجند 
نیز در جلسه دیروز شورا حضور داشت و در مورد 
جایگاه های CNG بیان کرد: قبال این جایگاه 
به پیمانکار داده شده بود که سهم شهرداری 
برای  و سودآوری  بود  درصد  آن 23  عواید  از 
شهرداری نداشته است. وی ادامه داد: این جایگاه 
ها به پیمانکار دیگری واگذار شد که در قرارداد 
جدید سهم شهرداری 70 و پیمانکار 30 درصد 
لحاظ شده است و در زمان حاضر ماهانه 45 
میلیون تومان از دو جایگاه CNG عواید برای 
شهرداری دارد. غالمپور با بیان اینکه پیمانکار 
خریداری  مترمربع  اساس  بر  را  خریداری  گاز 
فروش می  به  کیلوگرم  اساس  بر  و  کند  می 
دماهای  در  گاز  متغیر  چگالی  ولی   رساند 
مختلف، در بعضی از ماه های سال باعث زیان 
به  پیمانکار می شود، از اعضای شورا خواست 
تا طبق قرارداد جدید در ماه های مذکور سهم 
شهرداری 55 و پیمانکار 45 در نظر گرفته شود 

که با عدم موافقت شورا روبه رو شد و اعضا با 
توجه به اینکه پیمانکار با علم به میزان و نحوه  
سودهی قرارداد امضا کرده است، قرارداد جدید 
معنایی ندارد. غالمپور، دلیل این پیشنهاد را عدم 
بازدهی کارکنان شهرداری در اداره این جایگاه 
که  کارکنان  مزایای  و  حقوق  همچنین  و  ها 

بار مالی باالیی برای  شهرداری  دارد، عنوان 
کرد. وی گفت: قیمت پارکینگ های حاشیه ای 
بسیار پایین است و با توجه به اینکه برای هر 
 ساعت 1000 تومان از افراد گرفته می شود ،

این در صورتی است که در بسیاری از شهرها 
با افزایش قیمت پارکینگ های حاشیه ای و 
با توجه به مدت زمان، مردم  افزایش نرخ ها 
را به استفاده از پارکینگ های طبقاتی ترغیب 
می کنند،همچنین پارکینگ های طبقاتی هر 
 فرد به صورت ماهیانه 30 هزار تومان پرداخت 
می کند که مستلزم به افزایش قیمت و یا عدم 

ارائه پارکینگ ثابت می باشد. طاهری در این باره 
بیان کرد: افزایش نرخ پارکینگ های حاشیه 
ساعات طوالنی  افراد  بعضی  که  چرا  مناسب 
در روز استفاده می کنند ولی در مورد پارکینگ 
با توجه  بازار  پارکینگ  از جمله  های طبقاتی 
به اینکه هزینه پارکینگ از کسبه گرفته شده 

است،افزایش نرخ نباید انجام گیرد.

الزامات قانونی، اجازه فعالیت بیش تر
در مورد معابر باغ اکبریه را نمی دهد

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان 
بیان کرد: سازمان میراث فرهنگی وظیفه نظارتی 
بر بناهای تاریخی دارد،همچنین برای مرمت این 
بناها اعتباراتی در نظر گرفته شده است. رمضانی 
در  ابالغی  تاریخی  بافت  هکتار  داد:40  ادامه 
بیرجند وجود دارد و طبق قانون سوم توسعه، 
شهرداری  تشکیل  به  موظف  ها  شهرداری 

هستند  تاریخی”  بافت  “شهرداری  عنوان  با 
،متاسفانه در سال های اخیر کوچه ها تبدیل 
به  کوچه های ماشین رو شده است وآسیب 
های زیادی به بافت تاریخی شهر وارد کرده 
از شهر  بخشی  را  اکبریه  روستای  است. وی 
دانست که در آن تراکم آثار تاریخی وجود دارد 
و سعی شده تا جایی که امکان دارد نسبت به 
کف سازی ، مرمت و جداره سازی باغ اکبریه 
اقدام شود، ولی در سایر معابر الزامات قانونی به 
ما اجازه فعالیت بیش تر را نمی دهد. دایی،معاون 
شهرسازی راه و شهرسازی استان با بیان اینکه 
روستای اکبریه طرح تفصیلی ویژه ای دارد که 
با ضوابط شهرداری و میراث فرهنگی قید شده 
است ،گفت: راه و شهرسازی در این محدوده 
جزو  اکبریه  روستای  و  ندارد  فعالیت  مجوز 
محدوده های بازآفرینی شهری محسوب نمی 
شود، در این صورت چنانچه موضوع باغ اکبریه 
در ستاد بازآفرینی شهرستان و استان به تصویب 
برسد، راه و شهرسازی می تواند از ستاد بازآفرینی 

شهری کشور اعتبار جذب کند.
عدل، معاون عمرانی شهرداری در پاسخ به دایی 
اظهار کرد: باغ اکبریه جزو پروژه های بازآفرینی 
است و شهرداری آمادگی خود را برای آسفالت 
معابر اعالم کرده است،همچنین مقرر شده بود 
انجام شود  توسط شهرداری  آن  برداری  نقشه 
که این موضوع هم انجام گرفته است.وی ادامه 
داد:چنانچه میراث فرهنگی مصالح بازسازی را 
تامین کند ،شهرداری نیزبرای اجرا اقدام خواهد کرد.

گروه خبر-مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی 
گفت: با وجود تورم امسال نسبت به سال گذشته 
15 درصد  هزینه های درمان پایین آمد.  روز 
گذشته  کارکنان بیمه سالمت با نماینده ولی 
فقیه دیدار و گفت و گو کردند. آیت ا... عبادی در 
این دیدار اظهار کرد: قرن ها بود که مسلمانان با 
شیوه اسالمی سکاندار جهان علم از جمله علم 
پزشکی بودند. وی با اشاره به اینکه بزرگان دانش 
پزشکی ایران هنوز هم در دنیا می درخشند، افزود: 
در آن دوران بر اساس فرهنگ اسالمی تمام 
تالش بر یک نکته بود که مریض سالمت خود 
را به دست آورد و در کنار آن مسئله مختصری 
که وجود داشت، این بود که درآمدی هم داشته 
باشد اما بعدها مسأله درمان بیمار در رده دوم قرار 
گرفت و بیشتر به کسب و کار توجه شد البته 

استثنائاتی نیز وجود دارد و برخی هستند که با 
تفکر اسالمی رایگان در روستاها خدمت رسانی 
می کنند. عبادی خطاب به کارکنان بیمه سالمت 
یادآور شد: امروز شما با خدماتی که به مردم 
ارائه می دهید، واسطه شده اید تا بار سنگینی از 
دوش مردم برداشته شود.وی گفت: حقوق تنها 
پول نیست بلکه رفتار ما با مردم و بیماران یک 
حق است و باید این حقوق را مدنظر قرار داده و 

رعایت کنیم تا حق کسی ضایع نشود.

خدمات پزشکی غیرضروری 
در خراسان جنوبی کاهش یافت

مدیرکل بیمه سالمت  نیز گفت: با پیگیری هایی 
که با موسسه های طرف قرارداد و دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند انجام شد از ابتدای امسال مراجعه 

مردم به پزشکان و ویزیت های بی مورد کاهش 
یافت.اربابی اظهارکرد: با کنترل خدمات اضافی 
و ویزیت هایی که نیاز مردم نبود اما از سوی 
بیمه شدگان و جامعه پزشکی درخواست می شد 

هزینه های اضافی نیز کاهش یافت.
 وی افزود: از طرفی خدمات ارائه شده به جامعه 

هدف با کیفیت تر گسترش یافت و از این طریق 
هزینه های درمان به هزینه های واقعی نزدیک 
تر شد. وی بیان کرد: در مجموع ماهانه 190 
هزار بیمه شده سالمت از خدمات سرپایی و 
پنج هزار نفر از خدمات بخش بستری رایگان یا 
حداقل پرداختی بهره مند می شوند.اربابی گفت: 

امسال تالش کردیم بدهی موسسه ها، جامعه 
پزشکی و طرف قرارداد را ماه به ماه پرداخت 
کنیم که اکنون طلب دانشگاه علوم پزشکی تا 
مرداد پرداخت شده و مطالبه شهریورنیز هفته 
جاری پرداخت خواهد شد، در خصوص مراکز 
خصوصی، طرف قرارداد و سایر نیز همین گونه 
روند  ادامه  با  کرد:  امیدواری  اظهار  است. وی 
طرف  های  موسسه  و  مراکز  بدهی  پرداخت 
قرارداد شاهد ارتقای خدمات و کیفیت بخشی 
در حوزه درمان و سالمت استان باشیم. اربابی 
گفت: حدود 85 درصد جمعیت زیر پوشش بیمه 
سالمت استان به ازای دریافت دفترچه بیمه، 
پولی به این سازمان پرداخت نمی کنند و هزینه 
های مربوط به این افراد از ردیف های بودجه ای 

توسط دولت تامین می شود.

حسینی- نماینده مردم نهبندان و سربیشه در 
که  این  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس 
سربیشه و نهبندان جای نشستن مسئوالن نیست، 
عنوان کرد: باید در این دو شهرستان کار انجام 
شود و برای نگه داشت جمیعت نیاز به کارجهادی 
مسئوالن است. صبح دیروز اولین نشست خبری 
شد.  برگزار  سربیشه  و  نهبندان  مردم   نماینده 
نظر افضلی با بیان این که این دو شهرستان 
محروم نیستند ، بلکه مظلوم اند تصریح کرد: 
اگر  فقط روی معادن این دو شهرستان کار شود، 
محرومیت از منطقه زدوده می شود. وی در ادامه 
با اشاره به این که طرح توسعه نهبندان سال 83 
با اعتبار 60 میلیارد تومان ابالغ شد، ادامه داد: اما 
به دلیل تزریق سالیانه اعتبار و تخصیص بخش 
عمده آن به خدمت رسانی، بعد از 14سال هنوز 
شاهد تحول باید و شایدی به خصوص در بخش 
زیرساخت نبوده ایم. افضلی به طرح توسعه قلعه 
گنج کرمان اشاره کرد و گفت: با حضور بنیاد 
مستضعفان در این منطقه طی 5 سال گذشته، 
حدود 800 میلیون کار مطالعاتی انجام شده و 
نزدیک به 200 میلیارد در این منطقه هزینه شده 
بود. به گفته وی از طرح توسعه نهبندان 15 میلیارد 
باقی مانده ولی الگویی همانند آن چه در کرمان رخ 
داده است برای این منطقه انتظار داشتیم.نماینده 
مردم نهبندان و سربیشه از الگوی اخیر وزارت 
کشور برای توسعه یک شهر در هر استان خبر 
داد و گفت: نهبندان به عنوان یکی از این شهر 
ها انتخاب شده است اما طرح توسعه مد نظر ما، 
طرحی با برون داد و ایجاد اشتغال است. افضلی 
از طرح های بنیاد برکت، آستان قدس و قرارگاه 
پیشرفت آبادانی در این منطقه سخن گفت و یادآور 
شد: این ها بیشترخدمات رسانی می کنند در حالی 
که نهبندان و سربیشه به احداث کارخانه و پایه 

گذاری برای اشتغال نیازمندند.

گازرسانی به روستاهای سربیشه 
و نهبندان تا سال 98

وی به انجام خطوط گازرسانی این مناطق نیز 
اشاره کرد و ادامه داد: مشعل شوسف نهبندان 

روشن شده و کار در روستاهای درح در حال انجام 
است. نماینده مردم نهبندان و سربیشه دیده شدن 
خراسان جنوبی جزو استان های محروم طبق 
تبصره یک بند “و” بودجه 97،  درزمینه گاز رسانی 
را منجر به رخداد اقدامات خوبی در زمینه گازرسانی 
دانست و خاطرنشان کرد: اخیرا 177 روستا در 
دست اقدام قرار گرفتند و امید است تا سال 98 
روستاهای این مناطق گازرسانی شوند، مخصوصا 

با توجه به این که سربیشه جزو سردترین نقاط 
کشور محسوب می شود.

افضلی با اشاره به این که به دلیل نبود زیرساخت 
کافی برای برق رسانی، امکان احداث کارخانه 
در نهبندان وجود ندارد، اضافه کرد: پست 122 
کیلوولتی چاهداشی طراحی شده و دنبال اجرای 
آن هستیم. با انتقال خط برق این پست به شاهکوه 
و مناطق معدنی، کارخانه های مرتبط با این صنعت 
می توانند راه اندازی شوند، از طرفی راه اندازی 
ایستگاه پنل های خورشیدی نیز می تواند کمک 
کننده باشد. به گفته وی در درح نیز مشکل برق 
رسانی داریم، وی خاطرنشان کرد: برای این دو 
ردیف  اما  است  شده  نیز  اعتبارسنجی  منطقه 
بودجه ندارند، عالوه بر این ها می توان از بودجه 
زیرساختی استان که سال گذشته 100 میلیارد و 

امسال 35 میلیارد است نیز کمک گرفت.

بودجه مورد نیاز برای توسعه راه 
روستایی سربیشه و نهبندان بیش 

از بودجه کشور!
به  اشاره  با  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 

این که نهبندان و سربیشه در توسعه راه های 
روستایی عقب مانده هستند، ادامه داد: 50 روستا 
از 124 روستای استان که نیاز به راه دارند، در این 
دو شهرستان قرار گرفتند که البته کار آن ها تا 
حدودی شروع شده است. افضلی با بیان این که 
برای تکمیل آن ها 70 میلیارد تومان نیاز است، 
یادآور شد: این در حالیست که بودجه تمام راه های 
 روستایی کشور فقط 60 میلیارد تومان می باشد!

وی با گالیه از سازمان برنامه و بودجه عنوان 
داشت  نگه  دلیل  به  روستایی  های  راه  کرد: 
جمعیت اهمیت فراوانی دارند؛ از طرفی 2 هزار 
و 800 میلیارد تومان هم پیمانکاران راه روستایی 
برای  را  طرحی  راستا  همین  در  دارند،  بدهی 
اعطای هزار میلیارد تومان به راه های روستایی 

به مجلس ارائه کردیم.

دولت در تامین قیر باید کمک کند
نماینده مردم نهبندان و سربیشه از تعریض جاده 
نهبندان - زابل سخن گفت و ابراز امیدواری کرد: 
تا بهار آینده و در صورت تزریق اعتبار کار محور 
سربیشه - بیرجند نیز به پایان برسد. افضلی از 
تخصیص 2 میلیارد تومان به جاده نهبندان - 
شهداد به عنوان جاده ای توریستی برای تعریض 
خبر داد و گفت: محور سربیشه-درح- ماهیرود نیز 
3 میلیارد تومان گرفته است اما می طلبد وزارت 
راه نیز به دلیل ترانزیتی بودن مسیر اعتبار بگذارد.
وی مشکل اصلی جاده های سربیشه و نهبندان 
را قدیمی بودن آن و نیاز ان به روکش عنوان 
کرد و ادامه داد: نوسانات کشور روی قیمت قیر 

تاثیر داشته و امیدواریم دولت در این زمینه کمک 
کند تا قیر مورد نیاز برای روکش را تامین کنیم.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه به ضعف این 
دو شهرستان در بهره مندی از فضای دیجیتال 
و تلویزیون اشاره کرد و گفت: آنتن دهی تلفن 
همراه نیز بسیار ضعیف است و با توجه به مرزی 
بودن روستاها و این که هر چوپان دیده بانی برای 
جمهوری اسالمی ایران است، باید این مشکل 
حل شود و مسئوالن هم پیگیر باشند، قطعا این 

موضوع در امنیت منطقه بی تاثیر نیست.

قنوات استان نیاز به اعتبارات 
صندوق توسعه دارند

افضلی با اشاره به پیگیری های انجام شده در 
بحث قنوات سربیشه و نهبندان ، بیان کرد: وجود 
2 هزار و 500 قنات در منطقه سربیشه و نهبندان، 
اهمیت آبخیزداری را بیشتر کرده است. به گفته 
وی خوشبختانه سال گذشته 150 میلیون دالر در 
سطح ملی به این قضیه تخصیص داده شده بود 
و بودجه آبخیزداری امسال به 15 میلیارد تومان 
رسیده است. با این حال از 7.5 هکتار استان فقط 
1.5 هکتار آبخیزداری شده است و نیاز به تالش 
بیشتر منابع طبیعی، استانداری و نمایندگان استان 
است. نماینده مردم نهبندان و سربیشه به اضافه 
شدن کلمه بازسازی و مرمت قنات، در کنار آبیاری 
نوین در بند ب ماده 32 اشاره کرد و گفت: این 
گونه جهاد کشاورزی می تواند از بودجه آبیاری 
به  کند.افضلی  استفاده  قنوات  مرمت  در  نوین 
درخواست خود از مجلس درباره راه اندازی ستاد 
احیای قنوات همچون ستاد احیای دریاچه ارومیه 
و گرفتن اعتبار ملی اشاره و بیان کرد: 15 درصد از 
بودجه قنوات کشور را به خراسان جنوبی داده اند اما 
بودجه کلی بسیار کم است. قنوات خراسان جنوبی 
نیاز به بودجه از صندوق توسعه با تخصیص 100 

درصدی دارند.

200 میلیارد نیاز است ولی
 سالیانه 3 میلیارد داریم!

نماینده مردم نهبندان و سربیشه از آبرسانی منطقه 

نهبندان و سربیشه تحت عنوان قصه پر غصه 
یاد کرد و افزود: برای آبرسانی این مناطق، سال 
گذشته 90 میلیارد تومان پروژه تعریف شده که 
اکنون با گرانی لوله ها به 200 میلیارد تومان رسیده 
است، در حالی که تخصیص سالیانه فقط 3 میلیارد 
تومان می باشد! با این حساب، آبرسانی 70 سال 
طول خواهد کشید! افضلی از نیاز منطقه به مجتمع 
آبرسانی سخن گفت و عنوان کرد: اکنون 200 
روستای سربیشه و نهبندان آبرسانی سیار می شوند 

که توجه ویژه مسئوالن را می طلبد. 
وی با بیان این که نهبندان نیاز به اورژانس، سی 
تی اسکن و ارتقای تخت های بیمارستانی دارد، 
ادامه داد: وجود مجتمع آموزش عالی سالمت 
در شهرستان نهبندان نقش بسزایی در توسعه 
آموزشکده  وی  گفته  به  دارد.  منطقه  سالمت 
کشاورزی سربیشه و آموزشکده معدن نهبندان 
که با کمبود دانشجو مواجه هستند، به پژوهشکده 
تبدیل شوند تا عالوه بر ارتقای سطح آموزش عالی 
در این مناطق، به توسعه ظرفیت های معدنی و 

کشاورزی نیز کمک شود.

خراسان جنوبی را 80 درصد
 سیستان و بلوچستان ببینید!

به  اشاره  با  نهبندان و سربیشه  نماینده مردم 
های  زمین  برای   34 تبصره  احیای  که  این 
ملی روستاییان در دست اقدام است، خاطرنشان 
منابع  قوانین  تقاضا کردیم  از مسئوالن  کرد: 
طبیعی در این منطقه با آن چه در شمال کشور 
دیده می شود، متفاوت باشد.افضلی به تالش 
ها برای باز شدن بازارچه دوکوهانه به عنوان 
محور ورود دام زنده اشاره کرد و گفت: آستان 
قدس برای راه اندازی کشتارگاه در این منطقه 
مطالعاتی انجام داده و امیدواریم با احداث آن ، 
شاهد توسعه در این بخش باشیم. وی با بیان 
این که در سیستان و بلوچستان کولبری همچون 
غرب کشور امکان پذیر شده است، ادامه داد: این 
کار در درح و ماهیرود هم امکان پذیر است کافی 
درصد  را 80  جنوبی  ،خراسان  مسئوالن  است 

سیستان و بلوچستان ببینند.

سرنوشت  نامعلوم

70 سال دیگر تا آبرسانی به نهبندان و سربیشه
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 امام علی علیه السالم فرمودند : 
نیا قُلوبَُكم مِن قَبِل أن تَخُرَج مِنها أبدانُُكم ، فَفیَها اختُبِرتُم ولَِغیِرها ُخلِقتُم أخِرجوا مَِن الدُّ

پیش از آن که بدن هایتان از دنیا بروند ، دل هایتان را از آن بیرون ببرید؛ زیرا دنیا آزمایشگاه شماست 
و برای غیر آن ، آفریده شده اید 

 )نهج البالغه ، خطبه 203( 

اصولگرایی که شرمنده شد

محمدمهاجری فعال سیاسی اصولگرا که پیرامون 
بیانات رهبرمعظم انقالب درباره سیاه نمایی های 
دشمن سخن می گفت، افزود: رسانه های ما باید 
بیشتر حواس شان جمع باشد. من شرمنده هستم 
هستند  هم  اصولگراها  ما  جزو  که  جمعیت  این 
که  ارائه می دهند  اسالمی  از جمهوری  تصویری 
اوال منطبق با واقعیت نیست و دوما آب به آسیاب 
سوم  و  است  ریختن  اسراییلی ها  و  آمریکایی ها 
اینکه کار کثیف و زشت رسانه ای است. اگر جناح 
مقابل این کار را انجام می داد خونش حالل بود و 

باید اعدام می شد.

 این روحانی، آن روحانی نیست

در  گوید:  می  دانشگاه  استاد  زیباکالم  صادق 
مصداق  موضوع  این   ۹۶ انتخابات  خصوص 
پیدا می کند، حسن روحانی که مردم به او رای 
دادند، حسن روحانی ای است که آن سخنرانی 
مناظره  آن  و   ۹۶ اردیبهشت   ۲۹ از  قبل  را  ها 
روحانی  آن  طبیعتا  داد.  انجام  را  انتخاباتی  های 
داشته  را  امروز  عملکرد  که  جمهوری  رئیس  با 

خیلی فاصله دارد.

ناصری: پیروزی در دادگاه
 الهه کمتر از برجام نیست

ناصری، سیاسی اصالح طلب گفت: درباره پیروزی 
تیم ایران در دادگاه الهه و شکست های آمریکا 
در شورای امنیت سازمان ملل آن طور که باید و 
شاید در فضای رسانه ای کشور منعکس نشد و 
از  ای  رسانه  برداری  بهره  و ضرورت  اهمیت  به 
این موضوع در سطح بین المللی نیز مورد غفلت 
قرار گرفت.در واقع پیروزی در دادگاه الهه کمتر 

از برجام نیست.

به سیاه نمایان آنتن نمی دهیم

در  صداوسیما  رئیس  عسکری  علی  عبدالعلی 
نشست سراسری مدیران رسانه ملی ، گفت: نباید 
آنتن رسانه ملی را به کسی که ادبیات سیاه نمایی 
ادبیات  دارای  که  را  کسی  باید  ما  بدهید،  دارد، 
سازنده و فکر سازنده است، بشناسیم و به آن ها 
فرصت بیان افکار بدهیم که البته این موضوع با 

نقد عالمانه کامال متفاوت است.

تصویب CFT خیانت نیست، اما ...

حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه 
اسالمی گفت: نمی توان تصویب CFT را خیانت 
دانست اما همان طور که برجام نفعی برای کشور 
نداشت و ضرر آن بیشتر بود، این هم نفعی برای 
کشور ندارد و بیشتر خوشایند غربی هاست و منافع 

ملی در آن لحاظ نشده است.

هاشم زایی: پیاده کردن افراد
 از قطار انقالب را متوقف کنیم 

وزرای  به  سیاسی  هجمه  از  انتقاد  با  زایی  هاشم 
پیشنهادی مجلس، گفت: به اندازه کافی با دید سیاسی 
افرادی را از قطار انقالب پیاده کردیم و من فکر می 
کنم باید این کار را متوقف کنیم و برنامه وزیر و کارایی 
و نحوه عملکردش در سال های قبل را ارزیابی کنیم 

و بین خودمان و وجدان خودمان رای دهیم.

نقوی حسینی: آمریکا با رب
 و روغن ما چه کار دارد؟!

سیدحسین نقوی  حسینی با بیان اینکه مشکالت 
با  است،گفت:  داخلی  کامال  کشور  اقتصادی 
به  را  گرانی ها  علت  دولتمردان  برخی  این،  وجود 
این  از  باید  که  می دهند  ربط  آمریکا  تحریم های 
آقایان پرسید آمریکا با رب و روغن ما چه کار دارد!؟

آمریکایی ها ایران را به دخالت 
در انتخابات خود متهم کردند

نهادهای اطالعاتی و امنیتی آمریکا با صدور بیانیه ای 
مشترک، از احتمال اعمال نفوذ روسیه، چین و ایران 
در انتخابات کشورشان ابراز نگرانی کردند.این گزارش 
مشترک توسط اف بی آی، وزارت امنیت ملی، وزارت 
دادگستری و مدیریت اطالعات ملی آمریکا نوشته 
شده است.در این گزارش آمده است: »دخالت خارجی 
در انتخابات آمریکا، تهدیدی است برای دموکراسی ما. 
شناخت این تهدید و مقابله با آن، از اولویت های اصلی 
دولت فدرال است. دشمنان، انتخابات آمریکا را هدف 
گرفته اند تا از این طریق و بر اساس خطوط سیاسی، 
بین ملت آمریکا تفرقه ایجاد کنند و در تصمیمات 
سیاسی مهمی که بر منافع ملی آنها تأثیر می گذارد، 

خودشان تأثیر بگذارند.«

حمایت اروپا و آسیا از برجام؛
 سیاست آمریکا محکوم شد

به گزارش آسوشیتدپرس، رهبران و نمایندگان 51 کشور 
از اروپا و آسیا روز جمعه در بروکسل گرد هم آمدند تا 
اقدامات مشترک خود برای مقابله با جنگ تجاری 
آمریکا و حمایت از تجارت آزاد جهانی را هماهنگ کنند. 
شرکت کنندگان در اجالس اروپا-آسیا ضمن حمایت 
صریح از توافق هسته ای ایران، سیاست های اقتصادی 
را محکوم کرده و خواستار چندجانبه  آمریکا  دولت 
گرایی و احترام به قوانین سازمان تجارت جهانی شدند.

ورزش همگانی ، ابزاری کارآمد در راستای حفظ سالمت اجتماعی

حسینی - به مناسبت هفته تربیت بدنی ، به همت اداره 
کل ورزش و جوانان استان ، برنامه های متنوعی ازجمله 
همایش ورزش صبحگاهی ، همایش پیاده روی خانوادگی 
و  جشن »توپ من، توپ تو« برای خردساالن و کودکان 
، در جهت ترویج فرهنگ ورزش و ایجاد نشاط اجتماعی 
در جامعه اجرا شد.پنجشنبه 26  مهر به مناسبت هفته  
تربیت بدنی همایش ورزش صبحگاهی در محل ورزشگاه 
آزادی بیرجند برگزار شد.مهران سرپرست،مدیر کل ورزش 
 و جوانان استان بیان کرد: در المپیک جاکارتا  2018 ،

نماینده ای از استان حضور نداشته است که با برنامه 
ریزی 4 ساله امیدواریم در مسابقات بعدی نمایندگانی 
از استان حضور داشته باشند. وی همچنین با اشاره به 
نگاه ویژه دولت به ورزش ادامه داد: برای افزایش نشاط 
جامعه باید مشارکت های مردمی و همچنین تعداد پایگاه 
های  ورزشی در سطح شهر افزایش پیدا کند و برای این 
منظور سعی شده با برنامه ریزی در شورای ورزش استان 
و با مشارکت شهرداری ها و دیگر دستگاهای اجرایی در 
مناطق شهری و روستاهای باالی 500 نفر مراکز ورزش 
همگانی ایجاد شود. مهران سرپرست افزود: با توجه به 
اینکه لزوم نشاط در جامعه، استفاده از ورزش به عنوان 
ابزار کارآمد باعث افزایش شادابی در جامعه خواهد شد 
امیدواریم با اقدامات صورت گرفته ورزش به عنوان یک 
جریان اجتماعی در استان مطرح شود تا هر کس در هر 
سنی بتواند برای ارتقای سطح سالمت از آن استفاده کند.

از کسانی که در راستای همگانی کردن و فرهنگ 
پذیری ورزش ما را یاری می کنند تشکر می کنم

صبح جمعه ، همایش پیاده روی خانوادگی به همت 

ورزش همگانی استان برگزار شد. این برنامه ساعت 
6 صبح از ابتدای جاده »بند دره« شروع شد. مالکی 
دبیر هیئت همگانی استان با بیان اینکه این برنامه 
به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار شده 
است، ادامه داد: این برنامه همزمان با بیرجند، توسط 
نیز  ها  در شهرستان  ها  همگانی شهرستان  هیئت 

برگزار می شود.
رئیس هیئت همگانی استان نیز در این همایش با 
بیان اینکه از عزیزانی که در راستای همگانی کردن 
می  یاری  را  ما  ورزش  پذیری  فرهنگ  و  ورزش 
 کنند تشکر می کنم، ادامه داد: از نیروی انتظامی ،
 راهنمایی و رانندگی ، هالل احمر ، نهادهای مردمی ،
که   ... و  ورزشی  پزشکی  ژیمناسیک،هیئت  هیئت 
ما را در برگزاری این برنامه حمایت کردند قدردانی 
ویژه دارم. حسینی با اشاره به جوایز قرعه کشی در 
عالیات  این همایش، گفت: 3 کمک هزینه عتبات 
به ارزش 400 هزار تومان ، سه کمک هزینه سفر 
، سه  تومان  هزار  ارزش 200  به  به مشهد مقدس 
دستگاه دوچرخه و 50 هدیه لوازم ورزشی از جمله 

هدایای اهدایی به شرکت کنندگان است.

ورزش، ابزاری کارآمد در راستای
 حفظ سالمت اجتماعی است

مهران سرپرست مدیرکل ورزش و جوانان استان در 
این همایش با بیان اینکه امیدواریم ورزش در کلیه 
شهرستان های استان تبدیل به یک فرهنگ عمومی 
شود ، ادامه داد: ورزش می تواند با حضور گرم مردم 
به عنوان یک ابزار کارآمد در راستای حفظ سالمت 

اجتماعی، وظایف و ماموریت های خود را انجام دهد.

جشن »توپ من ، توپ تو« با هدف ایجاد ابزار 
بازی برای کودکان مناطق محروم شهر

عصر  بدنی،  تربیت  هفته  های  برنامه  ادامه  در 
جمعه جشن »توپ من، توپ تو« برای خردساالن 
مسئوالن  و  کودکان  والدین،  حضور  با  کودکان،  و 

ورزشی استان برگزار شد.
عرفی رئیس هیئت ورزش های همگانی شهرستان 
بیرجند هدف از برگزاری این جشن را ترویج فرهنگ 
افزایش  بازی های حرکتی بین کودکان و والدین، 
در  حرکتی  بازی  اهمیت  به  نسبت  جامعه  آگاهی 
رشد همه جانبه کودکان ، تقویت و ترویج فرهنگ 
همیاری بین کودکان و والدین و آموزش فرهنگ کار 
گروهی دانست و افزود: جشن »توپ من، توپ تو« 
پویشی ملی و به صورت گلریزان است که در آن، 
و وسایل  توپ  کودکان شرکت کننده، همراه خود 
ورزشی آورده اند که در پایان جشن توسط مسئوالن 
ورزشی جمع آوری و به مناطق کم برخوردار شهر 

اهدا می شود.
سخن  نیز  بانشاط«  »محله  طرح  از  همچنین  وی 
شامل  شهرستان  نقطه  سه  در  داد:  ادامه  و  گفت 
مهرشهر، پارک آزادگان و روستای چهکند این طرح 
به اجرا درآمده و با استقبال بسیار خوب مردم رو به 
بیشتر جنبه مسابقات  ها  این طرح  است.  رو شده 
تا  والدین  و  کودک  از  که  دارد  تفریحی  و  ورزشی 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها می توانند در آن شرکت 

کنند.

عکس: توال
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بیرجند - منتظری 11 »رهگذری«

فرارسیدن هفته تربیت بدنی بر خانواده بزرگ ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی گرامی باد
فراخوان دعوت از ورزشکاران و مربیان نخبه خراسان جنوبی در بزرگترین رویداد ورزشی سال ۹۷ 

ورزش و جوانان  استان.  اداره کل ورزش و جوانان استان در نظر دارد:
  المپیاد استعدادهای برتر ورزشی » با شعار  ورزش ، دوستی و آینده ای بهتر« 

را در بخش دختران و پسران 12 تا 15 سال ، در رشته های اسکواش ، اسکیت سرعت ، بسکتبال 3*3 و 
 5*5 ، اسنوکر ، بوکس ، بدمینتون ، ورزش های زورخانه ای و پهلوانی ، تنیس روی میز ، تیراندازی ، تنیس ،
تیراندازی با کمان ، تکواندو ، جودو ، دوچرخه سواری ، دوومیدانی ، راگبی ، ژیمناستیک ، ورزش سه 
 گانه و دو گانه ، سپک تاکرا ، ترامپولین ، سنگ نوردی ، شطرنج ، شمشیربازی ، شنا ، شیرجه ، فوتسال ،
 فوتبال ، کشتی آزاد و فرنگی ، کبدی ، کاراته ، موتور کراس ، وزنه برداری ، ووشو ، والیبال ساحلی و 
سالنی ، هندبال ساحلی و سالنی و هاکی برگزار نماید. مدال های اخذ شده توسط ورزشکاران در المپیاد 

مذکور دارای باالترین ارزش در بین مسابقات رسمی داخلی کشور می باشد.
زمان برگزاری مسابقات استانی المپیاد: ۵ لغایت ۲۰ آبان ماه 
زمان برگزاری مسابقات کشوری المپیاد: ۳۰ آبان لغایت ۱۰ آذر 

برای کسب اطالعات بیشتر با ادارات ورزش و جوانان شهرستان های سراسر استان تماس بگیرید .
روابط عمومـی اداره کـل ورزش و جوانـان استـان خراسـان جنوبـی



سالمت  تغذیه ای  و امنیت غذایی از محورهای اصلی توسعه و زیرساخت 
پرورش منابع انسانی کارآمد و بنیان یک جامعه توسعه یافته و عنصر 
اصلی سالمت فکری، روانی و جسمی اعضای آن است. در همین راستا با 
توجه به اهمیت موضوع غذا، روز 16 اکتبر در تقویم جهانی تحت عنوان  
»روز جهاني غذا« نامگذاری شده و همه ساله مهم ترین دغدغه های 
حوزه غذا در این روز مورد توجه جدی تر قرار میگیرد و در کشور ما نیز به 
علت اهمیت باالي این مساله در 24 مهرماه هر سال برنامه  هاي متنوعي 

برگزار مي شود.
امسال روز جهانی غذا از سوی فائو با شعار "رفتار ما، آینده ما را می 
سازد، تالش برای دنیای بدون گرسنه تا سال 2030" اعالم شده تا 
توجه همه ملت ها را به این موضوع معطوف نماید که کماکان میزان 
گرسنگی در سطح جهان رو به افزایش است و جامعه بشری در قرن 
 بیست و یکم، شاهد سوءتغذیه مزمن قریب یک میلیارد نفر انسان است.
ر کشور ما نیز امسال همچون گذشته برنامه های متنوعی با موضوع شعار 
جهانی این روز و همچنین محور ملی بر مبنای" تغییر و اصالح الگوی 

تغذیه برای حفظ و ارتقاء سالمت" با زیر مجموعه های، کاهش مصرف 
قند و نمک و چربی، نشانگرهای رنگی تغذیه ای، برچسب اصالت، مبارزه 

با قاچاق کاال، ترویج و معرفی نشان ایمنی و سالمت برگزار می گردد.
با توجه به معضل سوء تغذیه ناشی از چاقی و اضافه وزن و الگوهای 
غذایی ناسالم، اصالح الگوی تغذیه امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است 
و روز جهانی غذا فرصت مناسبی برای دست اندرکاران و تصمیم گیران 
حوزه تولید و عرضه مواد غذایی برای برنامه ریزی در راستای ایجاد جامعه 

سالم،پویا و بانشاط می باشد.
اینجانب بر خود الزم می دانم ضمن عرض تبریک سالروز جهانی غذا به 
تمامی فعاالن و زحمت کشان صنعت غذایی استان، بار دیگر مراتب تشکر و 
قدردانی خود را از  کلیه مدیران، کارشناسان و پرسنل زحمتکش مدیریت 
نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی ستادی، آزمایشگاه کنترل مواد 
غذایی و بهداشتی و شبکه های بهداشت و درمان تحت پوشش اعالم 
نمایم. امیدواریم با تالش و پشتکار و استفاده از همه ظرفیت ها گام 
های اساسی در مسیر پیشرفت ایران اسالمی و کمک به تولید و عرضه 
 محصوالت غذایی سالم ، مطمئن و در دسترس همگان برداشته شود.

پیام معاون غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
به مناسبت روز جهانی غذا 1397
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فرآورده ایمن و سالم فرآورده ای است که از 
مواد اولیه سالم و در شرایط خوب بهداشتی 
تولید شده و ضمن دارا بودن ویژگی های 
خاص، دارای خصوصیاتی است که به ارتقاء 
ایمنی و سالمت مصرف کننده کمک می 
نماید.نشان ایمنی و سالمت یک سیب سبز 
عبارت  باشدکه  می  )نمادسالمت(  رنگ  
شده  نوشته  درکنارآن  وسالمت  ایمنی 
است این نشان ازسوی سازمان غذاودارو به 
فرآورده هایی که عالوه برسالم وایمن بودن 
دارای یک یاچندخاصیت تغذیه ایمن است 
و سالمت بخش مانندغنی شدن با امالح و 
ویتامین ها، کم بودن میزان چربی، نمک 

و نداشتن قند افزوده و بدون افزودنی های 
مصنوعی و شیمیایی و ... باشند، اعطاء می 
از زمان دریافت  این نشان  گردد.دارندگان 
دو  به مدت  را  آن  نگاره  توانند  مجوز می 
خود  تولیدی  فرآورده  برچسب  روی  سال 
درج نمایند و در صورت حفظ شرایط قابل 
تمدید است.هدف از اعطای نشان ایمنی و 
، معرفی و شناساندن محصوالت  سالمت 
فرهنگ  و  مردم،ترویج  به  محور  سالمت 
سازی مصرف غذاهای سالم تر،اصالح الگوی 
مصرف مواد غذایی در راستای تغذیه سالم و 
معرفی واحدهای تولیدی دارای محصوالت 
سالم تر و حمایت از تولیدات سالمت محور 
ایمنی و  برشمرد.  معیارهای اعطاء نشان 
به فرآورده هایی که دارای پروانه  سالمت 
سال  یک  حداقل  با  ساخت  بهداشتی 
حسن سابقه تولید هستند، شامل نداشتن 
سنتتیک،کاهش  شیمیایی  افزودنی  مواد 
 50 از  کمتر  به  ها  آالینده  کلی  میزان 

ملی  استانداردهای  در  مجاز  درصد حدود 
فرآورده،به  به  مربوط  بهداشتی  ضوابط  و 
از  فرآورده  کالری  میزان  رساندن  حداقل 
های  کربوهیدرات  مصرف  کاهش  طریق 
ساده و چربی ها،به حداقل رساندن ترکیبات 
و عوامل خطرساز از قبیل اسیدهای چرب 
میزان  رساندن  حداقل  اشباع،به  و  ترانس 
نمک مصرفی،دارا بودن مواد موثره طبیعی 
که در ارتقاء سالمت مصرف کننده نقش 
صنعتی  و  بهداشتی  دارند،تولید  مفیدی 
فرآورده های سنتی،بهبود ارزش تغذیه ای 
فرآورده،استفاده از مواد افزودنی و مواد اولیه 
طبیعی،غنی سازی فرآورده،بهبود کیفیت 
فرآورده یا تولید فرآورده فراسودمند اثرگذار) 
بیوتیک  سین  بیوتیک،  پری  پروبیوتیک، 
و...(،تغییر فرمول فرآورده در راستای تغذیه 
در  مدرن  تکنولوژی  از  صحیح،استفاده 
حفظ ارزش تغذیه ای ماده غذایی و حذف 

نگهدارنده و تأمین ریز مغذی است.

نشـان ایمنـی و سالمـت 

 1 . در میان وعده از میوه های تازه یا بیسکویت های 
سبوس دار به جای کیک ها و شیرینی های تر 
که پر چرب و شیرین هستند، استفاده کنید.

2 . در هنگام تهیه کیک ها و شیرینی های 
ساده خانگی به جای شکر از میوه های تازه یا 

بخار پز یا پخته شده، استفاده کنید.
 3 . مصرف نوشابه های گاز دار و آب میوه های 
صنعتی را کم کنید و به جای آن آب، دوغ کم 

نمک و آب میوه های تازه بنوشید.
4 . همراه با چای از چند دانه توت خشک یا 
 کشمش بجای قند و شکر استفده کنید. می توانید 
 چای صبحتان را به جای شکربا عسل میل نمایید.
مثل  شکر  و  قند  حاوی  مواد  مصرف   .5
شیرینی ها، نوشابه ها و آبمیوه های تجاری 

را به حداقل برسانید.
6.به جای انواع شیرهای طعم دار، از شیر ساده 

کم چرب استفاده کنید.
7.به جای مصرف کیک های خیلی شیرین 
از کیک های تهیه شده از غالت کامل یا نان 
شیرینی هایی که قند بسیار کمتری در آن ها 

بکار رفته است استفاده کنید.
8. مصرف قند و شکر را همراه با چای و قهوه 
به حداقل برسانید. در صورتی که قهوه های 
را  شکر  بدون  کنیدانواع  می  مصرف  فوری 

انتخاب نمایید.

  راههـای کـاهـش 
مصرف قنـد و شکـر

این رژیم برای افراد مبتال به فشارخون باال، 
بیماریهای قلبی عروقی و کلیوی توصیه می 
شود. وقتی برای شما رژیم غذایی کم نمک 
) کم سدیم ( تجویز می شود به این معنی 
است که باید میزان نمک مصرفی خود را از 
طریق کم کردن نمک قابل اضافه کردن به 
غذا در طول طبخ و نمک موجود در تنقالت، 
غذاهای طبخ شده و .. به کمتر از 5 گرم در 
روز کاهش دهید. در بعضی از موارد میزان 
نمک با سدیم مواد غذایی روی بسته بندی 
آن ها درج شده است. در واقع رژیم غذایی 
کم نمک از غذاهای تازه ای تشکیل شده که 

بطور طبیعی نمک کمی دارند و شامل میوه 
ها و سبزی های تازه، گوشت مرغ و ماهی 

تازه، سیب زمینی، برنج و ماکارونی است.
 چگونه می توان نمک کمتری مصرف کرد؟

یا  و  انتخاب کنید  را  1-غذاهای کم نمک 
غذاها را با مقدار نمک کمتری تهیه کنید.

2-در سفره از نمکدان استفاده نکنید.
3-برای طعم دادن به غذاها به جای نمک 
از طعم دهنده هایی مانند سرکه، آب لیمو، 
سیر، پیاز و سبزی های معطر استفاده کنید.

4- تا حد امکان از مصرف غذاهای صنعتی 
)غذاهای آماده و کنسروها( که نمک زیادی 

دارند، خودداری کنید.
 5-نان های کم نمک یا بی نمک مصرف کنید.

6-مواد غذایی تازه و طبیعی بخورید و مصرف 
مواد غذایی شور، دودی و انواع ترشی ها را 

کاهش دهید.
7-برای کم کردن مقدار نمک پنیرها، آن ها 

را قبل از مصرف در آب بخیسانید.
8- برچسب های روی بسته مواد غذایی را 
برای دانستن مقدار سدیم )ماده اصلی موجود 

در نمک( مواد غذایی مطالعه کنید.

رژیم غذایی کم نمک

بیماری های قلبی عروقی یکی از دالیل اصلی 
مرگ و میر در دنیا است.40 درصد از مرگ و میرها 
در کشورهای پیشرفته و 25 درصد در کشورهای 
قلبی  های  بیماری  از  ناشی  توسعه  حال  در 
عروقی است. در کشور ما نیز بیماری های قلبی 
 عروقی یکی از شایع ترین علل مرگ و میر است.

عوامل زیادی در بروز بیماری های قلبی عروقی 
موثرند که از مهم ترین آن ها می توان اختالل 
چاقی،  باال،  خون  فشار  خون،  های  چربی  در 
روانی،  روحی  فشارهای  استرس،  تحرکی،  کم 
استعمال دخانیات، 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 بصورت چربی 
ذخیره می شود. در نهایت اضافه وزن و چاقی را 
بدنبال دارد. اضافه وزن و چاقی زمینه را برای ابتال 
به سایر بیماری های غیرواگیر از جمله دیابت و 
انواع سرطان ها را 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.

 با رعایت نکات زیر در مصرف چربی و روغن می توانید 
 از ابتال به بیماری های قلبی و عروقی پیشگیری کنید:

سوسیس،  جمله  از  فودها  فست  مصرف   *
کالباس و پیتزا که حاوی چربی زیادی هستند 

را به حداقل برسانید.

* غذاهای چرب و سرخ شده را که حاوی مقدار 
زیادی روغن هستند مصرف نکنید. بجای سرخ 
کردن غذا بهتر است آن را بصورت آب پز، تنوری، 
بخارپز و یا کبابی مصرف شوند و یا در صورت 
تمایل به سرخ کردن، به تف دادن آن با مقدار کم 
روغن و در زمان کوتاه اکتفا شود. حتما از روغن 

مخصوص سرخ کردنی استفاده شود.

با کاهش مصرف چربی و روغن از بیماری های قلبی- عروقی پیشگیری کنیم؟ 

شعار روز جهانی غذا با محور جهانی

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

و بـا محـور ملـی

 ) تغییر و اصالح الگوی تغذیه ای
 برای حفظ و ارتقاء سالمت(

روز جهانی غذا در شانزدهم اکتبر سال 2018 میالدی برابر با 24 مهر 97  
با شعار »تالش برای دستیابی به گرسنگی صفر تا سال 2030«  برگزار می 
شود. گزارش های فائو حاکی از این است که میزان گرسنگی در سطح جهان 
پس از یک دوره کاهش بار دیگر رو به افزایش گذاشته است. اکنون بیش از 
815 میلیون نفر از سوءتغذیه مزمن رنج می برند.جنگ، شرایط آب و هوایی 
وخیم ناشی از تغییرات اقلیمی، رکود اقتصادی و سرعت فزاینده پدیده 
چاقی و اضافه وزن مسیر پیشرفت در نبرد علیه گرسنگی و سوءتغذیه را با 
مانع مواجه ساخته اند. در حالیکه میلیون ها نفر گرسته هستند، 600 میلیون 
نفر از چاقی رنج برده و 1.3 میلیارد نفر دیگر نیز دچار اضافه وزن هستند. 
غذا مهمترین نیاز اولیه جوامع انسانی و تضمین امنیت غذایی از ضروری 
ترین اصول محافظت از سالمت جامعه است. تهیه غذای ایمن با کیفیت 
و  است.  امری ضروری  زندگی  کیفیت  و  بشر  بقای  تداوم  برای  مطلوب، 
همچنین تهیه غذای ایمن و با کیفیت مناسب ، حق همه مصرف کنندگان 
است و عملکرد دولت ها و صنایع غذایی باید به طور مداوم پاسخ گوی 
مصرف کننده بوده و اطمینان خاطر را برای او ایجاد کند. کاهش مصرف 
قند، نمک و چربي، نشانگرهاي رنگي تغذیه اي، مبارزه با قاچاق کاال، ترویج 
و معرفي نشان ایمني و سالمت براي واحدهاي تولیدي راه  کار اساسي 
اصالح الگوي تغذیه براي حفظ و ارتقا سالمت است. اصالح الگوي تغذیه، 
کاهش درصد قند، نمک و چربي در استانداردها و دستورالعمل هاي تولید 
مواد غذایي، فرهنگ سازي عمومي و برچسب گذاري صحیح مواد غذایي 
در کاهش مصرف قند، نمک و چربي موثر می باشد. رژیم هاي سرشار از 
مواد کربوهیدراتي تصفیه شده و قندها منجر به افزایش خطر ابتال به دیابت 
مي شود،رژیم غذایي سالم داراي کربوهیدرات هاي تصفیه نشده و فیبرها 
نظیر غالت کامل )سبوس دار(، سبزیجات و میوه ها و ریزمغذي ها است. 



این اپلیکیشن که برای نسخه های اندروید و IOS توسط سازمان 
 غذا و دارو طراحی گردیده است.دارای قابلیتهای ذیل می باشد:

1- برر سی برچسب اصالت از دو طریق:
  کاتالوگ فرآورده 

  کنترل اصالت
2- لیست داروخانه ها

3- داروهای کمیاب
4- اطالعات دارویی

5- گزارش ها
 گزارشه ا و شکایات مردمی از )داروخانه ها-کارخانجات- فروشگاه ها

 فرآورده ها(
     ) ADR(گزارش عوارض و اشتباهات پزشکی

  )MDR(گزارش عوارض تجهیزات و ملزومات پزشکی

 TTAC  اپلیکیشـن کنتـرل اصـالت فرآورده های سالمت محور

1( از نظر مواد اوليه به کار رفته، نحوه توليد، نگهداری و 
حمل و نقل، بر روی آنها کنترل الزم اعمال نشده است.

2( محصوالت آرايشی و بهداشتی قاچاق فاقد برگ آناليز و 
 اطالعات مربوط به ميزان و اجزای تشکيل دهنده می باشند.

3( امکان استفاده از رنگ های غيرمجاز که حساسيت زا و 
مضر برای سالمتی محسوب می شوند، در اين محصوالت 

وجود  دارند.
4( احتمال آلودگی ميکروبی و آسيب های فيزيکی برای 
شرايط  دليل  به  قاچاق  بهداشتی  و  آرايشی  محصوالت 

نامناسب نگهداری وجود دارد. 

محصوالت آرايشی و بهداشتی  که از طريق 
قاچاق وارد کشور می شوند، به داليل فراوانی 

غیرمجاز و غیرقابل مصرف می باشند: 

به کلیه محصوالت غذایی،آرایشی و بهداشتی،دارویی و تجهیزات پزشکی که از 
مسیری غیر از مبادی قانونی کشور و بدون دریافت پروانه ها و مجوزهای بهداشتی 
به کشور وارد میشوند اطالق میشود. و از آنجا که فرآورده های سالمت محور قاچاق 
و غیر مجاز هیچگونه مجوزی از وزارت بهداشت دریافت نکرده اند و هیچ نظارتی 
بر نحوه تولید، مواد مورد استفاده، شرایط نگهداری و توزیع آن اعمال نشده است 
وعدم مسئولیت پذیری قانونی تولید کننده و وارد کننده در قبال سالمت محصول 
سالمت محور قاچاق که به هیچ وجه امکان تضمین و تایید صحت و سالمت کاالی 
سالمت محور قاچاق وجود ندارد  و احتمال آلودگی آن به انواع سموم، فلزات 
سنگین، مواد فاسد و بی کیفیت شیمیایی، انواع آلودگیهای میکروبی و حساسیت 
زا و مواد رادیواکتیو در آنها زیاد است، استفاده از این کاالها مضر به سالمت 
 جامعه بوده و دارای عوارض متعددی می باشد، مصرف کنندگان می بایست 

از خرید آن اجتناب نمایند. 

کـاالی سالمـت محـور قاچـاق

1-عمده ترین علت مرگ درجهان کدام بیماری می باشد؟
الف: قلبی- عروقی            ب: دیابت           ج: آسم         د: همه موارد
2- کدام مورد عامل خطر بیماری های قلبی – عروقی نمی باشد؟

الف: فشار خون باال          ب: رژیم غذایی نامناسب         ج: طول قد        د:استعمال 
دخانیات

3- مصرف بیش از حد مواد قندی از عوامل ابتال به کدام بیماری ها می باشد؟
الف:دیابت                    ب: قلبی- عروقی             ج: آسم                د: الف و ب

4- در رژیم غذایی کم نمک، میزان نمک باید چه مقدار باشد؟
الف:کمتر از 10 گرم در روز    ب:کمتر از 5 گرم در روز   ج:کمتر از 7 گرم در روز         

د:کمتر از 3 گرم در روز
5-کدام مورد جزء شاخصهای نشانگرهای رنگی – تغذیه ای نمی باشد؟

الف:چربی         ب:پروتئین         ج:قند       د: نمک
6- مفهوم نشانگرهای رنگی تغذیه ای چیست؟

1:مقایسه یک محصول با محصول دیگر نمی باشد           2:مقایسه یک محصول با تولید 

متفاوت می باشد
3:مقایسه یک محصول با محصول دیگر می باشد            4. موارد 1 و 2

7- درج نشانگر رنگی تغذیه ای بر روی کدام یک از محصوالت زیر مجاز نمی 
باشد؟

الف: روغن                ب:شکر           ج:عسل               د: میوه های خشک
8-کدام گزینه در مورد برچسب اصالت صحیح می باشد؟

الف: کد روی برچسب 12 رقمی می باشد   ب:هدف از نصب برچسب اصالت مشارکت مردم 
با کاالهای قاچاق و تقلبی می باشد

ج: کد روی برچسب 16 رقمی می باشد       د: موارد ب و ج
9-کدام یک معیارهای اعطا نشان ایمنی و سالمت است؟

الف:نداشتن مواد افزودنی شیمیایی سنتتیک  
2: به حداقل رساندن میزان کالری فرآورده از طریق افزایش کربوهیدرات های ساده

ج:استفاده از مواد افزودنی و مواد اولیه طبیعی        4: گزینه الف و ج
10-اپلیکشن ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سالمت چه نام دارد؟
HACCP :د                          TTAC :ج                PMS :ب              PRPs :الف

** جهت شرکت در مسابقه پس از تعیین گزینه های صحیح ،از چپ به راست به 
 صورت یک عدد 10 رقمی از طریق  شماره پیامکی 3000484834      ارسال نمایید.

به 10 نفر از برندگان به قید قرعه جوایزی اهدا می شود
مهلت ارسال تا 10آبان ماه97

ویژه نامـه  روز جهـانی غـذا
مدیر مسئول و صاحب امتیاز: غالمرضا جعفر پورمقدم

طراحی و صفحه آرایی: لیال خودکار
گردآورندگان: دکتر متین خسروی-مهندس راضیه شاکری

مهندس محمدعلی شریفی نیا-مهندس زینب طوری
با تشکراز:خانم دکتر کبری ناصری-خانم مهندس راضیه کفایی

  مسابقـه پیامکـی به منـاسبت گرامیداشـت روز جهـانی غـذا

 انتخاب سريع و آگاهانه مواد غذايی با استفاده از نشانگر های رنگی تغذيه ای
تنوع مواد غذایی و آشامیدنی باعث شده افراد بدون در نظر 
گرفتن محدودیت های مصرفی و سالمتی خود از انواع این 
مواد استفاده کنند که این مهم سالمتی آنان را هم به مخاطره 
انداخته است، وجود بیماری هایی نظیر دیابت، فشار خون، 
کلسترول و چربی خون همه به علت عدم رعایت نکات تغذیه 
ای و بهداشتی است که امروزه جامعه با آن دست و پنجه 
نرم می کند. برچسب گذاری مواد غذایی اصلی ترین وسیله 
تبادل اطالعات بین تولید کننده و فروشنده غذا از یک سو با 
خریدار و مصرف کننده از سوی دیگر است. بر همین اساس از 
آنجایی که سالمتی مردم همواره یکی از مهمترین دغدغه های 
مسئوالن بهداشتی است مسئوالن سازمان غذا و دارو طرح 
نشانگرهای رنگی تغذیه ای را مطرح نمودند که این برچسب 

امکان را به مصرف  این  روی محصوالت درج می گردد و  
کنندگان می دهد تا ماده غذایی مورد نظر خود را براساس 
کنند. انتخاب  مصرفی  محدودیت های  یا  و  مصرف   الگوی 
در این طرح سه رنگ تعریف شده نشانگر رنگی بصورت چراغ 
راهنمای تغذیه ای شامل سه رنگ قرمز، نارنجی و سبز بر 
روی بسته بندی محصول درج می شود و راهنمای آن بدین 
شکل است که رنگ قرمز میزان زیاد، رنگ زرد متوسط و 
رنگ سبز نشان از میزان چربی کل، اسیدهای چرب ترانس، 
 میزان قند و نمک در هر سهم ماده غذایی را نشان می دهد. 
با توجه به تنوع مواد غذایی و آشامیدنی، برچسب نشانگر رنگی این 
امکان را به مصرف کننده می دهد تا ماده غذایی مورد نظر خود 
را براساس الگوی مصرف و یا محدودیت های مصرفی و مطابق 

 با شرایط سنی و جسمی خود بصورت آگاهانه انتخاب نماید.
 لذا توصیه می شود خانواده ها هنگام خرید مواد غذایی دقت و توجه

 بیشتری بر روی نشانگرهای رنگی درج شده در محصوالت داشته 
 باشند و الگوی مصرف خود را به شیوه مناسب تری انتخاب کنند.

اپليکيشـن کنتـرل اصـالت فرآورده های سالمت محور

ديــابــت 

دیابت یا بیماری قند، نوعی اختالل در سوخت و ساز بدن است که در آن 
انسولین  تولید  برابر  در  بدن  یا  و  رود  می  بین  از  بدن  در  انسولین  توانایی 
مقاوم شده و نمی تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد و در نهایت قند 
خون افزایش پیدا می کند. مصرف بیش از حد مواد قندی و شیرینی باعث 
افزایش فشار خون و اضافه وزن می شود که هر دو از عوامل ابتال به دیابت 
و بیماری های قلبی و عروقی می باشد. مواد غذایی حاوی قندهای ساده نیز 
باعث افزایش سریع قند خون در بیماران دیابتی می شوند. قند موجود در 
قند خون  افزایش  باعث  دیابتی  بیماران  و در  وارد جریان خون  شکر سریع 
می شود. بنابراین این بیماران باید از کربوهیدرات و قندهای پیچیده مانند 
شود. پیشگیری  خونشان  قند  سریع  افزایش  از  تا  کنند  استفاده   نشاسته 
سازمان غذا و دارو اخیرا طرحی را با نام نشانگرهای رنگی تغذیه ای با هدف 
مبارزه با بیماری های مزمن و از جمله دیابت ارائه نموده است که می تواند در 
انجام انتخاب های سالم غذایی کمک شایانی به افراد مبتال به دیابت نماید. در 
این نشانگرهای مواردی مانند کربوهیدرات موجود در ماده غذایی، چربی کل و 
چربی ترانس محصول و مقدار نمک بکار رفته در آن مورد توجه واقع شده است. 
استفاده از محصوالتی که کربوهیدرات آنها دارای نشانگر سبز است به کنترل 
قند خون در افراد دیابتی کمک خواهد کرد. از این رو یک توصیه مهم برای کلیه 
افراد و بخصوص افراد مبتال به دیابت می تواند توصیه به توجه به نشانگرهای 

رنگی در موقع خرید اقالم غذایی باشد. 


