
پنجشنبه 3 آبان 1397  * 15 صفر  1440 * 25  اکتبر  2018   

 

مقدمات تصویب FATF در 
دولت احمدی نژاد تنظیم شد 

صفحه 6

حربه آمریکا در اعمال فشار در 
۱۳ آبان از همیشه کندتر است

صفحه 6

بیش از جابه جا یی افراد، به اصالح 
سیاست هاي روحانی نیاز   است

صفحه 6

اگر مدافعان حرم نبودند دشمن 
تا  نزدیکی کربال جلو آمده بود

صفحه 6

دانش کجای 
زندگی  ماست!

میزان پیشرفت علم در عصر حاضر آنقدر 
سریع است که هروز دهها مورد جدید  به 
دانش بشر افزوده یا کشف می شوند. حاال 
علم در جهان تبدیل به ابزارهای کاربردی 
شده است که در زندگی روزمره مان با آن 
ها کار می کنیم به کمک دانش زندگی 
انسان در کشورهای  پیشرفته راحت تر 
از  پیش شده است. با  این همه اما شاید 
هنوز علم حداقل در جامعه ما اهمیتی 
چنان اثر بخش نیافته است وگاهی به 
ساده ترین قوانین فیزیک و ریاضی که 
در کتابهای ابتدایی خوانده ایم در عمل 

توسط سازمانها و ..) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
*   امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4198

3  نفس های تاالب کجی نهبندان به شماره افتاد۱505کارگاه آموزشی برای جوانان برگزار می شود 5مقدمات راه اندازی آشیانه بالگرد طی 2 سال آینده فراهم می شود

    صفحه5

برای اولین بار در ایران

درست کردن چهره پروفسور گنجی  با  استفاده از 400 مکعب
این جوان خالق در گفتگو با آوا خودش را این گونه معرفی کرد: محمد ولوی هستم، 20 ساله، 
اهل بیرجند و در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول به تحصیل هستم. ولوی 
ادامه داد: شروع آشنایی من با مکعب روبیک این طور بود که سال سوم  ...  ) ادامه در صفحه 2( 

۳0 میلیارد تومان به حساب شهرداری ها واریز شد
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: 30 میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیات ارزش 
افزوده وصول شده در 6 ماه نخست امسال به حساب شهرداری های استان واریز شد. نباتی 
اظهار کرد: بخشی از درآمدهای مالیات ارزش افزوده وصول شده هر ماه...  ) ادامه در صفحه 5( 

بالتکلیفی دانشجویان
رشته های پزشکی در 

دانشگاه آزاد/5

احداث بیش از 32 هزار مسکن روستایی
گمرک رسمی صادرات زرشک راه اندازی می شود/6

عی
شفی

س:  
عک

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن خبر داد:

جناب آقای علی اکبر قلی زاده
انتصاب جناب عالی را به سمت ریاست بانک ملی شعبه معلم 

که نشان از شایستگی و توانمندی شما می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون تان را از درگاه 

خداوند منان خواستاریم.
یاسر بهدانی - سید محسن موسوی نژاد

جناب سرهنگ محمد قاسمی
جانشین محترم پلیس راهور استان خراسان جنوبی

جناب سرهنگ محمدرضا خسروی
رئیس پلیس محترم راهنمایی و رانندگی شهرستان بیرجند

با نهایت مسرت، انتصاب شما بزرگواران را که نشانگر تعهد و خدمات ارزنده شما می باشد 
تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون برایتان آرزومندیم.

مرکز معاینه فنی ۱۹۰2 و ایران خودروی موقوفه بنگاه آبلوله بیرجند

جناب سرهنگ علیرضا عباسی 
رئیس محترم پلیس راهور استان خراسان جنوبی

جناب سرهنگ محمدرضا خسروی 
رئیس پلیس محترم راهنمایی و رانندگی شهرستان بیرجند
انتصاب شایسته شما بزرگواران را که نشان از شایستگی،تجربه ولیاقت شما می باشد

صمیمانه تبریک عرض نموده، آرزوی توفیق روزافزون و موفقیت در امور محوله برای شما را داریم.

مدیریت و پرسنل آموزشگاه رانندگی صداقت بیرجند

بیمه شدگان محترم:  آیا می دانید سامانه های پیامکی 30002639 و 09155613379 و سامانه تلفنی 1666 برای ارائه نظرات ، پیشنهادات و شکایات شما در صورت نارضایتی از عملکرد دفاتر پیشخوان 
روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت خراسان جنوبیو مراکز درمانی دولتی طرف قرارداد و همچنین ارجاع شما برای خرید لوازم و دارو به خارج از مراکز می باشد.       

استاد بزرگوار جناب آقای دکتر حسینائی
با اندوه فراوان فقدان پدر عزیزتان شادروان علی حسینائی را حضور جناب عالی 
و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم، برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای 

بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

جناب آقای دکتر محمدرضا  حسینائی
مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت شما و خاندان محترم و معّزز حسینائی 

تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم آمرزش ابدی

 و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

حاج زوار مخمل باف - دکتر غالمرضا مخمل باف

جناب آقای دکتر محمدرضا  حسینائی
جناب آقای مهندس سعید  حسینائی

با تاسف درگذشت بزرگ خاندان معّزز حسینائی مرحوم علی حسینائی
 را تسلیت عرض نموده ، از خداوند بزرگ برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی

 و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.
دکتر رضا قادری- دکتر زهرا مخمل باف

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحومه مغفوره 

بی بی زهره بلبلی )بازنشسته آموزش و پرورش(
جلسه یادبودی روز جمعه ۹7/۸/4 از ساعت ۹/۳0 الی ۱0/۳0 صبح 

در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 
 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های:  بلبلی، قوامی، زاهدی نیا و سایر بستگان

جناب آقای حاج حسین قاسمی 
دهیار محترم و پرتالش

و اعضای محترم شورای اسالمی روستای ماسن
زحمات خالصانه شما در راستای آبادانی روستا برای ما قابل سپاس و تقدیر و برای مسئوالن 

محترم الگو آفرین است، موفق و موید باشید.
جمعی از اهالی روستای ماسن

جناب سرهنگ محمد قاسمی
انتصاب جناب عالی را به عنوان جانشین پلیس راهور استان خراسان جنوبی

 تبریک عرض نموده و خدمات ارزنده شما در زمان تصدی مسئولیت رئیس پلیس راهنمایی و 

رانندگی بیرجند را ارج نهاده و صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم ، خداوند بر توفیقات شما بیفزاید 

جرثقیل  رضوانی

جناب سرهنگ محمدرضا خسروی
رئیس پلیس محترم راهنمایی و رانندگی شهرستان بیرجند 

با نهایت مسرت، انتصاب شایسته جناب عالی را صمیمانه تبریک 
عرض نموده، توفیق  روزافزون شما را در راستای خدمت به شهروندان 

از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

از طرف محمد حسین ، محمد و محمود چاوشان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 شادروان حاج ذبیح ا... صالحی
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹7/۸/۳

 از ساعت ۱4/۳0 الی ۱5/۳0 
در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب(

 برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: صالحی، معصومی و سایر بستگان

همسر و پدر عزیزمان حضور آرامت  در کنار ما نیست
 ولی  سایه سار مهربانی ات  مهمان همیشگی قلب های ماست.

 دومین سالگرد درگذشت  عزیزمان 

شـادروان احمد اژدری
 را گرامی می داریم. 

 عصر امروز پنجشنبه 97/۸/3 از ساعت 15/30 الی 16/30 

بر سر مزارش گرد هم می آییم تا با نثار فاتحه ای روحش را شاد کنیم.

خانواده اژدری

تورهای ویژه بازنشستگان کشوری 

همای خاوران 
قشـــم    ***    شیــــراز

***
اقامت در هتل های ۳ و ۴ ستاره 

صبحانه، ناهار،  شام و کلیه گشت ها
هاتف: ۰۹۳۰۲۷۲۲۵۳۲ - حسینی: ۰۹۱۵۱۶۴۱۸۵۳

      حرکت ۱۹ آبانحرکت ۲۴ آبان

 جناب آقای علی قاسمی
 انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت ریاست بانک کشاورزی شعبه مرکزی
 که حاصل توانمندی، تجربه و درایت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 توفیق روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.
 شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
 شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

برادران خیریه-  فرزین- صابرتنها

جناب آقای حاج محمد  حسینائی
با نهایت تاسف درگذشت پدر بزرگوارتان شادروان حاج علی حسینائی
 را تسلیت عرض نموده، خود را در غم شما شریک می دانیم. خداوند روح آن مرحوم را شاد

 و به بازماندگان محترم صبر عنایت فرماید. 
                                                        دفاتر زیارتی بیرجند تنعیم،فدک و عماد بیرجند  
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دولت همت کند تا ارزش پول به حالت اول بازگردد  

آیت ا... مکارم شیرازی، مرجع تقلید وظیفه اصلی دولت را حفظ و تقویت ارزش پولی دانسته وگفت: متاسفانه در 
سال های اخیر ارزش پول ملی ما بسیار تنزل پیدا کرده؛ این خسارت عظیمی است که به همه مردم وارد آمده 
است. دولت همت خواهد کرد که این ارزش تدریجا به حالت اول بازگردد.

باجه های تحویل ارز دولتی اربعین 
۲۴ ساعته شد

سبحانی فر، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات 
مجلس  درباره مشکل تأمین ارز زائرین اربعین، اظهار 
کرد: کمیته ارتباطات مجلس جلسه ای با مدیران 
بانک مرکزی در این رابطه داشت که طی آن مقرر 
شد فعالیت تمامی باجه های تحویل ارز 24 ساعته 
شود و علیرغم این دستور نیاز به دیپلماسی فعال برای 
برطرف مشکل تأمین ارز زائرین اربعین داریم. قرار 
بود زائرین اربعین از طریق اپلیکیشن بله برای دریافت 
دینار دولتی ثبت نام کنند که یک میلیون نفر در این 
اپلیکیشن ثبت نام کردند و مردم به بانک پول  واریز 
کردند تا در کشور عراق ارز دریافت کنند. در حال 
حاضر 50 باجه بانک ملی برای ارائه ارز فعال است.

زمان ارائه بسته حمایتی 
دولت به مردم

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  سرپرست 
درخصوص زمان اجرای طرح بسته های حمایتی 
دولت از اقشار کم درآمد گفت: تمام تالش رئیس 
جمهور این است که ظرف دو هفته آینده اجرایی 
شود. انوشیروان محسنی بندپی درباره بسته های 
دولت  در  موضوع  این  کرد:  اظهار  دولت  حمایتی 
تصویب شده و قرار است جزئیات آن توسط شورای 
اطالع رسانی دولت اطالع رسانده شود. مرحله اول 
این طرح حمایت غذایی از اقشار با درآمد پایین است.

مردم به هیچ عنوان طالی 
آب شده نخرند

مردم  به  و سکه  جواهر  اتحادیه طال،  رئیس  نایب 
توصیه کرد به بهانه نپرداختن مالیات بر ارزش افزوده، 
به هیچ عنوان به سمت خرید طالی آب شده نروند. 
یزدانی تاکید کرد: طالی آب شده، جزو مواد مصرفی 
تولید است یعنی در کارگاه های طالسازی کاربرد دارد 
اما در ماه های اخیر و به دنبال افزایش قیمت طال در 
بازار، برخی با این تصور که مالیات بر ارزش افزوده نمی 
پردازند، به سمت خرید طالی آب شده متمایل شده اند. 
بررسی عیار و خلوص طالی آب شده، یک کار کامال 
تخصصی است و هر کس نمی تواند معادالت آن را 

محاسبه کند یا عیار درست آن را تشخیص دهد.

احتمال افزایش تعرفه برق 
پرمصرف ها از آذر

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: برای 
مذاکرات  پرمصرف  مشترکان  برق  تعرفه  افزایش 
بسیاری با مجلس و دولت انجام شده که اگر تاییدیه 
مجلس ارائه شود، این کار عملیاتی خواهد شد. حائری، 
تکلیف  آینده  ماه  تا  آیا  این سوال که  به  پاسخ  در 
می شود،  مشخص  پرمصرف  مشرکان  برق  تعرفه 
اظهارکرد: پیش بینی می شود این اتفاق بیفتد، چرا که 
تاکنون نیز بسیاری از مراحل این کار طی شده است. 

مابه التفاوت وجوه زائران اربعین 
به حساب شان واریز شد

حمید محمدی، رئیس سازمان حج و زیارت اعالم 
کرد: بر اساس وعده داده شده سازمان حج و زیارت 
کسانی که وجوهی بیش از 2۳4 هزار و ۸۷5 تومان 
نویسی  نام  اول  روزهای  در  سماح  سامانه  در  را 
زیارت اربعین اباعبدا... الحسین )ع( پرداخت کرده 
شد. واریز  شان  به حساب  مازادشان  وجوه  بودند 

سرمقاله

     دانش کجای زندگی ماست!

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... که در زندگی روزمره مان با 

آن ها کار می کنیم به کمک دانش زندگی انسان 
در کشورهای پیشرفته راحت تر از پیش شده است.
با اینهمه اما شاید هنوز علم حداقل در جامعه ما 
به  گاهی  و  است  نیافته  اثربخش  چنان  اهمیتی 
ساده ترین قوانین فیزیک و ریاضی که در کتاب 
ایم در عمل توسط سازمان  ابتدایی خوانده  های 
ها و دستگاه ها و مردم بی اعتنایی می شود! در 
خاطرم هست چند سال پیش در یک برنامه علمی 
فیزیکدان حاضر  از شبکه 4 پخش می شد،  که 
در توضیح یک اتفاق جالب گفت: چندی قبل در 
عبور از جاده ای کویری دیدم که تمام گاردریل 
ها به شدت کج و معوج شده که در اثر تصادف 
هم نیست وقتی از نزدیک به قطعات متصل شده 
گاردریل ها نگاه کردم، دیدم ماموران نصب هیچ 
فاصله ای به عنوان پیش بینی انبساط و انقباض 
بین قطعات نگذاشته اند و در تابستان های گرم 
وقتی قطعات به دلیل انبساط بزرگتر می شود به 
یکدیگر فشار می آورد در نتیجه تمام گاردریل ها 
کج شده و نیازمند بازسازی با هزینه های سنگین 
قانون ساده  به یک  نتیجه بی توجهی  این  است 
فیزیکی است که تقریبا همه در دوره ابتدایی با آن 
آشنا می شوند یا مثال در طراحی برخی خیابان ها 
قوانین هندسی و قواعد ریاضی رعایت نمی شود! 
شعاعی  به  شود  می  بینی  پیش  جایی  در  میدان 
نیست؛ خیابان ها  قبول  قابل  به هیچ عنوان  که 
بر اساس نیاز طراحی نمی شوند و به فرمول های 
ریاضی میزان عبور و مرور و عرض معبر و ... توجه 
نمی شود و نتیجه ترافیک سنگین روزهای آینده 
آلودگی صوتی و هوا و ... است. بله با اینکه علم 
در جهان گسترش یافته است اما انگار در جامعه ما 
برخی از دانش  و رجوع به آن فراری اند. برخی 
سخنی  ای  زمینه  هر  در  دارند  دوست  البته  هم 
متاسفانه  نیست!  هم  علمی  طبیعتا  که  بگویند 
قابل  نیز  در حوزه سالمت  توجهی حتی  بی  این 
مشاهده است. مانند کارخانه هایی که در کنار یک 
مکان مسکونی ساخته شده و باعث بیماری های 
یا حتی کاشت  ... می شوند.  تنفسی و پوستی و 
در  آن  یا ضررهای  فواید  به  توجه  بدون  گیاهان 
فضای شهری یا نابودی محیط زیست با علم به 
عوارض بسیار منفی آن و تو خود حدیث مفصل 
زیادی هستند  موارد  انگار  این مجمل.  از  بخوان 
که در ابتدا از دید علمی بررسی نمی شوند و فقط 

انجام می گیرند! 
مشکل بزرگ تر زمانی است که یک متخصص و 
دانای به علم، برخالف قواعد علمی که خود می 
گوید رفتار می کند! عالم بی عمل به چه ماند به 
زنبور بی عسل. اگر علم داشته باشی و عمل نکنی، 
دیگر  فاجعه! است. قدر مسلم ما فاصله زیادی با 
کشورهای توسعه یافته از نظر علمی داریم اما این 
فاصله جز با افزایش دانش و عمل به آن پر نمی 
آموخته های  بین  زیادی  فاصله  دیگر سو  از  شود 
دانشگاهی ما و نیازهای جامعه نیز ایجاد شده که بر 
پیچیدگی این کالف افزوده است. در سفر اخیر  وزیر 
علوم به استان، مطالب زیادی در خصوص ملموس تر 
کردن علم در زندگی مردم مطرح شد و بر تعامل بین 
دانشگاه به عنوان یک مرکز علمی و دولت و سازمان 
های اجرایی، تاکید ویژه شد. به نظر می رسد با همه 
گستردگی پوشش فراگیر علم که در برخی موارد 
تبدیل به تجهیزات و وسایل رفاهی برای مردم شده 
است، علم به معنای واقعی کلمه در کشور کاالیی 
کم بهاست. شایدبه همین جهت هم رشته هایی مثل 
ریاضی محض و یا فیزیک و ... در دانشگاه ها هم 
طرفدار ندارند که طبیعتا برآیند دید جامعه به علم و 

بنیان های علمی است.

جواد قوسی - خالقیت، هوش و ذکاوت سه ویژگی 
بارز اوست. سیری ناپذیر در مسیر پیشرفت گام 
مکعب  صورت  به  را  زمین  کره  او  دارد.   برمی 
آنچه روی آن است. همه چیز در  بیند و هر  می 

ذهنش تجسمی از مکعب های رنگی است. 
گونه  این  را  خودش  آوا  با  گفتگو  در  خالق  جوان  این 
معرفی کرد: محمد ولوی هستم، 20 ساله، اهل بیرجند 
و در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول 
به تحصیل هستم. ولوی ادامه داد: شروع آشنایی من با 
مکعب روبیک این طور بود که سال سوم راهنمایی، در 
ابتدای سال تحصیلی اعالم شد که قرار است در مدرسه 
مسابقه روبیک برگزار شود. بعد از آن، بچه هایی که روبیک 
یاد داشتند روبیک به دست دیده می شدند و مشغول حل 
آن بودند. من هم محو آنها می شدم که چطوری به خوبی 
و با سرعت دست باالیی روبیک را حل می کنند. یک روز 
رفتم نزد یکی از آنها و درخواست کردم که به من هم یاد 
بدهد. کم کم شروع به تمرین کردم. اوایل به رقابت فکر 
نمی کردم. ولی بنا به عالقه ای که پیدا کردم بسیار تمرین 
کردم و رکوردم پایین آمد. به طوری که در مسابقه مذکور 

نفر اول شدم.
ساخت یک تصویر فقط با استفاده از 6 رنگ

وی در مورد هنر “روبیک آرت” و نحوه آشنایی اش با 
فضای  گروه  در  که  بود  پیش  سال  حدود ۳  گفت:  آن 
مجازی روبیک بازان ایران بودم. یکی از اعضا نرم افزاری 
را برای ساخت تصویر موزاییکی معرفی کرد. همان موقع 
روبیک  موزاییکی  تصویر  واژه  جستجو  موتورهای  در 
را جستجو کردم و نتایجی که پیدا شد برایم جالب بود. 
عکس هایی را دیدم که با استفاده از مکعب روبیک ساخته 
شده بودند و فقط از 6 یا 5 رنگ استفاده شده بود. در ادامه 
من هم توانستم تصاویری را بسازم که خیلی جالب و مرتب 
درآمده بودند. اینکه آن موقع بخواهم خودم تصویر را با 
استفاده از روبیک بسازم، دور از ذهن بود. تصاویر گوناگونی 
که جاهای مختلف می دیدم را فقط می توانستم تحسین 
کنم. پیش خودم می گفتم یک روز این کار را انجام می 
دهم ولی باقطعیت نبود. تا اینکه تابستان امسال شرایطی 

پیش آمد که تصمیم گرفتم حتما این کار را انجام دهم. 
خیلی سریع شرایطش پیش آمد و به جاهای مختلف زنگ 
می زدم تا ببینم می توانم تعداد روبیک زیادی را با قیمت 
مناسب تهیه کنم به ویژه با این وضع دالر. یک هفته ای 
طول کشید تا تعداد باالی روبیک را خریداری کنم و کارم 
را شروع کنم. ولوی در مورد جایگاه هنر روبیک گفت: 
اگر بخواهیم تعریف ساده ای از روبیک آرت داشته باشیم، 
می شود “درست کردن تصاویر با استفاده از روبیک”. به 
این شکل در ایران کاری انجام نگرفته و من برای اولین 
بار است که در ایران این کار را انجام می دهم. در خارج 
از کشور زیاد است و اولین بار هم در جستجوهایم فیلم 

های خارجی را دیدم. البته در خارج هم به آن صورت زیاد 
نیست. چون کاری است که نیاز به حوصله و توانایی دارد 
و می بایست تعداد باالی روبیک را طوری کنار هم قرار 
داده که شبیه عکس شود. من اگر کارم خوب باشد، خیلی 

راحت می توانم در جهان مطرح شوم.
برنامه آینده ام تهیه 700 عدد مکعب است

وی در مورد مراحل انجام کار توضیح داد: کار واقعا سخت 
است و باید آدم پرحوصله ای بود. مراحل کار به این گونه 
است که تصویری را پیدا می کنیم - من بیشتر چهره 
می سازم -. آن عکس باید شرایط خاصی داشته باشد. 
 هر عکس 16 میلیون رنگ دارد و آن را باید تبدیل به 

6 رنگ کنیم که فرآیند طوالنی دارد. سپس تعداد پیکسل 
های عکس را به به تعداد مکعب های مان کاهش می 
دهیم. یعنی اگر من 400 روبیک دارم باید عکسی را با 
۳600 پیکسل درست کنم، به صورتی که رنگ هایش 
واضح بماند. من به صورت تجربی کار کردم و این فرآیند 
به یک متخصص فتوشاپ و عکاسی نیاز دارد. الزم می 
بینم با همچنین فردی مشورت کنم و ایده بگیرم. وقتی 
عکس را درست می کنیم آن را جدول بندی می کنیم. در 
نهایت هم به مهارت روبیکی نیاز است تا روبیک ها را به 
شکل پیکسل ها تغییر دهیم و کنار هم بچینم که به یک 
تصویر موزاییکی تبدیل شود. برای یک طرح نزدیک به دو 
ساعت الزم است تا تصویر را تبدیل کنم و نزدیک به ۳ 
ساعت هم طول می کشد تا مکعب ها را کنار هم بچینیم. 
این جوان هنرمند اضافه می کند: در زمان حاضر 400 
روبیک دارم. برای یک عکس ۳۷0 تا 400 روبیک متغیر 
است. برنامه دارم که روبیک ها را حداقل به ۷00 تا برسانم.

ساخت انیمیشن با مکعب روبیک
وی در مورد ثبت رکورد ابراز می کند: اول به فکر ثبت 
رکورد نبودم و تنها جالبی کار برایم مهم بود. اما بعدا که 
فهمیدم این کار در ایران اصال انجام نشده، به فکر این 
افتادم که در ایران این رکورد ثبت شود. آینده کارم هم در 
مراحل باالتر این است که جزئیات تصاویر کاملتر باشد و 
تعداد مکعب های روبیک را باالتر ببرم. ایده دیگری هم 
دارم که با مکعب روبیک انیمیشن بسازم. یعنی مدام جای 
مکعب های روبیک را عوض کنم و عکس بگیرم و این 
عکس ها را پشت سر هم پخش کنم تا به صورت یک 
انیمیشن در بیاید. من تا به حال یک انیمیشن در مورد 
نقشه جهان ساختم که می چرخد. ولوی درباره استفاده 
از تصاویر مشاهیر استان، تصریح کرد: طبیعتا این کارها 
دیده خواهد شد و چه بهتر که من عکس مشاهیر خراسان 
جنوبی را درست کنم که با آن ها بیشتر آشنا شده و هم از 
معروفیت آنها استفاده کنم تا کارهایم شناخته شود. آخرین 
کارم، عکس پروفسور گنجی پدر جغرافیای ایران بود و این 
افتخار است که با هنرمان تصاویر مشاهیر شهر خودمان 

را بسازیم.

عکس: حسینی

درست کردن تصویر چهره پروفسور گنجی 
با استفاده از 400 مکعب

برای اولین بار در ایران

 شورای اقتصاد عالوه بر تأخیرهای طوالنی در اعالم نرخ خرید تضمینی 
گندم، قیمت تعیین  شده را نیز متناسب با تورم موجود در کشور اعالم 
نمی کند. قطع وابستگی به واردات محصول استراتژیکی چون گندم، یکی 
از اهداف عالی متولیان بخش کشاورزی کشور به ویژه پس از پایان جنگ 
تحمیلی هشت ساله بوده است. این هدف در دو مقطع، یکی در دهه ۸2 
)که یک سال بیشتر دوام نیاورد( و دیگری از سال زراعی 94-95 محقق 
شده است. در این میان، بارها مسئوالن دولتی متعددی نیز بر لزوم تداوم 
چنین دستاورد ارزشمندی تأکید کرده اند. اما به رغم تالش های یاد شده، 
حمایت های دولت و شورای اقتصاد در حفظ این دستاورد مهم، رنگ باخته 
است. شورای مذکور عالوه بر تأخیرهای طوالنی در اعالم نرخ خرید 
تضمینی گندم، قیمت تعیین شده را نیز متناسب با تورم موجود در کشور 
اعالم نمی کند. این دو عامل به اعتقاد اغلب کارشناسان، اصلی ترین علل 
ایجاد بی انگیزگی تدریجی در کشاورزان برای تداوم کشت گندم بوده و 

تبعات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.
افزایش تولید گندم؛ سّدی مقابل خروج ارز از کشور

مهرماه امسال، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی از افزایش تولید گندم 
با وجود کاهش بارندگی ها خبر داد. به  زعم وی »با وجود این که بارندگی 

در سال زراعی 9۷-96 با 21 درصد کاهش همراه بود، اما تولید گندم با 
رشد 6 درصدی در خرید تضمینی مواجه شد.« همچنین یزدان سیف، 
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، ضمن تأکید بر این نکته که ذخایر 
گندم کشور پاسخگوی مصرف یک سال است، عنوان کرد »امسال 11 و 
نیم میلیون تن گندم تولید شد که دولت 9 و نیم میلیون تن از این مقدار 
را خریداری کرد.« خودکفایی در تولید گندم، در سه سال گذشته از خروج 
میلیون ها دالر ارز از کشور جلوگیری کرده است. در همین رابطه، عباس 
پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفته است: 
»ما معتقدیم، اگر همین االن دولت بخواهد گندم خارجی وارد کند، با توجه 
به نرخ جهانی گندم و قیمت ارز، باید کیلویی 2200 تومان بابت آن بپردازد 
که با محاسبه هزینه حمل ونقل به کیلویی 2500 تومان می رسد. درحالی که 
امسال گندم را از کشاورز 1۳00 تومان خریدند. این رقم را در 9 میلیون 
تن گندم ضرب کنید تا ببینید چه صرفه جویی در ارز کشور شده است.« 
محاسبات نشان می دهد، حمایت از دستاورد خودکفایی در تولید گندم، 
ساالنه موجب جلوگیری از خروج بیش از 2۳ هزار میلیارد تومان از سرمایه 
کشور شده درحالی که تنها نیمی از این مبلغ بابت خرید گندم به کشاورز 

داخلی پرداخت شده است.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی گفت: پیش بینی شده تا انتهای خدمت رسانی به زائران 
اربعین حسینی مجموعا 500 هزار وعده غذایی در آشپزخانه آستان قدس رضوی در مرز 
 مهران طبخ و میان زائران توزیع شود. محسن منصوری اظهار کرد: قرارگاه امام رضا )ع(
در نزدیکی مرز مهران و حاشیه پل زیارت راه اندازی شده که مرکز هماهنگی امور اربعین 
است. وی با بیان اینکه حدود هزار نفر از خدام و خادم یاران رضوی برای مجموعه 
فعالیت های بنیاد کرامت رضوی در شهر مهران سازماندهی شده اند، افزود: راه اندازی 
آشپزخانه مرکزی در شهر مهران یکی از مهمترین برنامه هایی بود که در مرز مهران 
برنامه ریزی شد تا حجم و کیفیت خدمت رسانی افزایش یابد. وی تصریح کرد: پیش 
بینی شده است تا انتهای خدمت رسانی به زائران حسینی مجموعا 500 هزار پرس غذا 
در آشپزخانه مرزی مهران طبخ و توزیع شود. پذیرایی از زائران اربعین حسینی از 2 هفته 
قبل از اربعین آغاز شده و تا 2 هفته بعد از اربعین ادامه دارد. مدیرعامل بنیاد کرامت 
رضوی افزود: راه اندازی موکب فرهنگی آستان قدس رضوی توسط سازمان فرهنگی 
آستان قدس رضوی یکی از اقدامات متفاوتی بود که امسال اجرایی و منشاء خدمات 
فرهنگی بسیاری در مهران شد. منصوری گفت: به همت خدام امام علی بن موسی 
الرضا)ع( برای خدمت رسانی به اقشار کم توان و سالمند حمل و نقل با ۳0 ویلچر به 
صورت شبانه روزی در حال انجام است. وی ادامه داد: موکب اختصاصی بانوان در مرز 
مهران و میدان اربعین اقدام جدیدی است که از سوی ستاد اربعین آستان قدس رضوی 
راه اندازی شده است و خدماتی را ویژه بانوان زائر انجام می دهد. مدیرعامل بنیاد کرامت 
رضوی تصریح کرد: با هماهنگی ستاد اربعین آستان قدس رضوی برای حضور 120 
مبلغ دینی در مرز مهران برنامه های تبلیغی و فرهنگی متنوعی برگزار می شود. وی با 
اشاره به اینکه ۸ ایستگاه خدمت رسانی به زائران در نقطه مرزی مهران راه اندازی شده 
بود، اما با طوفانی که در روزهای اخیر شروع به وزیدن کرد خساراتی به ایستگاه ها وارد 
شد، ادامه داد: چندین ایستگاه سیار را با استفاده از وسایل نقلیه سنگین راه اندازی کردیم 

تا در طی مسیر به زائران خدمات ارائه کنند.

توزیع 500 هزار پرس غذا میان زائران 
در مرز مهران تا پایان مراسم اربعین
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تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

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

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
0۹15۷۴110۷1 - باقری

یک شرکت تبلیغاتی معتبر جهت تکمیل کادر خود نیاز به تعدادی نیرو )با روابط عمومی باال( دارد.

   بازاریاب و مدیر فروش            تلفن: 0۹155۶2۸۹02 - ۳2۳5۷۳11                               

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760308002000205- 1397/06/26 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای هادی مسلمان زاده فرزند محمد به شماره شناسنامه 
0880150661 صادره از قاین به شماره ملی 0880150661 در ششدانگ یکباب منزل قدیمی به مساحت 118/05 مترمربع در قسمتی از 
 پالک 620 - اصلی بخش 11قاین که به صورت باقیمانده ثبت می باشد واقع در قاین خیابان جانبازان - جانبازان 8 خریداری )مع الواسطه( 
از ورثه محمد فیضی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود و در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی  است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/07/17          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/3 
علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 970۴63 محکوم علیه شرکت تعاونی مسکن راهیان کویر محکوم است به پرداخت مبلغ  
295/790/590 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای سید حسین رضوی و پرداخت مبلغ 1۴/۴97/380  

ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف 600 سهم مشاع از 13۴00 سهم پالک ثبتی شماره 680 فرعی از 12۴ 
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت چهکند با کاربری مزروعی به مبلغ هر سهم 160/000 ریال و مجموع 600 سهم 96/000/000 ریال 
کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1397/8/15 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به 
فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد.10 درصد مبلغ 
پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید 
در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 970090 محکوم علیه آقای سعید هرمزی محکوم است به پرداخت مبلغ 271/568/157 
ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای داود رضائیان و با توجه به توقیف یک دستگاه پژو پارس ELX   مدل 138۴ 

به رنگ نقره ای که درب جلو چپ، گلگیر عقب چپ و راست دارای رنگ خوردگی و گلگیر جلو چپ و زیر درب عقب راست دارای صافکاری و 
گریسی می باشد. الستیک ها ۴0 درصد، وضعیت داخلی 85 درصد و موتور و گیربکس خودرو 90 درصد سالم می باشد و دارای یک سال بیمه 
با تخفیف کامل می باشد. به مبلغ 260/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1397/8/1۴ از ساعت 9 
الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

مرحوم حاج  اسدا... خدمتی
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه مورخ 97/8/3 از ساعت 1۴:30 الی 15:30 

در محل مسجد امام حسین )ع( برگزار می گردد.

   خانواده های: خدمتی ، نیاء ، جوشنی ،خاوازی، امیرافضلی و سایر بستگان  

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

ایزوگام شرق و دلیجان  * 10 سال ضمانت

مدیریت: حسن آراسته
امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴

0۹155۶5۸2۶۸ - 0۹15۶۶۹۳515 

به یک آشپز یا کمک آشپز ماهر )دارای سابقه کار( آقا یا خانم

  نیازمندیم.     323۱۱۷۱۷

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت خاور پیشه )سهامی خاص( شماره ثبت ۹32
بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت خاورپیشه )سهامی خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی به طور 

فوق العاده شرکت راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 97/8/1۴ در محل کشتارگاه خاورپیشه واقع در معصومیه انتهای 

خیابان شهاب تشکیل می گردد. مقتضی است اصالتا یا وکالتا در جلسه مذکور شرکت فرمایید.

دستور جلسه: 

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت                     2- رسیدگی به صورت های مالی سال 1396 شرکت

3- تعیین روزنامه کثیر االنتشار                                              ۴- تعیین خط مشی آتی شرکت

هیئت مدیره
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افزایش بیش از یک برابری کمک ها در مراکز نیکوکاری

صداوسیما- مردم نیکوکار خراسان جنوبی 4 میلیارد و ۲۰میلیون تومان از آغاز سال به مراکز نیکوکاری اهدا کردند که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از يک برابر افزايش دارد. 
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان گفت: از اين مقدار بیش از۸۷۰ میلیون تومان  نقدی و سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان غیر نقدی بوده است. رفیعی با بیان اينکه 

۱۹ درصد سهم درآمدها از کل درآمدهای امداد مربوط به مراکز نیکوکاری است، افزود:   میانگین ماهانه بیش از ۶۷۰ میلیون تومان به اين مراکز کمک نقدی و غیرنقدی می شود.

سالم نور میدان ابوذر به عنوان میدان مرکزی شهر 
اصال کافی نیست و زمانی که به  میدان می رسید 
همه جا تاريک مطلق است لطفا مسئوالن مربوطه 
از  يکی  حال  به  فکری  حداقل  و  نمايند  رسیدگی 

چندين میدان تاريک شهر کنند.
۹۱۵...۵۹۰
در مورد تعطیلی بازارچه ماهیرود  وقتی همه مسئوالنش 
غیر بومی باشند از  اين بهتر نمی شود. استان ما بیست 
اين  فردا  است  ديگه  های  استان  از  تر  عقب  سال 
مسئوالن جواب خون شهدا را چگونه می دهند. فکری 

به حال استان بکنید فقط وعده ...
۹۱۵...۷۶۵
استاندار ومسئوالن محترم عدم بکارگیری باز نشستگان 
حواستان جمع باشد اکثر بازنشستگان در مدارس غیر 
انتفاعی و ... خصوصی کار می کنند قانون درمورد همه 
رعايت شود تا عدالت برقرار شود نه فقط ادارات دولتی 

لطفا به فکر جوانان باشید.
۹۰۲...۱4۶
راست میگه اون دوستی که بعضی چند تن کاال از 
قبیل گردو يا پسته جابجا می کنند و مالیات هم نمی 
دهند به نظرم تعجب آورتر اين که همین پسته کاران 
و ... آب های زيرزمینی را می کشند و محصولشان 
را سه برابر قیمت پارسال می فروشند و مالیات نمی 
دهند. آخرش هم چشم به جبران خسارت واقعا ما 

کارگرها و بازنشسته ها چی بگیم.
يک شهروند

اگر درباره مرز ماهیرود  ببخشید ممنون می شويم 
پیگیری داشته باشید االن ۲ ماه میشه که در حال 
انحالل است شما پیگیری کنید چرا قرار است تعطیل 
شود؟ مردم مرزی درآمد آن ها از همان بازارچه هست.
يک شهروند

سالم، راننده های اتوبوس خط واحد بعضی ها خیلی 
بی مباالت هستند و باعث ترافیک و راه بندان می 
شوند!! نمونه اش يک اتوبوس مربوط به خط غفاری 
و آزادی. ديروز توی ايستگاه طالقانی با وجود اينکه 
جلويش خالی بود و می توانست در ايستگاه توقف 
کند به صورت مورب در وسط الين رفت خیابان 
توقف نموده و مشغول پیاده و سوارکردن مسافر شد 
به طوری که ماشین سواری توان رد شدن نداشت 
و مجبور شدم به الين مخالف حرکت کرده و آينه 
ماشین به گوشه اتوبوس گیر کرد، بعد از تذکر هم 
با بی اعتنايی جواب سرباال داد لطفا مسئول محترم 
اتوبوس رانی با  اين موارد برخورد نمايد تا در شهر بی 

نظمی و ترافیک ايجاد نشود. باتشکر
يک شهروند

پیرو مطلبی که روز گذشته مربوط به نیمه تعطیل 
بودن مرکز پزشکی قانونی فردوس چاپ شد بايد 
خدمت مسئوالن امر عرض کنم اين مرکز به طور 
کامل تعطیل است نه نیمه تعطیل. لطفا مسئوالن 

محترم فکری به حال اين اداره بردارند.
يک شهروند

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

  نفس های تاالب کجی نهبندان به شماره افتاد
مهرايران - تاالب ها بی نظیرترين و زيباترين اکوسیستم طبیعت  
هستند که سخاوتمندانه زيبايی اش را در اختیار انسان ها قرار داده 
اند اما گاهی با بی مهری انسان ها دستخوش صدماتی جبران ناپذير  
می شوند.اين روزها تاالب ها تراژدی تلخ خشکی و نابودی را 
تجربه می کنند که آنها را به مظلوم ترين اکوسیستم ها  در طبیعت 
تبديل کرده، گرچه اين زيبايی وسعت چندانی ندارند، اما به علت 
ويژگی های منحصر به فردشان بهترين بوم برای فعالیت های 

اقتصادی، اجتماعی و خصوصا تفريحی است.

تاالب ها  می تواند ساالنه گردشگران 
زیادی را جذب کند

جذابیت های تاالب ها خود عاملی شده تا ساالنه تعداد بی شماری 
گردشگر را به سمت خود بکشانند و زيبايی هايشان را نثار انسان ها 
می کنند، اما وظیفه ما حمايت از اين طبیعت آرام قبل از نابود شدن  
است، چرا که بهترين زيستگاه برای زندگی و تامین غذای پرندگان، 
ماهی ها و آبزيان هستند. اما  امروزه به دلیل وجود خشکسالی ها و 
کمبود بارش در کشور، کمتر شاهد اين چشم اندازها و زيبايی های 

اين بوم سازگان طبیعی و خدادادی هستیم.
در مناطقی چون خراسان جنوبی وجود مناطقی چون تاالب 
کجی نهبندان بسیار ارزشمند است چرا که در شرايط خشکسالی، 
گردشگری يک مؤلفه مهم و اثر گذار در رونق اقتصاد منطقه 
می باشد که نبايد از آن غافل شد. هر چند کمبود نزوالت جوی 
در سال های اخیر بر اين شگفتی طبیعت تأثیر گذاشته ولی 
می توان با مراعات برخی از مؤلفه های زيست محیطی از 
خشکسالی قطعی آن جلوگیری کرده و امید رونق دوباره اين 

تاالب زيبا در شهرستان نهبندان را داشته باشیم.

کمبود بارندگی عامل خشک شدن 
تاالب های خراسان جنوبی

مودی، معاون نظارت و پايش اداره کل حفاظت محیط زيست 
خراسان جنوبی با اشاره به اينکه استان خراسان جنوبی چند 
سالیست با خشکسالی  مواجه است، گفت: اين خشکسالی ها و 
کمبود آب به دو شکل بر حیات وحش تأثیر می گذارد که يکی از 

اين موارد تأثیر بر تغذيه حیات وحش است.
وی افزود: کمبود بارندگی، علوفه را کم کرده و با کم شدن علوفه 
تولید اولیه زيستگاه کم می شود و حیواناتی که از گیاه خواران تغذيه 

می کنند نیز کم می شوند. 
مودی با بیان اينکه خشکسالی و کمبود آب تأثیرغیر مستقیمی بر 
حیات وحش دارد، بیان کرد: حیات وحش مجبور به مهاجرت از 

مناطق امن به مناطق ناامن می شود .
معاون نظارت و پايش اداره کل حفاظت محیط زيست خراسان 
جنوبی کاهش نرخ زادآوری به دلیل نبود تغذيه برای حیوانات 
حیات وحش و مستعد بیمار شدن حیوان را از ديگر پیامدهای 
نبود آب و خشکسالی بر حیات وحش عنوان کرد. مودی اظهار  
کرد: در خراسان جنوبی ۲۶ نقطه آبگیری وجود دارد که پرندگان 
مهاجر آبزی و کنار آبزی به اين نقاط مهاجرت می کنند و با تغییر 
دما در قسمت های شمالی کره زمین و يخبندان پرندگان به خط 

استوا نزديک تر می شوند.
وی به وضع تاالب های استان اشاره کرد و افزود: مهمترين تاالب 

استان تاالب کجی نمکزار و تاالب خور است و مابقی همه آبگیر 
و آب بند هستند. معاون نظارت و پايش اداره کل حفاظت محیط 
زيست خراسان جنوبی با بیان اينکه سال به سال تعداد آبگیرها و 
آب بندهای استان کاهش می يابد، افزود: تاالب های استان هم با 

کاهش شديد آبی مواجه شده اند.

خشکسالی عامل نابودی تاالب نهبندان

شکرگزار مدير اداره محیط زيست نهبندان در زمینه وضعیت تاالب 
 کجی نهبندان گفت: اين تاالب يکی از زيباترين تاالب های 

استان است که دارای شوره زاری وسیع است و به دلیل پايین 
بودن سطح ارتفاع آن نسبت به مناطق اطراف محل تجمع 
حیوانات و پرندگان زيادی هست. وی با اشاره به اينکه اين 
منطقه زيستگاه دو نوع پرندگان بومی و مهاجر است، افزود: 
زاغ بور، هوبره، انواع پرندگان شکاری وحیواناتی چون گربه 
شنی، انواع روباه ، خرگوش پامسواکی بزرگ است.شکرگزار 
با بیان اينکه در گذشته اين تاالب محل زندگی ۵ هزار پرنده 
مهاجر بوده، اظهار کرد: متاسفانه با خشکسالی پیش آمده در 
استان میزان آب تاالب نسبت به سال گذشته پايین آمده 
اداره  مدير  هستیم.  مهاجر  پرندگان  کمتر  حضور  شاهد  و 

محیط زيست نهبندان ادامه داد: تاالب نمکزار کجی  تنها 
آبگیری است که به رودخانه و حتی آبراه ها وصل نمی  شود 
و در زمستان با جوشیدن آب مکانی برای حضور پرندگان و 
حیوانات مختلف است، اما  امروزه به دلیل وجود خشکسالی ها 
و کمبود بارش در استان خراسان جنوبی کمتر شاهد سرزندگی 

اين چشم انداز  زيبا و وجود اين حیوانات هستیم.
 شکرگزار  بیان کرد: چرای بی رويه دام  در اين منطقه باعث از 
بین رفتن پوشش گیاهی تاالب چون جنگل طاق، نیچه و سلمه 
است که برای جلوگیری از چرای بیش از حد دام بايد مسئولین 

با ما ياری کنند تا بتوانیم نظارتی بر چرای دام داشته باشیم.

 تاالب کجی مامن امن  و
 زیستگاه مناسب برای جانوران  

مرتضی عربی، معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشگری خراسان جنوبی در اين زمینه  عنوان کرد:  تاالب کجی 
نمکزار  با فاصله ۱۱۰ کیلومتر در جنوب شهرستان بیرجند و در 
مسیر جاده بیرجند - نهبندان قرار دارد. وی ادامه داد: اين تاالب 
مأمن و زيستگاه مناسبی برای بسیاری از جانوران خشک زی و 
کنار آبزی به شمار می آيد که جزو مناطق تحت مديريت سازمان 

حفاظت محیط زيست خراسان جنوبی است.

تاالب کجی  نهبندان زیستگاه زاغ بور

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
خراسان جنوبی اظهار کرد: وجود گونه های گیاهی متنوع و 
متعدد مانند تاغ، گز، قیچ، شور گز، اشنان و خارشتر در محیط 
اطراف تاالب باعث جذب بیشتر پرندگان و پستانداران مختلف 
گرديده و اين تاالب را به عنوان يکی از ذخیره گاه های ژنتیکی 
گیاهی معرفی نموده است. مرتضی عربی بیان کرد: خوشبختانه 
يکی از زيستگاه های غنی زاغ بور که به عنوان تنها پرنده بوم 
زاد کشورمان محسوب می شود در اطراف روستای چاهدراز در 

اين منطقه است.بادهای ۱۲۰ روزه سیستان می تواند در صورت 
خشکسالی قطعی اين تاالب صدمات جبران ناپذيری به منطقه 
وارد نمايد. وی ادامه داد: از ديگر گونه های پرندگان در اين 
منطقه می توان به هوبره، انواع سنگ چشم، چکاوک و پرندگان 
شکاری نام برد که به صورت دائم در محیط تاالب زيست دارند.

وی افزود: در فصل آبگیری نیز که معموال از اواسط پايیز و با 
شروع بارندگی های فصلی آغاز می شود و تا اواخر فروردين ماه 
ادامه دارد پرندگان مهاجر فراوانی برای زمستان گذرانی به تاالب 
کجی کوچ می کنند که از جمله آن می توان به اردک سر سبز، 

خوتکا و حواصیل اشاره کرد.

خشکسالی قطعی تاالب صدمات
 جبران ناپذیری به منطقه وارد می کند

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
نهبندان  نمکزار  کجی  تاالب  وجود  افزود:  جنوبی  خراسان 
از لحاظ زيست محیطی مانند ديگر تاالب ها بسیار با ارزش 
است به خصوص اينکه بادهای ۱۲۰ روزه سیستان می تواند 
در صورت خشکسالی قطعی اين تاالب صدمات جبران ناپذيری 
به منطقه وارد کند.عربی اظهار کرد: با توجه به فصلی بودن 
آبگیری تاالب کجی و نامساعد بودن هوا در منطقه به خصوص 
از اوايل خرداده تا اواخر شهريور، بیشترين بازديد گردشگران در 
اوايل فصل بهار و اواخر زمستان صورت می گیرد.وی بیان کرد: 
در اين راستا همه ساله با همکاری دفاتر خدمات مسافرتی و 
گردشگری استان تورهايی به مقصد تاالب کجی برنامه ريزی 

و اجرا می شود.

راهکارهای بهبود وضعیت تاالب کجی

 معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
خراسان جنوبی اظهار کرد: تاالب کجی نمکزار در زمین های 
پست اطراف رشته کوه باران و بهاران و همچنین حوزه آبريز 
شهرستان سربیشه واقع گرديده و قسمتی از آب آن توسط چشمه 
های جوشان از قلب زمین تامین می گردد. عربی درباره راهکارهای 
بهبود وضعیت اين تاالب بیان کرد: بهبود وضع خشکسالی به 
وجود آمده، می تواند با عوامل متعدد از جمله آموزش جوامع محلی 
و عدم برداشت آب از سفره های زيرزمینی و راه اندازی کسب 
و کارهای سبز تا حدودی مرتفع شود. وی يادآور شد: می توان 
با اجرای مجدد جشنواره ها و مراسم آيینی در فصول مختلف به 
معرفی بهتر و بیشتر تاالب کجی نمکزار اقدام نمود و گردشگران 

را برای بازديد از اين جاذبه بی بديل خراسان جنوبی دعوت کرد.

بیش از 4۶۰ روستای استان خراسان جنوبی با تانکر آبرسانی 
می شود با اين وجود در برخی از روستاها به دلیل فرسودگی شبکه 
آبرسانی و ترکیدگی لوله ها هدر رفت آب زياد است از طرفی هزينه 
نگهداری انشعابات آب نیز زياد است که متأسفانه به طور کامل 
تخصیص نمی يابد. به گزارش تسنیم، آب يکی از ضروريات 
برای انسان است و خراسان جنوبی به دلیل کمبود بارندگی ها با 
خشکسالی دست و پنجه نرم می کند و بیش از 4۶۰ روستای 
استان با تانکر آبرسانی می شود. با اين وجود در برخی از روستاها 
به دلیل فرسودگی شبکه آبرسانی، ترکیدگی و هدر رفت آب زياد 

است که بايد تدابیر ويژه در اين راستا انديشیده شود.
ملکی، يکی از ساکنان روستای کوشه سفلی خوسف در گفت وگو 
با خبرنگار تسنیم از هدر رفت آب در اين روستا خبر می دهد، و 
اثر  در  اما  ندارند  برای خوردن  آب  مردم  روزها  اين  می گويد: 
فرسودگی انشعابات در بافت فرسوده روستا آب به مقدار زيادی 
هدر می رود. به گفته وی تا وقتی مردم به آبدار گزارش ترکیدگی 

می دهند و برای رفع ترکیدگی اقدام می شود، آب زيادی اسراف 
می شود. ملکی با بیان اينکه شبکه جديد آبرسانی به روستا رسیده 
است اما هنوز آب از طريق شبکه فرسوده تامین شده که اين 
موضوع سبب هدر رفت آب می شود، افزود: مسئوالن مدعی 
هستند هر خانوار بايد ۱۵۰ هزار تومان پرداخت کند تا آب آشامیدنی 

روستا به شبکه اصلی وصل شود.
رئیس اداره آب فاضالب روستايی خوسف نیز گفت: در فصل 
تابستان ۶3 روستای باالی۲۰ خانوار و در زمستان ۵۵ روستای 
شهرستان خوسف با تانکرآبرسانی می شود و ۹۰ روستا را تحت 
پوشش داريم که اکیپ ما محدود است.بهالگردی افزود: خوسف 
گستردگی زيادی داشته به عنوان مثال در مجتمعی مانند ماژان که 
3۲ روستا را در بر می گیرد تنها يک آبدار داريم اما تالش می شود 
اکیپ مرکزی همکاری های الزم را انجام دهد و مجتمع حضرت 
ابوالفضل)ع( خوسف نیز با وجود ۱۵ روستا يک آبدار دارد و در اين 
دو مجتمع به دلیل فرسودگی شبکه آبرسانی ترکیدگی و فرسودگی 

از بقیه مناطق بیشتر است.وی با اعالم اينکه اعتبارات قطره چکانی 
و تخصیص هايی که هیچگاه به صورت کامل محقق نمی شود 
يکی از مهمترين مشکالت آب و فاضالب شهرستان خوسف 
است و افزود: هزينه نگهداری انشعابات آب ساالنه يک میلیارد 
و ۶۰۰ هزار تومان است که به طور کامل تخصیص نمی يابد و 
وقتی اعتبارات کم است ما نیز به ناچار نیروی کمی به عنوان آبدار 
استخدام می کنیم. وی با اشاره به مشکل مردم در روستای کوشه 
سفلی افزود: تعويض جز وظايف اصلی ماست اما تعويض انشعابات 
فرعی برعهده مشترک است و خانوار بايد ۱۹۰ هزار تومان برای 
اين منظور پرداخت کند.فرماندار خوسف نیز در اين باره به کمبود 
زيرساخت ها اشاره کرد و گفت: خوسف سومین شهرستان استان 
است که پراکندگی جمعیتی آن زياد است و روستاه ها به فاصله 
زيادی از هم قرار دارند. شفیعی اظهار کرد: ۹۰ درصد اشتغال مردم 
منطقه کشاورزی و دامداری است و در بسیاری از زير ساخت ها با 

مشکالتی مواجه  هستیم.

جوابیه شرکت گاز استان

در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
شبکه  خصوص  در   4۱۹۱ شماره  به   ۹۷/۷/۲۵
گذاری گاز در انتهای خیابان ظفر ۲4 به استحضار 
می رساند: برابر استعالم صورت گرفته از شهرداری، 
امالک مورد نظر بر اساس طرح مصوب شهرداری 
در داخل محدوده با کاربری اداری، ورزشی بوده و 
ضمنا فاقد معبر می باشند. بديهی است در صورت 
توسط  )مسکونی(  موجود  وضع  با  کاربری  تايید 
شهرداری محترم و همچنین بازگشايی معابر، تثبیت 
توسط  الزم  مجوزهای  صدور  و  گذاری  جدول  و 
گاز  اداره  توسط  مجدد  موضوع  ذيصالح،  مراجع 

بیرجند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

داستان تلخ فرسودگی انشعابات و هدر رفت آب در روستاهای استان

نت
نتر

 : اي
س

عک

خراسان جنوبی دارای  26 نقطه آبگیری است 

پاسخ مسئوالن به پیام شما

نت
نتر

 : اي
س

عک

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل هایخسته نیازمندانی که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند

 هر روز و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. 

 تعداد خانواده های تحت حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 شماره کارت مجازی: 6037991899549160
پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: 4518*8877*

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

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

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

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
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نشانه های دیابت و تیروئید
 

اضافه وزن، سیگار کشیدن، یا فشار خون باال  
از عوامل خطرآفرین برای دیابت و همچنین 
کاهش وزن علیرغم افزایش اشتها از عالئم 
پرکاری تیروئید محسوب می شوند. داروهای 
از محرک  نیز  ضد تشنج و شیمی درمانی 
های دیگر هستند. روغن ماهی به تسکین 
دردهای ناشی از تیروئید و دیابت کمک می 

کند.

براساس برنامه خلق کنید

افراد بی تجربه زمانی به خلق آثار دست می زنند که تحت تاثیر قرار 
گرفته باشند. افراد حرفه ای طبق برنامه به خلق اثر دست می زنند. هیچ 
کاری به اندازه وادار کردن خودتان به خلق مداوم آثار باعث بروز نبوغ 
خالقانه نمی شود. تمرین چند باره هنرتان تنها راه مسلط شدن بر آن 
است. شخصی که می نشیند و در مورد کتاب های پرفروش نظریه می 
سازد، هیچ گاه چنین کتابی نخواهد نوشت. اما نویسنده ای که هر روز 
صبح روی صندلی می نشیند و تایپ می کند، می آموزد که چگونه باید 
این کار را انجام دهد. اگر می خواهید خالقانه ترین کارتان را انجام دهید، 

پس آن را به انتخاب واگذار نکنید.

موفقیت و انرژی

خودداری از مکالمات مسموم

مکالمات مسموم را قطع کنید 

* اگر کسی هست که مایل است چنین مکالماتی داشته باشد حتی اگر 
خیلی دوستش دارید از او خواهش کنید که شما را معاف کند. اگر مجبور 
به شنیدن چنین مکالماتی شدید اوال اصال بر موضوع تمرکز نکنید و 
تا می توانید سکوت کرده و به ظاهر گوش کنید و حواستان کال جای 
دیگری باشد. این مکالمات شما را به سمت افسردگی می برند و هیچ 

فایده  دیگری هم ندارند. 
  * اگر خودتان آغازگر این مکالمات هستید، یادتان باشد که نباید به 
عوامل استرس زا همچون یک بمب در حال انفجار نگاه کرد. در واقع 

تخریب و ساخت و ساز همواره در کنار هم قرار دارند. 
* سرزنش دیگران را متوقف کنید و تالش کنید در نقش های مختلف 
خود اعم از همسر، مادر یا هر نقش دیگری که دارید، بهتر ظاهر شوید. 

* در ارتباط با اشتباهات تان هوشیار باشید و از آنها درس بگیرید. 
* انرژی تان را روی مسائل جدیدتری متمرکز کنید. اعتماد به نفس 

را تمرین کنید. 
* از تغییرات نترسید و به آنها با دید مثبت نگاه کنید.

و نهایتا اینکه سعی کنید مشکالت، شما را تبدیل به آدمی کنند که 
همیشه می خواستید.
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یک لحظه مکث کن . . . 

عوامل موثر در تشدید میگرن

اغلب  ساعات کار طوالنی یا انجام فعالیتی که 
موجب استرس شما می شود، ممکن است 

محرک یا تشدید کننده یک سردرد باشند.
نوری که از نمایشگر دستگاه های الکترونیکی 
منتشر می شود، می تواند افراد مبتال به میگرن 
را آزار دهد. برای کار با این دستگاه ها، نور 
نمایشگر را کاهش دهید یا از فیلترهای نور 

آبی استفاده کنید.

 رژیم غذایی سالم ضد پیری

افرادی که رژیم های غذایی سالم را مصرف کنند 
از فواید ضد پیری  آن سود می برند. میوه جات و 
سبزیجات به میزان فراوان مصرف شود. غالت 
کامل به جای غالت پردازش شده انتخاب و بر 
پروتئین هایی که منشا گیاهی دارند، تمرکز شود.
مصرف شکر محدود شود. مصرف سدیم )نمک( 
کاهش یابد.گوشت قرمز و گوشت های فرآوری 

شده به میزان کم مصرف شوند.

عالئم تماس طوالني با منوکسید کربن، سردرد، گیجي، ضربان شدید 
شقیقه ها، وزوز گوش و خواب آلودگي مي باشد. فرد مسموم دچار تهوع، 
استفراغ و تپش قلب مي شود. در مدت طوالنی مي تواند سبب تهوع، 
استفراغ، تپش قلب، کاهش هوشیاري، آسیب دائمی عصبی، کما و مرگ 
شود. حضور در پارکینگ هاي در بسته که در آن اتومبیل با موتور روشن 
وجود دارد خطر بروز مسمومیت با منوکسید کربن را به همراه دارد. هنگام 
استفاده از بخاري هاي نفتي و گازي، برای پیشگیري از مسمومیت با گاز 

منوکسید کربن، اطمینان از نصب صحیح و کارکرد مناسب دودکش ها 
الزامي است. سرد بودن لوله دودکش بخاری، دلیل بر خارج نشدن دود 
و گاز سمی می باشد. استفاده از آب گرمکن نفتی یا گازی و یا دستگاه 
پکیج در داخل محیط حمام و یا محیط های کوچک دربسته منجر به 

سوخت ناقص و مسمومیت با گاز خواهد شد.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - تلفن 190

سوم آبان ماه روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و منوکسید کربن
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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جدول سودکو

آیه روز

آنگاه پس از آنان جانشینانی به جای ماندند که نماز را تباه ساخته و از هوس ها پیروی کردند و 
به زودی ]سزای[ گمراهی ]خود[ را خواهند دید. )سوره مریم/ آیه ۵۹( 

حدیث روز

بر شما باد به میانه روی در فقر و ثروت و نیکی کردن چه کم و چه زیاد، زیرا خداوند متعال در روز 
قیامت یک نصفه خرما را چنان بزرگ نماید که مانند کوه اُحد باشد. امام رضا )علیه السالم(

4  نشانه ای که باید 
با دوست تان قطع رابطه کنید!

همانطور که هر از گاهی قفسه ها را مرتب می کنید باید روابط دوستانه  
خود را نیز مرتب و تمیز نمایید. هر از گاهی درباره  دوستی های خود 
بیاندیشید و مطمئن شوید که از ادامه  آن رابطه احساس خوبی دارید. 
تحقیقات حاکی از آن است که یک رابطه  سرشار از استرس با یک 
دوست، خویشاوند یا والدین موجب بروز مشکالتی در سالمت فرد از 

قبیل فشار خون باال و خطر ابتال به افسردگی می شود.
1. دائما ناامیدتان می کند

پیشنهاد نمی کنیم با دوستی که برنامه  ناهار را هر از گاهی تغییر 
می دهد، قطع رابطه نمایید. اما اگر برنامه را تغییر می دهد، همیشه 
دیر بر سر قرار حاضر می شود و فراموش می کند که تماس بگیرد، 
بدانید که احتماال مشکلی پیش روست. لوین روانشناس معتقد است 
گرچه لغو برنامه ها هم بسیار آزار دهنده است، اما این گونه افراد اغلب 
در موارد احساسی هم دل شما را می شکنند. به عنوان مثال اصال به 
حرف های شما گوش نمی دهند یا اجازه نمی دهند شما صحبت کنید 
و این ارتباط یک طرفه موجب می شود احساس سرخوردگی نمایید.

۲. به شما خیانت می کند
اگر دوست تان بزرگ ترین راز زندگی شما را فاش نمود یا با فرد 
مورد عالقه  شما قرار عاشقانه گذاشت و یا پشت سر شما اقدامات 
لوین  نکنید.  اعتماد  او  به  دیگر  بار  هرگز  داد،  انجام  وحشتناکی 
این گونه موارد را قاتلین رابطه می داند زیرا چنان گستاخانه هستند 
که امکان نادیده گرفتن آنها وجود ندارد. شاستا نلسون از فعاالن 
اجتماعی افراد خائن را شکاف و ترک قلمداد می کند که گاهی قابل 
بیاندیشید و  با یک دوست، خوب  ارتباط  از قطع  اند. پیش  ترمیم 

مطمئن شوید که خیانتش آنقدر وحشتناک بوده که امکان ارتباط 
دوباره وجود ندارد.

۳.موجب افسردگی شما می شود
گاهی درک اینکه یک رابطه باید پایان پذیرد آسان است. به عنوان 
مثال به دلیل شکاف های ترمیم ناپذیر، اما گاهی دالیل و چرایی 
آن چندان آشکار نیست. لوین در این گونه موارد پیشنهاد می کند که 
به بدن خود گوش دهید. اگر احساساتی شبیه افسردگی، اضطراب، 
استرس یا ناکامی را تجربه می کنید، به این رابطه خاتمه دهید. لوین 
می افزاید اغلب مردم با بیش از یک مورد از این احساسات دست 

به گریبانند. 
۴. مایه  آبروریزی شماست

یک دوست باید مایه  مسرت دوستش باشد، یا فردی مورد اعتماد 
برای او. نباید این رابطه به نحوی باشد که شما دوست تان را از 
خانواده یا دیگر دوستان تان پنهان کنید. گر چه همه گاهی لحظات 
خجالت آوری را تجربه می کنند اما اگر از فردی دائما رفتارهای غلط 
و اشتباه که مایه  آبروریزی هستند، سر زد قطعا او را در لیست افرادی 
که قصد قطع رابطه با آنها را دارید، جای دهید. اما اگر رفتارهای 
شرم آور او بخشی از رفتارهای او باشد و دیگر رفتارهای او را دوست 
داشته باشید، تکلیف چیست؟ از اینکه به دوستی با او ادامه می دهید، 

احساس بدی نداشته باشید.  

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

   هزارپا
18شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

الزانیاعرق سرد
14:302016:1521:30شروع سانس

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

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما 
را خریداریم(    09153423744

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

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

)داخل و خارج شهر(

 به همراه کارگر ماهر و حرفه ای

تبلیغات شعار ما نیست ، تضمین کار ماست 
جابجایی اثاثیه منزل با کارگر ماهر و حرفه ای

 به صورت کامال تخصصی و فنی
 با بیش از یک دهه کار    صددرصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00

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

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر    
چلو کوبیده  ۸۷00 تومانشهرام  مداحی ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

چلو جوجه  ۸500 تومان
چلومرغ  ۸200 تومان

چلو خورشت قیمه ۷000 تومان
چلو خورشت سبزی ۷000 تومان

استامبولی  5۸00 تومان
سناتوری 11500 تومان       وزیری 12000 تومان
چلوپاچین 9000 تومان    چلو نگینی 11000 تومان

چلو جوجه با استخوان  10000 تومان

غذا آماده ربگ

32404043-09156650509  
آدرس: نبـش غفـاری 34 

به یک آشپز و کمک آشپز جهت کار 
در رستوران واقع در انتهای معلم 

نیازمندیم.
09120840193
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یادمان شهدای استان

“ همسرم از تو عاجزانه می خواهم که صبر و استقامت را پیشه خود سازی و اگر از خدا فراموش نکنی خدا هم از 
تو فراموش نخواهد کرد... اطفال یتیم را فراموش نکنی و ایشان را بزرگ کن تا دستگیری برای آخرت تو باشد. “     

شهید غالمرضا فوالدی

اخبار  ورزشی 

حوادث 

سرایان  میزبان چهارمین سوگواره تعزیه 

تسنیم-سرپرست معاونت فرهنگی و رسانه اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: چهارمین سوگواره 
و  سوم  منتخب  تعزیه  پنج  اجرای  با  استان  تعزیه 
افزود:  وی  می شود.  برگزار  سرایان  در  آبان  چهارم 
پنج گروه منتخب به مدت دو روز در محل حسینیه 
سیدالشهدا )ع( شهرستان به اجرای برنامه می پردازند.
رمضانی یادآور شد: مراسم اختتامیه سوگواره تعزیه نیز 
با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  و مدیران 

شهرستان روز جمعه برگزار می شود.

آغاز مهاجرت پرندگان سیبری
 به سد رزه درمیان

دادرس مقدم-سرپرست نمایندگی حفاظت محیط 
پرندگان  از  گروه  نخستین  گفت:  درمیان  زیست 
مهاجر در سد رزه برای زمستان گذرانی فرود آمدند. 
مستقیم افزود: برخی پرندگان سد رزه درمیان را به 
عنوان اقامتگاه بین راهی انتخاب می کنند و برخی 
دیگر تا پایان فصل سرما در این منطقه به حیات 
خود ادامه می دهند که با گرم شدن هوا منطقه را 
ترک می کنند.وی اردک سبز و سرحنایی، حواصیل، 
خوتکا، چنگر، غاز وحشی، کشیم، آنقوت، باکالن و 
انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی را از جمله پرندگان 
مهاجر به سد رزه ذکر کرد و گفت: مهاجرت این 
پرندگان تا اواسط آذر ادامه دارد و پیش بینی می شود 

تعداد این پرندگان به 6 هزار قطعه برسد.

کارگاه آموزشی “نه به اعتیاد” برپا شد

ایرنا-معاون جوانان جمعیت هالل احمر گفت: براساس 
تفاهم نامه سازمان جوانان هالل احمر و ستاد مبارزه 
با مواد مخدر کارگاه آموزشی “نه به اعتیاد” در استان 
با هدف ارتقای سالمت جامعه برپا شد. موهبتی افزود: 
این کارگاه ها در دو نوبت برای داوطلبان خانم و آقا در 
مرکز استان برگزار می شود که اولین کارگاه مخصوص 
آقایان از صبح دیروز فعالیت خود را آغاز کرد و تا پایان 
روز پنجشنبه ادامه دارد و کارگاه مخصوص خانم ها 
نیز نهم و دهم آبان برگزار خواهد شد و بیشتر شرکت 
کنندگان در هر دو مقطع دانشجویان هستند.وی اظهار 
کرد: در این کارگاه ها، انتقال دانش و کسب مهارت 
در پیشگیری اولیه اعتیاد به صورت نظری و عملی در 
سطح مقدماتی با حضور اساتید دانشگاهی ارائه می شود.

مقدمات راه اندازی آشیانه بالگرد 
طی دو سال آینده فراهم می شود

در  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  کاوش-معاون 
احمر  هالل  شرق  نجات  و  امداد  پایگاه  از  بازدید 
بالگرد در خراسان جنوبی  ایجاد آشیانه  اظهار کرد: 
است. وی  استان  در  نجات  و  امداد  جزو ضروریات 
ادامه داد: در زمان حاضر در وضع اعتباری خوبی به 
سر نمی بریم اما با یک برنامه ریزی مدون باید در 
یک یا دو سال آینده مقدمات راه اندازی باند امداد و 
نجات و آشیانه بالگرد را فراهم کنیم. علوی مقدم ضمن  
تقدیر از مدیرعامل جمعیت هالل احمر  گفت: ایشان  
کاربردی و اجرایی به کارها ورود کرده است.علوی 
مقدم با اشاره به اینکه خراسان جنوبی استانی حادثه 
خیز است که بر روی گسل قرار دارد، ادامه داد: با 
توجه به در پیش بودن زمستان و خسارت هایی که 
به استان به دلیل سیل و آبگرفتگی وارد می شود، باید 
ذخیره انبارها استاندارد باشد. وی همچنین بر توجه 
ارتقای  برای  همگانی  آموزش  موضوعات  به  ویژه 
وضع کارکنان و امدادگران هالل احمر تاکید و اظهار 
امیدواری کرد: با برنامه ریزی مدون در مجموعه هالل 
احمر به موفقیت های خوبی در این بخش برسیم.

* مدیر عامل جمعیت هالل احمر  از  پیوستن 37 مربی 
جدید به جمع مربیان امداد و کمک های اولیه  خبر داد.

*رئیس مرکز آموزش علمی- کاربردی جهاد دانشگاهی 
بیرجند از آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت مؤسسه آموزش 
عالی علمی- کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند خبر داد.

*23 هزار و 730 تن انواع نهاده های دامی بین دامداران 
خراسان جنوبی توزیع شد.

*مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان گفت: 4 و نیم 
میلیارد تومان برای ساخت مرحله نخست سالن همایش 
ها و آمفی تئاتر سازمان تامین اجتماعی اختصاص یافت.

*حدود 34 میلیارد تومان از ابتدای امسال در بخش 
معدن استان سرمایه گذاری شد.

*دو قاچاقچی کارتخوان حافظه  )Ram Reader( در 
طبس به 64 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

*رئیس اداره امور خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند از اسکان هزار و 226 دانشجو در خوابگاه های 

دولتی و خودگردان این دانشگاه خبر داد.
*مدیرکل راه آهن شرق با اشاره به توانمندی های باالی 
راه آهن ایران خواستار گسترش و تداوم همکاری های 

ریلی دو کشور ایران و ازبکستان شد.
*معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های 
استان دی امسال در بخش های مختلف برگزار می شود.

*مسئول نمایندگی صنعت، معدن و تجارت درمیان گفت: 
از آغاز امسال تاکنون 560  بازرسی و گشت مشترک از 

نانوایی های شهرستان انجام شد.

اخبار کوتاه

خبر های ویژه

دادرس مقدم-معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استاندار خراسان جنوبی گفت: اولین 
بار در کشور کارگروه پدافند اقتصادی در استان 
تشکیل می شود. به گزارش آوا، مشیرالحق عابدی 
در نشست کارگروه اقتصاد، صنعت و کشاورزی 

مدیریت  امروزه  افزود:  استان  غیرعامل  پدافند 
پدافند غیرعامل در حوزه اقتصادی باید به جد 
مورد توجه قرار گیرد و دستگاه های اجرایی مثل 
جهادکشاورزی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت 

در این زمینه تالش کنند.

اقدامات  اقتصادی  پدافند  کرد:  اظهار   وی 
نرم افزاری است که منجر به رفع و یا کاهش 

تهدیدات و تبعات در حوزه اقتصادی خواهد شد.
وی گفت: با توجه به شرایط حساس فعلی و 
مشکالت و چالش های موجود در حوزه اقتصاد 
و قرار گرفتن در جنگ اقتصادی، توجه به پدافند 
غیرعامل در حوزه اقتصادی بیش از پیش مهم 
و ضروری است تا بتوان اثر مخرب و مشکالت 

ناشی از جنگ اقتصادی را به حداقل کاهش داد.
معاون استاندار ضمن تاکید بر ضرورت فعال شدن 
و تشکیل منظم جلسات کمیته های تخصصی 
ذیل کارگروه اقتصاد، صنعت و کشاورزی افزود: 
کمیته صنعت، معدن و تجارت کارگروه پدافند 
غیرعامل با مسئولیت اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت و کمیته کشاورزی و منابع طبیعی پدافند 

غیرعامل با مسئولیت اداره کل جهاد کشاورزی 
تشکیل خواهد شد. وی به اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: با توجه به 
غیرعامل  پدافند  در  اقتصادی  مسایل  اهمیت 
ضرورت توجه به مولفه ها و محورهای اقتصاد 
مقاومتی بیش از پیش است.عابدی یادآور شد: 
یک  عنوان  به  اقتصادی  پدافند  موضوع  بین 
موضوع مهم و مورد نیاز در شرایط فعلی و نیز 
اقتصاد مقاومتی و سیاست هایی که در این زمینه 
مستقیمی  و  دوسویه  ارتباط  است  شده  ابالغ 
وجود دارد. وی همچنین افزود: دستگاه های 
اجرایی تخصصی در حوزه اقتصادی اقداماتی که 
در زمینه تنظیم بازار به انجام رسانده اند را به 
منظور ایجاد آرامش در بازار و اطمینان بخشی به 
مردم استان از طریق رسانه ملی و سایر رسانه ها

 به اطالع مردم برسانند.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع استاندار گفت: با توجه به 
اهمیت موضوع تنظیم بازار به ویژه در خصوص 
کاالی اساسی و ضروری مورد نیاز مردم و لزوم 
تامین و ذخیره سازی به موقع و مناسب آنها و 
تاثیر زیاد و مستقیم این مساله در نارضایتی مردم و 
در نتیجه تبعات و عواقب سوءاجتماعی، سیاسی و 
امنیتی الزم است در حوزه تنظیم بازار موضوعات 
و مالحظات پدافند غیرعامل مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تامین به موقع نهاده های دام و طیور، 
گندم و آرد، سوخت و سایر عوامل تولید و مواد 
اولیه واحدهای تولیدی و نیز مباحث مرتبط با حمل 
و نقل باید مورد دقت نظر و توجه قرار گرفته و 
برنامه ریزی و اقدامات مناسب در این زمینه از 

سوی متولیان امر به انجام برسد.

برزجی- مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی 
درآمدهای  محل  از  تومان  میلیارد   30 گفت: 
ماه   6 در  شده  وصول  افزوده  ارزش  مالیات 
نخست امسال به حساب شهرداری های استان 
واریز شد. نباتی اظهار کرد: بخشی از درآمدهای 
به  ماه  هر  شده،  وصول  افزوده  ارزش  مالیات 
حساب دهیاری ها و شهرداری ها واریز می شود 
که امسال 30 میلیارد تومان سهم شهرداری ها و 
15 میلیارد تومان سهم دهیاری های استان در 6 
ماه ابتدای امسال بوده است. وی سهم شهرداری 

بیرجند را از درآمدهای مالیات ارزش افزوده 6 
ماه نخست امسال 12 میلیارد تومان اعالم کرد 
و افزود: در این مدت حدود 160 میلیارد تومان 
درآمد مالیاتی وصول شده که 98 میلیارد تومان 
مربوط به مالیات های مستقیم و 62 میلیارد 

تومان آن مالیات ارزش افزوده بوده است. 
مدیرکل امور مالیاتی از کاهش وصول مالیات در 
استان از ابتدای امسال خبر داد و گفت: امسال 
از پیش بینی های سازمان امور مالیاتی کشور 
در وصول درآمدهای مالیات 16 درصد عقب تر 

هستیم. وی تحول در نگرش مردم و همچنین 
تغییر رفتار سازمانی را جزو برنامه های اصلی ادارات 
امور مالیاتی عنوان کرد و گفت: تعامل و ارتباط 
موثر با مودیان مالیاتی برای ارائه خدمات مناسب و 
رفع مسائل و مشکالت مالیاتی فعاالن اقتصادی 
در دستور کار تمامی کارکنان امور مالیاتی قرار دارد.
نباتی با تاکید بر اینکه نرخ مالیات مشاغل در 
موضوع تبصره ماده 100 از هشت به پنج درصد 
کاهش پیدا کرده است، افزود: با توجه به مسائل و 
مشکالت اقتصادی منطقه و استان، تحت هیچ 

شرایطی قصد نداریم در حق کسی اجحاف یا 
فشار مضاعفی وارد شود.وی تصریح کرد: تکیه و 
برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی تحقق درآمدها از 
محل مبارزه با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، 
برخورد با هر گونه سوءاستفاده یا اخالل در نظام 

اقتصادی کشور است.
مدیرکل امور مالیاتی گفت: با استفاده از رکوردهای 
اطالعاتی اعالم شده در سامانه های مالیاتی به 
ثبت شده  فروش  و  خرید  اطالعات  خصوص 
در سامانه 169 مکرر، مالیات تشخیصی مودیان 

مالیاتی تا حد قابل قبولی به واقعیت نزدیک شده 
است.وی افزود: از طرفی شناسایی مودیان مالیاتی 
جدید و پیشگیری از پدیده فرار مالیاتی بسیار سهل 

تر از گذشته شده است.

گروه خبر- مدیرکل ورزش و جوانان با اشاره به 
اینکه آموزش های پیش از ازدواج را اداره کل 
ورزش و جوانان بر عهده دارد، اظهار کرد: در این 
راستا به زودی 150 کارگاه آموزشی در استان برای 
جوانان در آستانه ازدواج برگزار می کنیم.نماینده ولی 
فقیه در استان در دیدار مدیرکل ورزش و جوانان و 
روسای هیئت های ورزشی استان گفت: ورزشکاران 
ایرانی از دوران باستان افرادی با سعه صدر و اخالق 
مدار بودند و کمی تحمل از نقطه ضعف های امروز 
در ورزش قهرمانی کشور است که باید رفع شود.آیت 
ا... عبادی افزود: ورزش قهرمانی به دلیل سختی و 
رقابت پذیری احساسات و عوارض دارد اما در هر 
دو بخش همگانی و قهرمانی آنچه در فرهنگ 
ورزش ایرانی و اسالمی ما از قدیم بوده این است که 
ورزشکار همانطور که از نظر بدنی قدرتمند است به 
لحاظ روحی و تحمل پذیری هم باید قوی باشد. وی 
اظهارکرد: ورزش همگانی فراگیر است و قشرهای 
مختلف در هر کار، شغل و رشته ای که دارند وقتی 

سالم باشند یعنی همه امور سالم می شود. وی گفت: 
رشته قهرمانی شرایط می خواهد یعنی اهمیت 
خاص دارد چون برد و باخت در این حوزه فقط به 
 شخص برنگشته بلکه به جامعه و نظام بر می گردد.
عبادی گفت: رشد استعدادهای بدن به تالش و 
تمرین نیاز دارد و کلمه عربی ریاضت به تحمل 

مشکالتی می گویند که شخص هدفمند برای رشد 
بدن انجام می دهد و این ریاضت در مورد مسائل 

معنوی و پرورش روح هم مصداق پیدا می کند.

۱۰ پروژه بزرگ ورزشی
 به بهره برداری می رسد

در این دیدار سرپرست گفت: 10 پروژه بزرگ 
ورزشی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 

اسالمی تا پایان سال در استان به بهره برداری 
 می رسد. وی اظهار کرد: از جمله سیاست های

محوری در حوزه ورزش و جوانان این است که 
امکانات و منابع را بر اساس یک مکانیزم عدالت 
محورانه توزیع کنیم. وی بیان کرد: هر چند با 
توجه به پروژه های نیمه تمام شروع یک پروژه 
جدید امکان پذیر نیست اما با توجه به نیاز برخی 
از شهرستان های استان چون خوسف، زیرکوه 
و درمیان اجازه شروع پروژه های جدید ورزشی 
در این شهرها را اخذ کرده ایم.سرپرست با اشاره 
اینکه اعتبار ورزش و جوانان از محل اعتبارات 
تملک دارایی در سال گذشته 20 میلیارد تومان 
بوده است، ادامه داد: در زمان حاضر 30 پروژه 
ورزشی در خراسان جنوبی در حال اجرا ست. وی 
افزود: به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
خراسان  در  ورزشی  بزرگ  پروژه  اسالمی10 
جنوبی به بهره برداری خواهد رسید.وی گفت: 
از سیاست های مهم در حوزه جوانان آموزش 
های پیش از ازدواج، حین ازدواج و پنج سال اول 
زندگی مشترک است که با همکاری دانشگاه علوم 

پزشکی، بهزیستی و اداره کل ورزش و جوانان 
صورت می گیرد. وی بیان کرد: در حوزه جوانان 
نیز در هفت حوزه مشارکت اجتماعی، سازمان 
های مردم نهاد، اوقات فراغت، کنترل آسیب های 
اجتماعی، هویت ایرانی و اسالمی، ازدواج، اشتغال 
و فضای مجازی مسئولیت داریم که در ستاد 
ساماندهی امور جوانان در این زمینه ها برنامه ریزی 
انجام می گیرد.وی ادامه داد: هر چند در گذشته 
جنوبی  خراسان  ورزش  برای  بزرگی  کارهای 
انجام گرفته ولی با توجه به ظرفیت های استان 
هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده ایم.سرپرست 
با اشاره به روز ملی پارا المپیک افزود: در خراسان 
جنوبی 22 هزار و 500 معلول و جانباز وجود دارد 
که بر اساس سیاست های نظام تالش می کنیم 
فرصت های برابری را در حوزه ورزش در اختیار 
آنان قرار دهیم.وی یادآور شد: اعتقاد ما  این است 
که محدودیت های فیزیکی نباید مانع مشارکت 
هدفمند معلوالن و جانبازان در عرصه ورزش شود.

150کارگاه آموزشی برای جوانان برگزار می شود

30 میلیارد تومان به حساب شهرداری ها واریز شد

کارگروه پدافند اقتصادی تشکیل می شود

بالتکلیفی دانشجویان
  رشته های پزشکی دانشگاه آزاد

کاری- دانشجویان ورودی 97 رشته های پزشکی و 
پیراپزشکی که بعد از مدت ها استرس کنکور، خوشحال 
از پذیرش در رشته مورد عالقه خود، یک هفته ای در 
کالس های درس شرکت کرده اند، ناگهان می شنوند 
که در پذیرش آن ها اشتباهی صورت گرفته است. 
گویا این دانشجویان در هفته دوم مهر ، طبق قانون و 
دستورالعمل های مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، 
کارهای مربوط به ثبت نام را انجام داده، شهریه دانشگاه 
را پرداخت کرده و با دریافت کارت دانشجویی در کالس 
ها حاضر شده اند اما هنوز مدت زیادی از شروع تحصیل 
نگذشته  که به آن ها اعالم می شود دیگر دانشجو نیستند!

چه کسی جوابگوی تضییع حقوق ماست؟
ماجرا  این  درباره  واحد  طبس  دانشجویان  از   یکی 
توضیح داد: از 23 مهر کالس مان را تعطیل کردند و 
گفتند سیستم اشتباه کرده و دانشجویان واقعی که پذیرفته 
شده اند کسان دیگری هستند، به دنبال احقاق حق تضییع 
شده مان هستیم اما هنوز جوابی نگرفته ایم. مادر یکی 
دیگر از دانشجویان دختر بیرجندی که در دانشگاه آزاد 
زاهدان رشته مامایی قبول شده است هم گفت: دخترم 
رشته زبان و ادبیات انگلیسی بیرجند قبول شده است ولی 
زمانی که متوجه شد رشته مامایی دانشگاه آزاد قبول شده 
از بیرجند انصراف داد و به زاهدان رفت.وی ادامه داد: در 
کمال تعجب در زاهدان بعد از اینکه مراحل ثبت نام انجام 
شد و چند روز از تحصیل آنها گذشت به او ابالغ شد که 
اشتباه شده و در لیست قبولی ها نیست!وی با اشاره به 
اینکه  این روزها دخترم حال و روز خوبی ندارد و اصال از 
خانه بیرون نمی آید، افزود: هیچ کس به ما و مشکالت 
روحی که برای فرزندمان پیش آمده پاسخی نمی دهد، ما 
هم امیدمان را از دست داده ایم.قاضی زاده هاشمی، وزیر 
بهداشت  هم آب پاکی را روی دست دانشگاه آزاد ریخت 
و  عنوان  کرد: ما نمی توانیم مقررات را زیرپا بگذاریم 
بنابراین ظرفیت پذیرش دانشجوی علوم پزشکی دانشگاه 
آزاد تغییر نمی کند. وی در  جلسه اجالس معاونان آموزشی 
دانشگاه های پزشکی کشور گفت: اتفاق اخیر دانشگاه 
آزاد در زمینه جذب دانشجو در رشته های پزشکی باعث 
نخواهد شد وزارت بهداشت مقررات را زیر پا بگذارد، 
بنابراین ظرفیت ها برای پذیرش دانشجو همانی است که 
در ابتدا به این دانشگاه اعالم شده و قابل تغییر نخواهد بود.

مدال طالی تیراندازان  پیشکسوت کشور 
به نماینده  استان  رسید

رئیس هیئت تیراندازی گفت: محمدناصر سلیمانی،   
نماینده خراسان جنوبی که دبیر هیئت تیراندازی استان 
نیز است با کسب مدال طالی مسابقات تیراندازی 
بازنشستگان کشور در دومین جشنواره به کار خود 
پایان داد. نایاب اظهارکرد: 60 نفر از 30 استان کشور در 
رشته تفنگ و در دو بخش آقایان و بانوان در فدراسیون 

تیراندازی با یکدیگر  رقابت کردند.

یک کشته بر اثر برخورد 
پراید  با موتور سیکلت

برخورد یک دستگاه پراید با موتور سیکلت در محور 
قاین - زیرکوه یک کشته بر جای گذاشت. رئیس پلیس 
راه استان گفت: صبح دیروز با اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی 110مبنی بر تصادف در محور اصلي قاین- زیرکوه  
مأموران پلیس راه به همراه گروه امداد به محل سانحه 
اعزام شدند. رضایی افزود: در این سانحه رانندگی، راکب 

68 ساله موتور سیکلت جان باخت.

توقیف 40 تن کود مرغ غیر مجاز 
در دیهوک

دو محموله 20 تنی کود مرغ غیرمجاز فاقد گواهی 
بهداشتی در دیهوک توقیف شد. رئیس شبکه دامپزشکی 
طبس گفت: این کود ها  با دو  تریلر با بارنامه کود ورمی 
کمپوست و فاقد مجوز بهداشتی از گناباد به منوجان کرمان 

حمل می شد  که در دیهوک توقیف شد.

کشف حدود 6 هزار لیتر سوخت قاچاق 
در سربیشه

5 هزار و 840 لیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان سربیشه 
کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامي سربیشه گفت:  
مأموران انتظامي این شهرستان دیروز هنگام کنترل 
محورهاي عبوري، به چهار دستگاه خودروی سبک و 
سنگین مشکوک شدند و در بازرسي از خودروها این مقدار 

گازوئیل  را کشف کردند.
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تالش نیروهای شهرداری بر ارائه عملکرد 
مطلوب در ارتباط با شهروندان 

واحدهای  سرکارگران  توجیهی  غالمی-جلسه 
مامورین  سبز،  فضای  و  شهری  خدمات  عمران، 
اجرائیات و سد معبر به همت اداره حراست شهرداری 
شهرداری  حراست  اداره  شد.رئیس  برگزار  بیرجند 
ویژه  اهتمام  و  تالش  بر  جلسه  این  در  بیرجند 
نیروها در ارائه عملکرد مطلوب در ارتباط با شهر و 
شهروندان تاکید کرد. حسینی با اشاره به برگزاری 
این جلسه پیرامون مسائل و مشکالت موجود و با 
هدف ارائه راهکار و پیشنهادات برای رفع آنها اضافه 
خصوص  در  پرسنل  آگاهی  سطح  افزایش  کرد: 
وضع  از  موقع  به  رسانی  اطالع  گفتار،  حفاظت 
موجود در شهر در زمینه خدمات شهری و عمران 
و همکاری گسترده با واحد حراست را از مهم ترین 

موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
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معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی از احداث 32 هزار و 332 واحد 
روستایی با اعطای تسهیالت در استان خبر داد 
به منظور بهسازی و نوسازی  امسال  و گفت: 
مسکن روستایی 2 هزار و 500 فقره تسهیالت 
250 میلیون ریالی پیش بینی شده است. یزدانی در 
گفت وگو با تسنیم، اظهار کرد: طرح ویژه بهسازی 
و نوسازی مسکن روستایی با هدف احداث مسکن 
مقاوم و بادوام روستایی، تامین مسکن متناسب 
با نیاز روستائیان و ایجاد تحرک در چرخه تولید 
مسکن روستایی در کشور و استان از سال 84 
آغاز شده است.وی افزود: در این راستا طی 14 
سال اخیر با اعطای این تسهیالت ارزان قیمت 
که با بازپرداخت 12 ساله و 3 ساله دوران مشارکت 
ساخت در اختیار متقاضیان قرار می گیرد تاکنون 

32 هزار و 332 واحد احداث شده است.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی با بیان اینکه در سال 97 سهمیه 
استان دو هزار و 500 فقره تسهیالت 250 میلیون 
در  تاکنون  افزود:  است،  شده  پیش بینی  ریالی 
مجموع 979 فقره تسهیالت به استان ابالغ شده 
که از این تعداد 524 متقاضی به بانک های عامل 
معرفی شده است.وی خاطرنشان کرد: همچنین 
عملیات اجرایی 255 واحد آغاز شده و 18 واحد نیز 

پایان کار دریافت کردند.

بیش از 4 هزار واحد مسکن روستایی 
در خراسان جنوبی بازسازی شد

محمدرضا یزدانی اظهار  کرد: عالوه بر تسهیالت 
نیز  بنیاد مسکن  روستایی،  ویژه مسکن  طرح 

ساالنه تعدادی تسهیالت قرض الحسنه برای 
تعمیر و مرمت و تکمیل واحدهای روستایی و 
یا احداث حمام در روستاها به واجدین شرایط 
پرداخت می کند. وی افزود: به همین منظور از 
سال 84 تاکنون بیش از 20 هزار فقره از این 
تسهیالت در روستاهای استان پرداخت شده است. 

وی بیان کرد: 148 فقره تسهیالت قرض الحسنه 
با اعتباری بالغ بر 11 هزار و 120 میلیون ریال به 
استان اختصاص یافته که در مرحله ابالغ استانی 

به شعب بانکی است.
یزدانی تصریح کرد: در زمینه بازسازی واحدهای 
آسیب دیده از حوادث قهری نیز بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی فعالیت های ارزنده ای را از سال 
از  خارج  حتی  و  استان  سطح  در  تاکنون   84
استان انجام داده است.وی با بیان اینکه در استان 
تاکنون نزدیک به 4 هزار و 200 واحد بازسازی 
شده است، خاطرنشان کرد: امسال نیز 14 فقره 
تسهیالت بازسازی با اعتباری بالغ بر 4 هزار و 
300 میلیون ریال به استان ابالغ شده است.معاون 
بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی خراسان جنوبی یادآور شد: امسال  7 فقره 
تسهیالت تعمیری با اعتباری بالغ بر 840 میلیون 
ریال برای بازسازی 14 واحد مسکونی و تعمیر 7 
واحد خسارت دیده سیل در شهرستان سربیشه و 

طبس به استان ابالغ شده است.
یزدانی اظهار کرد:  این تسهیالت در مرحله ابالغ 

استانی به شعب بانک است.

۳۲ هزار و ۳۳۲ واحد روستایی در استان احداث شده است
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رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهبندان گفت: 
از مجموع اعتبارات تخصیص داده شده به مشاغل خانگی 
در بخش صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهبندان، 100 
درصد این اعتبارات جذب و در قالب تسهیالت قرض الحسنه 
به متقاضیان پرداخت شد. به گزارش ایسنا، رضا اردونی در جمع 

خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون به 28 طرح مشاغل خانگی در 
قالب پشتیبان و مستقل تسهیالت قرض الحسنه پرداخت شد. 
وی با اشاره به بازدید کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت 
و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان از این طرح ها و 
فعال بودن آن ها، خاطرنشان کرد: با جذب کامل اعتبارات 
و پرداخت این تسهیالت، برای 47 نفر به صورت مستقیم 
اشتغال ایجاد شده است. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت 
میلیون  مجموع 225  از  شد:  یادآور  نهبندان  شهرستان 
اعتبارات تخصیص داده شده به مشاغل خانگی  تومان 
در بخش صنعت، معدن و تجارت شهرستان، 100 درصد 
 این اعتبارات جذب و در قالب تسهیالت قرض الحسنه 

به متقاضیان پرداخت شد.

در  استاندارد  فرهنگ  نکوداشت  همایش  در  غالمی- 
بیرجند  شرکت کویرتایر به دلیل اهتمام در استانداردسازی و 
کیفیت به عنوان واحد نمونه استانی استاندارد معرفی شد.در 
این مراسم که با حضور مدیرکل مرکز فناوری اطالعات 
و ارتباطات سازمان ملی استاندارد ایران و معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استاندار و مدیرکل استاندارد برگزارشد، لوح و 
تندیس واحد نمونه استاندارد به شرکت کویرتایر اعطا شد. در 
متن این لوح آمده است: اکنون که در سایه عزم و اراده به 
عنوان واحد تولیدی نمونه استان” انتخاب شده اید،حسن تدبیر 
وتالش موفق مدیریت وکارکنان آن واحد صنعتی در مسیر 
تولید و دستیابی به اهداف ارزشمند برای نیل به اقتصاد پویا 
وتوسعه پایداردر سال حمایت ازکاالی ایرانی قابل تقدیراست.

جذب 100 درصدی اعتبارات مشاغل خانگی نهبندان کویرتایر به عنوان واحد نمونه استاندارد خراسان جنوبی
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امام علی علیه  السالم فرمودند :     

هَوةِ الرُّشُد في ِخالِف الشَّ
هدایت، در مخالفت  با شهوت است.
)بحار األنوار : ج۷8 ، ص53 ، ح8۷(

اگر مدافعان حرم نبودند دشمن تا 
چند کيلومتري کربال جلو آمده بود

به  اشاره  با  انقالب  رهبر  خامنه ای،  آیت ا...  حضرت 
شباهت حرکت مدافعان حرم اهل بیت)ع( در سال های 
اخیر با حرکت کسانی که در دوران خلفای عباسی با 
نثار جان خود نگذاشتند قبر مطهر سیدالشهداء)ع( از بین 
برود، فرمودند: اگر آنجا کسانی فداکاری نمی کردند، 
الحسین)ع(  اباعبدا...  امروز شوکت و هیمنه  محّبت 
این جور دنیا را فرا نمی گرفت. خشت اّول و اصلِی 
این کار را همان کسانی گذاشتند که درواقع جانشان 
بّچه های  فدا کردند.  اباعبدا...)ع(  قبر  زیارت  برای  را 
شما هم همین  طور. اگر این کسانی که رفتند آنجا 
مجاهدت کردند نبودند، دشمن تا نزدیکی قبر مطّهر 
حضرت اباعبدا...)ع( چند کیلومتری کربال، جلو آمده بود.

حربه آمریکا در اعمال فشار 
۱۳ آبان از هميشه کندتر است

روحانی، رئیس جمهور گفت: دولت آمریکا به دنبال 
آن بود که 13 آبان را به روز تلخ و سخت برای مردم 
ایران تبدیل کند که بد بیاری بزرگی آورده و روزی را 
برای فشار به مردم ایران انتخاب کرده که مردم در آن 
ایام برای پیامبر اسالم )ص( و خاندان رسالت در اوج 
معنویت و فداکاری قرار دارند. بنابراین حربه آنها در 
اعمال فشار به ایران در این ایام از همیشه کندتر است.

جهانگيري باید پاسخگوی مشکالت 
اقتصادي پيش آمده در کشور باشد

موتلفه  حزب  مرکزی  شورای  عضو  انبارلویی، 
اسالمی گفت: جهانگیری باید پاسخگوی گرانی ها 
و مشکالت اقتصادی پیش آمده در کشور باشد و 
کسی از ایشان نپرسیده که می تواند منشی خود را 
عوض کند یا خیر؟ شما باید پاسخگوی این مطلب 
باشید از امکانات گسترده ای که در دست دارید چه 
استفاده ای برای حل مشکالت کشور انجام داده اید.

رهبری نظارت بر سياست های کلی 
را به مجمع تشخيص واگذار کردند

 
امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: براساس 
اصل 11۰ قانون اساسی، نظارت بر سیاست های کلی 
نظام به عهده رهبری است که ایشان هم می توانند 
این اختیار را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار 
کنند و در این خصوص ایشان این اختیار را به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده اند. چیزی که 
محل ایراد است، این است که اختیار واگذار شده به 
مجمع تشخیص مصلحت بوده، نه هیئت دیگری، 
از  بخشی  دارد.  حقوقی  ترکیب  یک  مجمع  این 
مجمع تشخیص در یک کمیسیون نسبت به مطابقت 
قوانین با سیاست های کلی نظر می دهند؛ در حالی که 
ما معتقدیم این اختیار به مجمع واگذار شده است.  

مقدمات تصویب FATF در دولت 
احمدی نژاد تنظيم شد 

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان 
با  مرتبط  الیحه   ۴ این  تصویب  مقدمات  اینکه 
گفت:  ندارد،  ارتباطی  روحانی  دولت  به   FATF
مقدمات تصویب این لوایح در دولت احمدی نژاد 
تنظیم شده و دولت روحانی به دلیل اینکه متوجه 
این موضوع شد که این لوایح کار اساسی و الزم 
داد. ادامه  را  آن  است،  کشور  بانک های  برای 

حرف من در دادگاه این بود که شما 
نمی توانيد ليبراليسم را پياده کنيد

حسن عباسی، رئیس اندیشکده یقین با اشاره به نامه 
استعفای آخوندی گفت: او می گوید چون نتوانستم 
پیاده کنم پس می روم.  را  لیبرالیسم  و  آزاد  اقتصاد 
واقعیت این است که لیبرالیسم هم در دنیا و هم در 
ایران شکست خورده است و من همین ها را در دادگاه 
گفتم. حرفم در دادگاه این بود که منتظری و بنی صدر 
نتوانستند لیبرالیسم را پیاده کنند پس شما هم نمی توانید.

بيشتر از جابه جا کردن افراد کابينه 
اصالح سياست هاي روحانی نياز است

نصراله پژمان فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
گفت: به نظر من بیشتر از اینکه جابه جا کردن افراد 
اصالح  و  جابه جایی  باشد،  داشته  ضرورت  کابینه 
دولت  رئیس  عنوان  به  رئیس جمهور  سیاست های 
نیاز است تا بتواند این مشکل را حل و فصل کند، 
اساسی  تغییرات  نیز  جابه جایی ها  این  با  وگرنه 
چندانی در دولت مشاهده نخواهیم کرد. تیم جدید 
با  باید  کنند،  عمل  آن  به  می خواهد  که  آنچه  در 
رئیس  و  باشند  داشته  هماهنگی  رئیس جمهور 
جمهور باید مقداری سیاست های خود را تغییر دهد.

ترامپ مجبور خواهد شد مقابل 
ایران عقب نشينی کند

آمریکا  نوشت:  پالیسی«  »فارین  نشریه  تارنمای 
فشار  و  ایران  با  تقابلی  رویکرد  های  محدودیت 
ناشی از افزایش بهای نفت را احساس کرده است 
فشار  سیاست  از  شد  خواهد  مجبور  سرانجام  و 
حداکثری بر ایران و تالش برای به صفر رساندن 

صادرات نفت این کشور عقب نشینی کند.

سیده الهام حسینی - معاون مدیر کل دفتر 
کشاورزی  جهاد  وزارت  سردسیری  های  میوه 
از احداث گمرک رسمی به عنوان مبدا صادرات 
زرشک در خراسان جنوبی خبر داد و عنوان کرد: 
این کار برای این که زرشک جایگاه واقعی خود را 

در بین کشورها پیدا کند، انجام خواهد شد. 
روستای  زرشک  مزارع  از  بازدید  ای  رسانه  تور 
مهمویی شهرستان بیرجند با حضور قوسی رئیس 
سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، رضوانی 
همدان،  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  جاللی 
حبیبی معاون مدیر کل دفتر میوه های سردسیری 
معاونین  از  تن  چند  و  کشاورزی  جهاد  وزارت 
های  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  مدیران  و 

خراسان جنوبی و همدان برگزار شد.
حبیبی در جمع خبرنگاران با اشاره به این که 50 
هزار نفر مستقیم و غیر مستقیم از این محصول 
ارتزاق می کنند، ادامه داد: برای ایجاد انگیزه بین 
خراسان  از  زرشک  صادرات  انجام  جهت  تجار 
جنوبی اعطای بسته های حمایتی را در نظر داریم. 
وی با بیان این که در سال 96، 356 تن زرشک 
کرد:  اضافه  است،  صادر شده  گمرک  آمار  طبق 
اروپا،  اتحادیه  به کشورهای عضو  عمده صادرات 
روسیه و حاشیه خلیج فارس بوده است. به گفته 
وی ارزش صادرات برای هر کیلوگرم زرشک 4.7 
دالر است و اگر زرشک به صورت برند عرضه شود 
این مبلغ باالتر هم خواهد رفت. معاون مدیر کل 
دفتر میوه های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی 
در بخش دیگری از سخنانش به  15 هزار و 500 
هکتار سطح زیر کشت زرشک استان اشاره و بیان 
زرشک کشور  زیر کشت  کرد: 98 درصد سطح 

را خراسان جنوبی به خود اختصاص داده است. 
خراسان  در  محصول  این  عملکرد  وی  گفته  به 
جنوبی 13 هزار و 500 کیلوگرم در هکتار است 
و امیدواریم با برنامه های معاونت باغبانی و سازمان 
جهاد کشاورزی عملکرد در واحد سطح باال برود.

راه اندازی شهرک صنعتی مخصوص زرشک 
در بیرجند

سردسیری  های  میوه  دفتر  کل  مدیر  معاون 
با  مرتبط  های  برنامه  از  کشاورزی  جهاد  وزارت 
تولید زرشک در قالب برنامه ششم توسعه سخن 
گفت و یادآور شد: توسعه باغات زرشک و عناب 
استان در اراضی شیب دار و اعطای نهال رایگان به 
کشاورزان این اراضی، جایگزینی روش های سنتی 
تولید با روش های علمی مطابق استانداردهای بین 
المللی مزارع در باغات زرشک استان، هرس علمی 
و اصولی برای افزایش باردهی و کیفیت محصول و 
انجام پیش بینی برای تکثیر نهال زرشک از طریق 
آزمایشگاه کشت بافت در دو نقطه استان از دیگر 
برنامه ها است. به گفته وی برای اقداماتی همچون 
احداث ایستگاه تحقیقاتی مخصوص زرشک و عناب 
استان، ایجاد بارگاه بهداشتی زرشک، راه اندازی 
شهرک صنعتی مخصوص زرشک در بیرجند تا 

سال آینده، ساماندهی فروشندگان و تنظیم قیمت 
زرشک، تالش در جهت شناساندن خواص دارویی 
و غذایی زرشک در بازار جهانی، پرداخت تسهیالت 
به شاغالن این بخش و اعطای تسهیالت بلند مدت 
و ارزان قیمت برای ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی 
قیمت  حبیبی  است.  شده  ریزی  برنامه  زرشک 
تا 30  بین 25  بازار عمده  را در  زرشک خشک 
هزار تومان، در بازار خرده فروشی بین 35 تا 40 
هزار تومان و زرشک تر 17 هزار تومان اعالم کرد.
زرشک  زیرکشت  سطح  حفظ  اصلی  هدف 

است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز از کشت 
نزدیک به 19 هزار و 100 تن زرشک در خراسان 
جنوبی خبر داد و گفت: 25 هزار نفر در امر تولید، 
کاشت و برداشت این محصول فعالیت دارند. قوسی 
حمایت از محصول زرشک به عنوان یک محصول 
راهبردی را از سیاست های سازمان عنوان کرد و 
افزود: هدف اصلی حفظ سطح زیرکشت فعلی با 
توجه به خشکسالی هاست. محمدی، مدیر اداره 
جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند نیز با بیان این 
که محصوالتی همچون زرشک، عناب و زعفران با 
ارزش تولیدی باال، تنها راه نجات اقتصاد کشاورزی 

استان هستند، عنوان کرد: در شهرستان بیرجند 
و 800  هزار  با 8  باغی  به صورت  اراضی  بیشتر 
هکتار است که از این سطح، 2 هزار و 800 هکتار 
زیر کشت زرشک بوده و 2 هزار و 200 هکتار آن 
بارور می باشد. وی از تولید یک تن و 500 کیلوگرم 
زرشک خشک و 3 برابر آن زرشک تر در شهرستان 
بیرجند خبر داد و گفت: در راستای توسعه فرآوری 
بارگاه  احداث  های  استعالم  از  بسیاری  زرشک، 
زرشک را حذف کردیم. به گفته وی اکنون فرآوری 
زرشک در استان به شکل بسته بندی، آب زرشک، 
تولید مربا، شربت و لواشک دیده می شود ولی به 
دنبال توسعه آن به خصوص برای صادرات هستیم.
تجارب  و  ها  ظرفیت  از  بتوانیم  امیدواریم 

باغبانان خراسان جنوبی بهره مند شویم
کشاورزی  سازمان جهاد  رئیس  رضوانی جاللی، 
همدان نیز ضمن تشکر از میزبانی مردم خراسان 
جنوبی عنوان کرد: این استان بسیار زیباست و از 
نظر نوع آب و هوا و اقلیم ظرفیت های خوبی دارد. 
وی به محصوالت استان خود اشاره کرد و افزود: 
همدان 5 میلیون تن تولید محصوالت کشاورزی 
تامین  را  کشور  محصوالت  درصد   4.7 و  دارد 
می کند. وی با بیان این که امیدواریم بتوانیم از 
تجارب با ارزش باغبانان و زراعتکاران استان در 
و  زعفران  همچون  کشاورزی  محصوالت  کشت 
زرشک و تولید خارشتر بهره مند شویم، ادامه داد: 
به دلیل اقلیم همدان، زرشک و خارشتر را می 
توان به صورت دیم کشت کرد. همچنین در این 
استان 140 هکتار سطح زیر کشت زعفران داریم 
تر و تخصص  اقلیم خراسان جنوبی مناسب  اما 

زراعتکاران باالتر است.

گمرک رسمی صادرات زرشک در خراسان جنوبی 
راه اندازی می شود

عکس: شفیعی

برنامه دفتر میوه های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی برای استان:

یک شرکت توليدی
 به یک واحد کارگاه توليدی 

بال استفاده در حواشی شهر بيرجند 

جهت خرید نيازمند است.
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 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
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 صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177

موسسه خيریه هيئت ابوالفضلی


