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از جانب مردم
 حرف نزنیم!

ویدیوی صحبت و شعر  دلنشین آن 
کشاورز طبسی را خطاب به وزیر جهاد 
کشاورزی کنار صحبت های مشابهی 
که این روزها همه جا می شنوم، برای 
هزارمین بار دوباره در ذهنم مرور می 
کنم؛ صحبت هایی که عمدتاً بوی درد 
دارند، بوی بی اعتمادی و متأسفانه بوی

بی نا امیدی! گاهی که از سر درد  بی 
شمار تبدیل به فحش و ناسزا می شوند، 
انگ ضد انقالب می خورند  و من با 
کمال جسارت و جرأت همینجا می گویم 
به خدا قسم  این بی شمار دردمندان 
جامعه ی ما که ... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4212

5ششمین پاتوق مواد مخدر در بیرجند  تعطیل شد5قانون منع به کارگیری بازنشستگان ، تحول در ساختار مدیریتی 5بیش از 120 روستا  مهاجرفرست  هستند 

 

خدا  نکند 
هسته ما بیرون بزند

صفحه 6

صفحه 6

تا حدود زیادی از
 مشکالت عبور کرده ایم

صفحه 6

دشمناني به دنبال تخریب
 رابطه هستند

تالش آمریکا برای ایجاد 
اعتراضات بی نتیجه ماند

صفحه 6

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی  بیرجند: 

کنفرانس بین المللی گردشگری کویر 
لوت  اردیبهشت آینده برگزار می شود

 محمد رضا مجیدی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی بیرجند در نشست هم اندیشی پیرامون اولین همایش بین 
المللی گردشگری کویر لوت با اشاره به اینکه صنعت  گردشگری عالوه بر 

رونق اقتصادی  استان، می تواند زمینه ساز  ... ) مشروح خبر در صفحه ۳ (

رئیس مجمع نمایندگان استان: 

توزیع اعتبارات مدیریت
 بحران عادالنه نیست

فالحتی ، رئیس مجمع نمایندگان استان با بیان 
اینکه دولت وظیفه تقسیم عادالنه اعتبارات را دارد، 
 گفت: توزیع اعتبارات در حوزه بحران، خشکسالی

و آبخیزداری ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

هر ۸ ساعت
یک هم استانی 
بیکار می شود

فقط بر اساس آمار رسمی در خراسان جنوبی ؛

  طبق گزارشاتي که از طریق شهروندان به روزنامه آوا رسیده است، تعداد مراجعات مردم براي برقراري بیمه بیکاري 
 طي چند ماه اخیر افزایش غیرعادی یافته است. شنیده ها حاکي از مراجعه بیش از 10 نفر در روز به اداره کل تعاون ،

 کار و رفاه اجتماعي براي برقراري بیمه بیکاري است. براساس آمار رسمي بیمه بیکاري براي 666 نفر در 7 ماهه 
ابتداي سال جاري برقرار شده که نسبت به سال گذشته با ۵67 نفر، 14 درصد رشد داشته است که با یک حساب سر 
انگشتی مي توان به این نتیجه رسید که از ابتداي سال تا انتهاي مهر ، هر روز ۳ نفر و به عبارتی هر 8 ساعت یک 
نفر در استان بیکار مي شوند !  اگر این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند ، مي توان تخمین زد که تا پایان سال 97 و 

طي یک سال بین هزار تا هزار و ۵00 نفربه بیکاران استان افزوده خواهد شد. ...  ) ادامه در صفحه ۵(

صفحه ۳خودتان می دانید و مملکت تان !گفتگوی  جالب پیرمرد روستایی با وزیر جهاد کشاورزی در طبس :

برای مبارزه با خرافات،  اجازه ایجاد امامزاده جدید داده نمي شود!

روز گذشته همایش نکوداشت آیت ا... هردنگي و تجلیل از یاوران وقف خراسان جنوبي برگزار شد. مدیرکل امور اجتماعي و 
 موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: امامزادگاني که از سال هاي دور مورد احترام مردم بوده اند، حفظ مي شوند
اما به دلیل مبارزه با خرافات به هیچ وجه اجازه ایجاد امامزاده جدید در کشور داده نمي شود. وی از ... ) ادامه در صفحه ۵(

خانواده محترم حسینائی
چهلمین روز درگذشت بزرگ خاندان 

شادروان محمدعلی حسینائی
  را صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم 

غفران الهی و علو درجات و برای شما عزیزان صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستارم.
دکتر محمد جوانشیر گیو

ضمن سپاسگزاری از تمامی سرورانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم

 مرحومه حاجیه خورشید دستگردی 
)همسر حاج  رجب یاحقی(

 یاریمان نمودند،  به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحومه روز 
پنجشنبه ۹۷/۸/2۴ از ساعت ۳/10 الی ۴/10 بعدازظهر در محل هیئت محترم 
 ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده یاحقی و سایر بستگان

ضمن سپاسگزاری از تمامی سرورانی که در
 مراسم تشییع و تدفین و ترحیم

 شادروان محمدعلی حسینائی
 )بازنشسته ارتش(

 یاریمان نمودند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت 
آن مرحوم روز پنجشنبه ۹۷/۸/2۴ از ساعت 1۴ الی 1۵ 

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

خانواده های: حسینائی، اشرف و سایر بستگان

سپاسگزاریم از تمامی سروران گرامی و اقوام محترم که در دوران بیماری و فقدان  عزیزمان 

حاجیـه خورشیـد دستگـردی
 ) همسر حاج رجب یاحقی(

 با مداوا،  عیادت و حضور در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم به طرق مختلف 
ابراز همدردی نموده اند. 

تقدیر و تشکر ویژه داریم از مسئوالن و پرسنل محترم مرکز دیالیز بیرجند، 
اتحادیه طال،  جواهر و ساعت بیرجند، کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
خراسان جنوبی، مدیریت و پرسنل دبیرستان دکتر کمیلی، اتحادیه مرغداران 

خراسان جنوبی، شرکت فروزان بیرجند، شرکت دان و علوفه خوشینه، شرکت پهن دشت، 
شرکت شفا گستر خاور و بیمارستان دامپزشکی سالمت، مجتمع تولیدی تخم مرغ هارکو، 

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رازی، شرکت دان و علوفه شرق
 توفیق الهی و سالمتی شما عزیزان را آرزومندیم. 

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

خانواده یاحقی

جناب آقای علیرضـا شفیعـی
مدیرعامل محترم شرکت یلدا بار

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت فرزند دلبندتان را خدمت شما و خاندان محترم تان تسلیت 
عرض نموده، از خداوند تبارک و تعالی برای آن عزیز غفران و رحمت الهی و برای شما 

و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

شرکت راهسازی مسیریاب

جناب آقای 
علیرضـا شفیعـی

مدیـرعامـل محترم شرکت یلـدا بار

با کمال تأسف و تأثر درگذشت فرزند عزیزتان

مرحوم امیرحسین شفیعی
محترم  خانواده  و  عالی  جناب  خدمت  را   
تسلیت عرض نموده،  از خداوند متعال برای 

آن عزیز رحمت واسعه و برای بازماندگان 
صبر و اجر خواستاریم.

پرسنل شرکت های 
حمل و نقل پیمان بار

 و یلدا بار

به یک جـراح دندانپـزشک 
جهت همکاری در مطب

 با   لود باالی بیمار نیازمندیم.
09157553096
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هشدار شرکت ملي پخش درباره خريد و فروش کارت سوخت  

  شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي درباره خريد و فروش کارت هاي هوشمند سوخت شخصي از طريق فروش 
کارت و سپس تقاضاي صدور کارت المثني، اعالم کرد: با توجه به ظرفيت هاي سامانه هوشمند سوخت، امکان 
استفاده همزمان از دو کارت وجود ندارد.

)ادامه سر مقاله( ميز پسنداِن غيرمرتبطی با ذائقه و خواست 

اين مردميد که معنای سکوت، معنای شرافت و معنای 
نجابت را هيچ نمی دانيد و هيچ نمی فهميد! اگر نمی 
دانيد، بدانيد که مردم سخت در مضيغه اند، مشکالت 
اقتصادی بيشتر از آنچه فکر می کنيد  بر گرده زندگی 
هايشان فشار وارد می کند و به بی خبری زدن های شما 
از درد مردم بيشتر از آن چيزی که فکرش را می کنيد 
به اعتماد مردم به نظام وانقالب ضربه می زند. بخشی 
از اين بدبختی ها و مشکالت، به گردن کلفت شما و 
بازوان ستبر شده از حق خوری هايتان آويزان است که 
روزی، روزگاری سخت تر از آنچه فکرش را می کنيد 
همين مردم ذره ذره از شيره جانتان بيرونش خواهند 
کشيد. استانی با محروميت های خراسان جنوبی، با 
فراموش شدگی های مضاعف و با سوء مديريت های 
خانمان برانداز و مشکل آفرين، و با مشکالت تحميلی 
مختلف و فراوان، تقريباً در نوک پيکان آسيب های 
ناشی از فشارهای اقتصادی قرار دارد و من متأسفم که 
مسؤولين استان ما در رده ها و جايگاه های مختلف با 
انفعال تام و تمام، در رساندن درد اين مردم به مسؤوالن 
موفق نيستند. و بيشتر متأسفم که مسؤولين کشور هم 
در کمال خونسردی و بی تفاوتی نسبت به معضالت 
استان من گوشه چشمی هم ندارند! وضعيت اعتبارات 
ما، وضعيت جاده ها، وضعيت خشکسالی، وضعيت 
مهاجرت ها، وضعيت پروژه انتقال آب، وضعيت لغو 
پروازها، وضعيت خطوط راه آهن، وضعيت بازارچه ها، 
وضعيت کارخانه ها وشهرک های صنعتی، وضعيت 
پروژه های نيمه تمام، وضعيت کار و اشتغال و توليد، 
وضعيت بازار مسکن، وضعيت کشاورزی و دامداری، 
وضعيت موقوفات و حق مردم از امالک وقفی، وضعيت 
حق مردم از امنيت مرز،وضعيت حق مردم استان از 
بودجه های کالن فرهنگی و اجتماعی کشور، وضعيت 
پروژه های مهم عمرانی و دهها موضوع ديگری که 
هرکدامشان دردی از هزاران دردند و تأييدی بر ادعای ما 
و مردم، فقط گوشه ای از اين بی تفاوتی های فاحش آن 
هم در همين سال های اخير است. نمی دانم باورم بشود 
که چون رقيب انتخابات رياست جمهوری بيشترين 
رأی را از اين استان داشته، يا چون نمايندگان استانم 
در مجلس اصولگرا هستند، يا چون فرياد و فريادرسی 
در کشور برای دردهايمان نداريم اينقدر مورد بی مهری 
قرار گرفته ايم؟ يا ماجرا به بی زبانی و بی همتی خودمان 
برمی گردد؟ گاهی آرزو می کنم ای کاش دولت، وزيری 
هم به اسم وزير رسيدگی به مطالبات می داشت تا مردم 
استان ما می دانستند به وقت استقبال از »او«،  چه ها 
کنند!  )لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرماييد(

سرمقاله

از جانب مردم حرف نزنیم!     

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... انگ ضدانقالب می خورند و 

من با کمال جسارت و جرأت همينجا می گويم به خدا 
قسم اين بی شمار دردمندان جامعه ی ما که گاهی 
مشکالت فشار مضاعفی بر روح و روانشان وارد می 
آورد، انقالبی تر از من و شمای مسؤولند؛  در هر کجا 
می خواهی باشی و در هر مقام و منصب و مسندی 
که به حق يا ناحق آنرا اشغال کرده ای!  و صد البته 
تبختر و غرور و تکبر يک وزير يا هر وزيری با آن انبوه 
خدم و حشمی که در هر سفر و بازديدی اطرافش می 
بيند چه وقت اجازه خواهد داد که درد اين دردمندان را 
بفهمد و با همه ی وجودش آنرا لمس کند؟ بارها گفته 
ام که دهان آن مسؤولی را که گاهی از سر غرور اعالم 
می کند و يا حتی با بی تفاوتی هايش ُمهر می زند که 
مردم هيچ مشکلی ندارند بايد ِگل گرفت و سرمه ی 
توجيه و ارشاد به چشم آن مقام مسؤول ديگری بايد 
کشيد که از جانب مردم اعالم می کند فشارها  هر چه 
باشد تحمل می کنيم و آماده ی فشارهای بيشتر از 
اين هم هستيم!! تو به چه مجوزی از جانب مردم در 
اين وانفسای مشکالت حرف می زنی و سخن می 
گويی؟ تو که اگر حقوق روزانه ات کمی از حدش 
پايين تر بيفتد و به اندازه ی يک ماه کارِ يک کارگر 
نباشد، چمدان بسته ای تا مسافر ناکجا آباد شوی؟ 
همان تويی که برايت فرق نمی کند قيمت مرغ و 
تخم مرغ و ميوه و گوشت و نان و حبوبات چهاررقمی 
باشد يا چهارده رقمی؟ همان تويی که نه دغدغه ی 
زندگی بازنشستگی با حقوق يک ميليون و دويست 
هزار تومانی داری ونه دغدغه عروسی و دامادی آقازاده 
های مفت خور از همه جا بی خبرت را؟ همان تويی 
که نه مريض در خانه داری، نه فرزند بيکار، نه پول 
اجاره  ات عقب افتاده، نه قسط وام داری و نه نگرانی از 
خشکسالی و سرمازدگی و آفت باغ و بی باعثی کشت 
و زرعت را؟ همان تويی که چه بيرجند باشد و خراسان 
جنوبی، چه شمال باشد و جنگلهای انبوه و دريای 
آرامش، چه جنوب باشد و اقيانوس پهناور و کيش 
الماس نشان، کيفت کوک و حالت به جا و وجودت 
سرشار است؟ نه برادر! برای مردم استان من، همه چيز 
فرق می کند. اگر نجابت و صبوری و يادنگرفتن آموزه 
های مطالبه گری شان نبود، اين روزها نه تو جرأت 
داشتی هر طور که دلت می خواهد با اين مردم مظلوم 
سخن بگويی و هرجور که عشقت کشيد به اين مردم 
قول بدهی و تصميم بگيری و نه به تو و اجدادت 
اجازه می دادند از جانب شان حرف بزنی و جاهالنه 
و از سر بی دردی بگويی صفحه ی دل اين مردم 
هنوز مقاومت فشارهای بيشتر را هم دارد! تو و امثال 
تو در هر مقامی هستيد؛  ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

روستای َسرُخنگ شهرستان درميان از روستاهای هدف 
گردشگری و سرسبز خراسان جنوبی است و با وجود اينکه 
چند سالی است اين روستا لوله کشی آب دارد، اما آبی به 

لوله ها نرسيده است.
به گزارش ايسنا، حدود 65 کيلومتر که از مرکز خراسان 
منطقه  در  سرسبز  منطقه ای  به  می شوی  دور  جنوبی 
قهستان می رسی که نام آن “سرخنگ” است. سرخنگ؛ 
روستايی ييالقی با فضايی کامال سرسبز در دل کوير تفتيده 
خراسان جنوبی است که خانه هايی با نمای ماسوله ايران در 
آن رخ نمايی می کند. وجود کوچه های کوچک، خانه های 
است.  روستا  اين  بارز  از مشخصات  گلی  کاه  و  قديمی 
مردم اين روستا هر روز برای تامين آب مورد نياز خود اين 
کوچه های کوچک و البته با شيب زياد را زير پا می گذارند. 
مهم ترين معضل اين روستا نبود آب است، چند سالی 
است که اين روستا لوله کشی آب دارد اما آبی به لوله ها 
نرسيده است. البته در روزهای پايانی هفته به اندازه يک 
تانکر آب در مخزن روستا ريخته می شود، اما فقط تشنگی 
لوله های انتقال آب به روستا را برطرف می کند و اهالی 
روستا مخصوصا آن هايی که در باالدست روستا هستند 
بيشتر از يک ساعت در هفته آب ندارند. نبود فاضالب، 
به  که  آفت هايی  زباله،  مکانيزه جمع آوری  نبود سيستم 
جان درخت های اين روستا افتاده و دسترنج شان را نصيب 
روستا  اين  از جمله مشکالت مردم  است،  آفت ها کرده 
است. روستا دارای سنگ فرش است، اما اين سنگ فرش 
نيز تمام روستا را نپوشانده است، اهالی باالدست روستا که 
بيشتر در رفت و آمد هستند با بطری های آب از کوچه های 
خاکی و با شيب بسيار عبور می کنند. يکی از اهالی روستا 
انجام شده،  قنات  اطراف، اليروبی  روستاهای  در  گفت: 
اما  در اين روستا هنوز هيچ اقدامی صورت نگرفته است.

باآمدنزمستانمشکالتافزایشمییابد
وی افزود: اگر دو تانکر در هفته به مخزن ريخته شود، 
بيشتر از چهل دقيقه آب نخواهيم داشت و مردم از کمبود 
آب رنج بسياری می برند. وی می گويد: با آمدن زمستان 
مشکالت ما افزايش می يابد، چرا که کارهايی مانند شستشو 
و استحمام را بايد در هوای سرد زمستان انجام دهيم. يکی 
ديگر از اهالی پايين دست روستا نيز اظهار کرد: در هفته دو 
ساعت آب داريم و در همين دو ساعت آب ذخيره می کنيم، 
اما باز هم اين ذخيره آب برای مصارف در طول هفته کافی 

نيست. حسين باغستانی، دهيار روستای سرخنگ نيز به 
ايسنا گفت: مشکل عمده روستای سرخنگ آب است و 
شبکه انتقال آب و مخزن آن هفت سال است که اجرا شده 
اما هنوز خط انتقال آب عليرغم پيگيری های فراوان اجرا 
نشده است. وی با بيان اينکه در حال حاضر آبرسانی روستا 
با تانکر انجام می شود که جوابگوی مصرف اهالی روستا 
نيست، افزود: پيشنهاد واگذاری امانی اجرای پروژه خط لوله 
انتقال آب را به مديريت آب و فاضالب داده ايم که تاکنون 
پاسخی دريافت نکرده ايم. دهيار روستای سرخنگ بيان 
کرد: لوله های انتقال آب رو به فرسايش است و اگر اين 
اين پروژه مدت طوالنی به طول انجامد غيرقابل استفاده 

خواهد شد. 
ومحصوالت باغات به که وخسارتی بیآبی

کشاورزیواردمیشود
باغستانی افزود: منطقه گردشگری با توجه به هزينه زياد 
به مرحله بهره برداری نرسيده و همين امر باعث شده 
گردشگران برای تفريح به باغات شخصی اهالی روستا 
باغات و محصوالت کشاورزی  به  رفته و خسارت هايی 

وارد کنند. وی اظهار کرد: فاضالب روستا هنوز اجرا نشده 
است و با توجه به سنگ فرش بودن روستا هزينه زيادی 
در بر خواهد داشت. باغستانی با اشاره به مکانيزه نبودن 
جمع آوری زباله، ادامه داد: زباله های روستا توسط نيروی 
انسانی جمع آوری شده و با توجه به اين مسئله جمع آوری 

زباله های روستا مدت زيادی به طول می انجامد.
انتظار20روزهبرایورودتانکرآببهروستا

محمد اشرفی، رئيس شورای اسالمی روستای سرخنگ و 
رئيس شورای بخش قهستان نيز گفت: مهم ترين مشکل 
اين روستا آب است که 10 سال است مردم منتظر آن 
پروژه  کلنگ  پيش  سال   10 حدود  افزود:  وی  هستند. 
آب رسانی به روستای سرخنگ به زمين زده شد، اما پروژه 
به حال خود رها شده است. رئيس شورای اسالمی روستای 
سرخنگ بيان کرد: 20 روز است حتی تانکر هم به روستا 

وارد نشده است که مردم مستاصل شده اند. 
پاسخبهگالیههایمطرحشده

فاضالب  و  آب  شرکت  مديرعامل  صفوی نژاد،  مهدی 
روستايی خراسان جنوبی در پاسخ به گاليه های مطرح 

شده از طرف اهالی و شورای اسالمی سرخنگ چندی 
قبل به يکی از روزنامه های استان، گفت: شبکه انتقال آب 
اين روستا از مجتمع کالته مال از مهر سال گذشته آغاز 
شده و مدت پيمان آن هم دو سال است که بايد مهر 98 
به اتمام برسد، اما در قالب اين مجتمع عالوه بر سرخنگ 
11 روستای ديگر بخش قهستان که جمعيت آن ها حدود 
700 خانوار است نيز از نعمت آب شرب بهره مند می شوند. 
صفوی نژاد اينکه 10 سال است از اجرای شبکه آبرسانی 
روستا می گذرد را قبول ندارد و می گويد: اجرای شبکه 
داخلی را اهالی با استفاده از آب قنات روستا انجام دادند و 
هنوز سرخنگ زيرپوشش آب و فاضالب روستايی استان 
نيست. به گفته وی استمرار خشکسالی ها سبب شده تا 
آب  انتقال  پروژه  شدن  عملياتی  خواستار  روستا  اهالی 
سرخنگ باشند، زيرا آب قنات جوابگوی نياز آن ها نيست. 
وی اعتبار اين پروژه را 3 ميليارد و 200 ميليون تومان 
برای سال 96 اعالم می کند که تا پايان امسال نيز نيمی 
از روستاهای اين مجتمع از جمله سرخنگ از آب شرب 

بهره مند می شوند.

عکس: آرشيو

روستایی که لوله کشی شده، اما آب ندارد
10 سال فرياد بی آبی
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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 و  قیـرگونـی

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

استامبلی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
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10سال ضمانت

حمل اثاثیـه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

  داخل و خارج شهر    
شهرام  مداحی3647  363  0915

جهت رفاه حال شهروندان گرامی

 فـروش ویژه فـرش و مبل هامـون
فرش و مبل مستعمل شما را خریداریم.   نقد *  اقساط

نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

ود  
محد

ه  و
 ویژ

وش
فر درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
0۹155۶1۴۸۸0

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

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

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۶۱۲۶۳ محکوم عليه آقای علی طالبی محکوم است به پرداخت مبلغ ۶۳۴/۸۲۵/۰۰۰  
ریال بابت اصل خواسته و غيره در حق محکوم له آقای حميد طالبی و پرداخت مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال بابت حق االجرا در حق صندوق 
دولت و با توجه به توقيف یک واحد مرغداری گوشتی ۱۰ هزار قطعه ای به مساحت حدود ۲/۵ هکتار دارای سالن مرغداری به مساحت 
حدود ۷۲۰ متر مربع، سرایداری به مساحت حدود ۵۷ مترمربع، انباری حدود ۱۱۷ متر مربع، فاقد برق و آب و دارای منبع آب، تانکر و یک 
موتور برق واقع در بيرجند روستای اشتاخون که به مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه 
تاریخ ۱۳۹۷/۹/۵ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قيمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
کسانی که باالترین قيمت را پيشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پيشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نماید در غير این صورت ۱۰ درصد اوليه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. متقاضيان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتيب بازدید آنان داده 

شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود
آدينه - مدير دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دادگستریجمهوریاسالمیایران

آگهی فقدان سند مالکیت

 نظر به اینکه آقای علی اصغر صفری به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده درخواست صدور سند مالکيت المثنی 
نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکيت ششدانگ عرصه و اعيان پالک ۲۲۸۱ فرعی از شماره ۹۲۸ 

اصلی واقع در بخش ۳ شهرستان بيرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد 
سند مالکيت اوليه ذیل ثبت ۱۲۰۴۵ صفحه ۳۲۰ دفتر امالک جلد ۱۲۴ به نام آقای علی اصغر صفری ثبت و سند مالکيت صادر و تسليم 
گردیده و برابر نامه شماره ۱۳۹۶۰۳۳۰۰۰۶۱۱۲۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ صادره از شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
خوسف تمامت ششدانگ بازداشت می باشد و دفتر امالک بيش از این حکایتی ندارد. عليهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند 
مالکيت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند 

مالکيت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد. 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند



3
چهارشنبه * 23 آبان 1397* شماره 4212

داروخانه دامپزشکی نهبندان زیر ذره بین بازرسان

ایسنا-رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 15 مورد بازدید از داروخانه دامپزشکی توسط کارشناسان 
این شبکه انجام گرفته است. راه انجام اظهار کرد: گشت های مشترک بازرسین دامپزشکی و اداره صنعت، معدن و تجارت از 

بسالم.آوا جان لطفا پبام منو چاپ کن. شهر بیرجند داروخانه دامپزشکی در راستای بررسی دقیق داروها به لحاظ تاریخ تولید و انقضا و همچنین قیمت عرضه دارو انجام می شود.
این  شهری هستش که سومین فرودگاه کشور در 
شهر ساخته شد، شهری است که از لحاظ بناهای 
تاریخی زبانزد خاص و عام می باشد، رتبه اولین شهر 
از لحاظ تمیزی و پاکیزه بودن دارد، ولی ورودی های 
شهر ما باعث شده که خوبی های این شهر پوشیده 
میدان  در  بیرجند  مشهد-  ورودی  مخصوصا  شود، 
باعث  که  هستیم  خاکی  زمینهای  شاهد  فرودگاه 
نمایان شدن شهر خشک و لوت مانند می شود، در 
محترم  مسئوالن  از  نیست.  اینجوری  که  صورتی 
استانی خواهشمندم برای ورودی های شهرمون علی 
الخصوص ورودی از سمت مشهد مقدس یک فکری 
بکنند، واقعا ظاهر خوبی ندارد، درصورتی که بیشتر تراکم 
ورودی مسافرین ما از سمت مشهد و زاهدان هستش. 
903...300
آوا یکی از آشنایان به نماینده ... مراجعه کرده بود و 
درخواستی برای روستایش داده بود ایشون گفته بودند 
در امور اجرایی دخالتی ندارند ولی روزنامه شما رو 
که خوندم ایشون در گزارش دادن کار ادارات برای 
خودشان که فعال هستند حداقل در خصوص پیگیری 

مطالبات مردم از ادارات هم تالش کنند 
ارسال به تلگرام آوا
چرا شهرداری سر کوچه های بن بست مثل منتظری 
5 تابلو نصب نمی کند تا ماشین ها داخل آن سرگردان 

نشوند و مجبور شوند دنده عقب برگردند.
915...045
 با سالم خدمت دست اندرکاران روزنامه آوا می خواستم
بدونم در خصوص طرح پرداخت بسته حمایتی به 
اقشار کم درآمد آیا شامل بنده که شغلم قالیبافی است 
وتحت حمایت بهزیستی وکمیته امداد و هیچ ارگان و 
اداره دولتی  نیستم خواهد شد؟ چون سال های قبل 
این اتفاق برای من متاسفانه نیفتاد و اگر جایی برای 
ثبت نام هست راهنمایی کنید تا اقدام کنم چون با 
وجود تورم خیلی برایم تامین مایحتاج سخت است 
لطفا  مسئوالن پیگیری نمایند تا از نحوه انجام کار 

مطلع شویم .با تشکر از زحمات شما
915...948
خیابان گمشده ای درمهرشهر هست که به دور از 
چشم ها مانده. چرامسئوالن رسیدگی نمی کنند؟ آیا 
تصادفات باید به مرگ ختم شود تا رسیدگی شود؟ پنج 
راه تقاطع امیرکبیر و دکترحسابی فلکه  ای زده شده 
که به دلیل خاکی بودن و دریغ از داشتن یک عالمت 
راهنمایی و عدم نورکافی معظلی برای ما اهالی شده 
بیشتر ماشین ها خالف می روند. از طرفی پیچی در 
انتهای خیابان ابن سینا و دکتر حسابی هست که 
ماشین ها دید کافی ندارند انتهای الین خاکی هست 
و ماشین ها از الین خالف حرکت  می کنند. لطفا 

عالج واقعه شود قبل از وقوع
915...806
در خصوص جوابیه شهرداری محترم مبنی بر کم 
بودن فاصله بین میدان امام حسین)ع( تا سه راه اسدی 
ایستگاه های ایستگاه خواهشمندم  به  نیاز   و عدم 
معصومیه و حاجی آباد و... را از سه راه اسدی مابین 
میدان امام حسین)ع( و سه راه اسدی منتقل کنید تا 
از بار ترافیکی ایستگاه  سه راه اسدی و فلکه خوسف 
این  روانی  و  اجتماعی  امنیت  حتی  و  شود  کاسته 

حدفاصل تامین شود.
915...806
سالم لطفا در نور پردازی میدان والیت خیابان امامت 
بازنگری انجام شود چون با انتخاب این رنگ ها تغییر 
ایجا شده در میدان درشب دیده نمی شود چون میدان 
تاریک است بجای رنگ قرمز یا سبز می توانستید از 

رنگ سفید استفاده کنید
915...590
تشکرمی کنم از مسئوالن پرتالش استان که با سرعت 
جاده بیرجند - قاین را تکمیل کردند، راه آهن را کشیدند، 
ابرها را بارور کردند، آب از شمال و جنوب کشور آوردند، 
پروازها را افزایش دادند، باعث لذت و امنیت ما با انتقال 
پایگاه هوایی به مرکز شهر شدند، مرز ماهیرود را رونق 
بخشیدند، صنعت استان را دگرگون کردند... از وضعیت 
استان در مجلس دفاع کردند...استانی شاد و سرخوش 
ایجاد کردند طوری که مردم اروپا آرزوی سفر به این 
استان را دارند و... خواهش می کنم کمی از تالشهایشان 
کم کنند مردم این استان طاقت این همه خوشی را 

ندارند. مردیم از خوشی...
915...357
با سالم خدمت شهردار محترم و همکاران زحمتکش 
از اینکه کاری انقالبی را شروع کردید برای فضای 
سبز و جداول و بلوارها و احداث میادین خیلی خوب 
تشکر می کنیم در صورت امکان بلوار مجیدیه را در 
شمال شهر برای زیباسازی در دستور کار قرار دهید 
چون منطقه هیچ فضایی سبزی ندارد و محروم است 
915...017
خیابان بهشت واقعا در خور و شان این خیابان نیست 
شب ها تاریک و مثل جهنم هست حتی کمترین 
روشنایی ندارد خانم ها جرأت تردد در این خیابان را 
ندارند لطفا مسئوالن رسیدگی کنند به خیابان جهنم!  

ببخشید خیابان بهشت
915...003
عدالت دولت کجاست که  من سه سال است  ازدواج 
کردم یک پسر دارم یک بار هم بهم سبد کاال تعلق 
نگرفته یک دفعه اعالم کنند خارجی بودیم اشتباها 

برایمان شناسنامه زدند
938...939
با سالم خدمت مسئوالن شهرداری لطفا پس از پایان 
پروژه های پیش رو فکری هم به حال بلوار بزرگ و 
طوالنی امامت بنمایید که بسیار جای کار دارد و این 
خیابان را از تاریکی و یک شکلی در آورید مثال جدول 
های باغچه های باند کندرو این خیابان باید عوض و 
در آن پایه چراغ نصب شود تا در شب نور کافی داشته 

باشد لطفا رسیدگی شود
915...590

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

“ خودتان می دانید و مملکت تان”
 وزیر جهاد کشاورزی در سومین روز سفرش به  
و  شد  روبرو  طبسی  کشاورز  با  جنوبی  خراسان 
حرف هایی که پیرمرد درباره قیمت گوجه فرنگی 
بازتاب  حاال  گوید  می  وزیر  به  کشور  وضع  و 

گسترده ای یافته است.
به گزارش ایرنا، محمود حجتی را دیگر خیلی ها 
دولت  در  که  مسئوالنی  و  مردم  از  شناسند  می 
کار  او  با  مختلف  سیاسی  های  جریان  از  و   ها 
کرده اند؛ وزیری مشهور به جهادی بودن، آشنا به 
بخش کشاورزی، باتجربه، پرکار و از جمله دولتمردانی 

است که از رفتن به میان مردم ابایی ندارد.
واقعیت این است وقتی رویداد خاصی در سفر یکی 
از مسئوالن به مناطق مختلف کشور حاشیه ساز 
می شود عادت داریم از جنبه منفی به آن نگاه کنیم 

و به قول معروف ‘نیمه خالی لیوان را ببینیم’.
آنچه در آخرین روز سفر پرکار حجتی به استان 
مرزی خراسان جنوبی که قطب تولید محصوالتی 
چون زرشک، عناب، زعفران و انار در ایران است، 
گذشت جنبه های مثبتی هم دارد و همان است 
که می گوییم مدیر در نظام جمهوری اسالمی باید 
مردمی باشد، صبور باشد، حرف مردم و جامعه هدف 
خود را بشنود و مهمتر اینکه عصبانی نشود و زود 

واکنش نشان ندهد.
ما در فیلم هایی که از گفتگوی کشاورز طبسی 
با وزیر جهاد کشاورزی در فضای مجازی منتشر 
شده است این خصوصیات را می بینیم و اگر غیر 
 از این بود حتما فیلم واکنش را هم تهیه و پخش 
می کردند. یادمان هم باشد کلیپ ها و فیلم ها 
بخشی از یک واقعه را نشان می دهند و مقدمه و 

موخره را تصویربردار به ما تحویل نمی دهد.

اما ماجرا چه بود؟
وارد  آبان  هجدهم  جمعه  کشاورزی  جهاد  وزیر 
هفت  در  حضور  از  پس  و  شد  جنوبی  خراسان 
شهرستان استان روز یکشنبه در سومین و آخرین 
روز سفرش در طبس حضور داشت و عالوه بر 
افتتاح طرح تسطیح 800 هکتار اراضی کشاورزی از 

کارخانه تولیدات عرقیات گیاهی در شهرک صنعتی 
طبس بازدید کرد. محمود حجتی با همراهان و 
مسئوالن محلی از مرحله نهایی این کارخانه بازدید 
می کردند که پیرمردی به آنها نزدیک شد و پس از 

سالم از وزیر اجازه صحبت کردن خواست.
این در حالی است که وزیر در روستای تشکانان 
و  کشاورزان  با  نیز  طبس  شهرستان  توابع  از 

دامدارانی که بدون اطالع قبلی درخواست های 
خود را مطرح کردند، دیدار کرد و دستور رسیدگی 
داد. همچنین در جلسه جمع بندی سفر خود به 
حاضر  مسئوالن  همه  به  نیز  جنوبی  خراسان 
که  گفت  محلی  و  استانی  کشوری،  مقامات  از 
خواسته های خود را مطرح کنند. پس از پایان این 
جلسه نیز با اینکه دقایقی بعد پرواز داشت، باز هم 

به درد دل کشاورزان و دامدارانی که آمده بودند، 
منتشر  کلیپ  در  که  گونه  همان  سپرد.  گوش 
شده مشاهده می شود، وزیر جهاد کشاورزی به 
تمام حرف های پیرمرد طبسی گوش داد اما این 
پاسخی  تا  نماند  پایان سخنش  از  کشاورز پس 
بگیرد.او با خواندن دو بیت شعر با لهجه محلی 
و این جمله که »خودتان می دانید و مملکت تان 

خداحافظ« از آنجا رفت. حجتی که به دلیل لهجه 
محلی کشاورز طبسی، دقیق متوجه حرف هایش 
نشده بود از مسئوالن محلی سوال کرد که منظور 
ایشان چه بود و همراهان گفتند این پیرمرد از 

وضعیت گرانی و اقتصاد گله کرد. 
وزیر رو به معاون خود کرد و گفت: »بدو« و دوباره 

تاکید کرد »بدو برو ببین مشکلش چیست«.

خبرنگار ایرنا در طبس پس از انتشار این کلیپ در 
فضای مجازی و تفسیرهای گوناگون از این ماجرا، 

پی این پیرمرد گشت و با او گفتگو کرد.
آدرسش را از اهالی منطقه پرسیدم تا باالخره به 
خانه اش رسیدم، خانه ای که دیواری برای حیاط 
نداشت. مرد کشاورز اهل منطقه دیهشک طبس، 
مرا به خانه اش دعوت کرد؛ رادیو ضبط قدیمی، 

بخاری کوچک، پشتی های کوچک و قدیمی و 
پرده های سفیدی که ساده و کوتاه روی پنجره 
نصب شده بود و گربه ای که مدام اصرار داشت 

وارد خانه شود، خودنمایی می کرد.
 1312 متولد  شجاعی  میرزاعلی  را  خود  او 
من  گفت:  و  کرد  معرفی  فرزند   9 صاحب  و 
را  را نمی شناختم گاهی تصویرش  آقای وزیر 

در تلویزیون نشان می داد، از روی شباهت او 
را شناختم رفتم خدمت ایشان، سالم کردم که 
جوابم را دادند و گفتم می خواهم یک کالم با 
شما صحبت کنم اجازه می دهید یا نه؟ آقای 

وزیر گفتند هرچه می خواهی بگو.
در  فرنگی  گوجه  عدد  یک  گفتم  داد:  ادامه  وی 
مملکت هفتصد تومان شده و بعد این شعر را خواندم 

که »روزگار است هر روز بدتر می بینم/ این جهان را 
پر از خوف و خطر می بینم/ دختران را همه جنگ 
است با مادر/ پسران را به بدخواه پدر می بینم« و بعد 
گفتم خودتان می دانید و مملکت تان، دست بر شانه 

ایشان زدم و گفتم خداحافظ و سپس از آنجا رفتم.
میرزاعلی گفت: پس از اینکه رفتم هنوز دور نشده 

بودم که هدیه ای از سمت وزیر برای من آوردند.

وقتی درباره محتوای هدیه سوال کردم، گفت: اگر 
برگ گلی از سمت دوست باشد یک دنیا برایم 
ارزش دارد. پیرمرد طبسی ادامه داد: خدا خیرش 
دهد وزیر آدم خوبی بود، اگر آدم خوبی نمی بود، 
نمی ایستاد که من صحبت کنم یا صحبتم را تمام 

کنم یا این که دستم را به شانه اش بزنم.
وی درباره علت این کار خود توضیح داد: من از 
حضور وزیر بی اطالع بودم و برای انجام کاری 
به شهرک صنعتی رفته بودم که شنیدم وزیر جهاد 
آمدند.میرزاعلی گفت: دیدم ُخلق مردم از گرانی 
ها تنگ است و وقتی خلق شما تنگ باشد بدانید 
که خلق دیگران هم تنگ است، مسئولین باید 
بر خرید و فروش نظارت دقیق کنند و مردم را 
به من/ گر  کار من  وانگذارند؛ »ای خدا مگذار 

گذاری وای بر احوال من«.
او اما 2 گاو شیرده دارد و اضافه می کند: این 2 
گاو 15 کیلو شیر می دهند و مردم برای خرید آن 
صف می کشند. برخی می گویند چرا گران نمی 
کنی وقتی همه جا گران شده و پاسخ می دهم من 

برکت آن را از خدا می گیرم.
پیرمرد طبسی می گوید: اگر تمام دنیا را داشته 
باشید عاقبت آن مرگ است، اگر خوراک به اندازه 
کف دست و نصف آن باشد و اگر تن سالم و بی 
نیاز از دارو و دوا باشد، کافی است و بدانید حاجت 

خود را از خدا گرفته اید.
وی در پاسخ به سوالم که زیر پوشش نهادهای 
حمایتی هستید، گفت: زیر پوشش کمیته امام )ره( 
و حتی بیمه نیستم؛ ما این چهار روزی که زنده 

هستیم به قناعت زندگی می کنیم.
صحبت های من و میرزاعلی که به پایان رسید 
ظرف میوه ای آورد؛ به پیرمرد طبسی گفتم آیا 
می دانید که معروف شده اید و او گفت: خدا کند 
که این حرف من به نفع همه مردم و جوانان تمام 

شود و هرچه خدا بخواهد، همان می شود.
است  ممکن  جوانید،  شما  گفت:  پایان  در  او 
رودربایستی کنید اما من به راحتی آمدم و حرفم 

را زدم؛ به همین سادگی.

نسرین کاری - روز گذشته محمد رضا مجیدی، 
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی بیرجند در نشست هم اندیشی 
پیرامون اولین همایش بین المللی گردشگری کویر 
لوت با اشاره به اینکه صنعت  گردشگری عالوه بر 
رونق اقتصادی  استان، می تواند زمینه ساز رهایی 
از وابستگی به اقتصاد  نفت باشد، خاطر نشان کرد:  
ظرفیت هایی چون کویر و منابع معدنی در استان  
می تواند موجب بهره مندی اقتصادی استان و منطقه 
 شود. مجیدی با اشاره به ثبت جهانی بیابان لوت 
یاد آور شد:  کنفرانس بین المللی گردشگری کویر 

لوت  اردیبهشت سال آینده برگزار می شود.

آثار مختص استان  می تواند فرصتی 
برای رونق گردشگری باشد

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، 
این  اینکه   بیان  با  بیرجند  کشاورزی  و  معادن 
کنفرانس ابعاد مختلف علمی، اقتصادی و زیست 
محیطی کویر را بررسی خواهد کرد، افزود: استان 
اکبریه،  باغ  چون  متعددی  شده  ثبت  آثار  دارای 
قنات بلده فردوس و بیابان لوت  است که می تواند 

فرصتی برای رونق  و توسعه گردشگری  باشد. 
اسکندری دبیر اجرایی همایش بین المللی کویر لوت 
نیز در این نشست بیان کرد: امروزه گردشگری از 
بخش مهم و پیشرو در اقتصاد بسیاری از کشورهای 
دنیا شده و حتی سال گذشته از صنعت خودرو سازی 
سبقت گرفته است. وی با اشاره به اینکه  اگر  به دنبال 
گردشگری پایدار هستیم باید حفظ منابع طبیعی و 
توزیع ثروت حاصل از گردشگری در جوامع محلی را 
مد نظر قرار دهیم، تاکید کرد: سود سرمایه گذاری در 

بسیاری از صنایع تنها به سرمایه گذاران و سهامداران 
برمی گردد ولی در حوزه گردشگری همه افراد جوامع 
محلی از سود حاصل از آن منتفع می شوند. وی 
یادآور شد: خراسان جنوبی به دنبال گردشگر پایدار 
است و یکسری پیش ثبت ها داریم و معتقدیم اگر 
 35 نفر گردشگر با رضایت به استان بیاید در آینده

 35 هزار نفر می شوند. 

ظرفیت های بی بدیل استان 
غیر قابل انکار است

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
نشست  این  در  نیز  جنوبی  خراسان  گردشگری 
عنوان کرد: گرچه گردشگری در استان مخصوصا 
در حوزه زیرساخت ها همچون حمل و نقل کافی 
و منظم نیست اما ظرفیت های مهم و بی بدیل  

استان در این حوزه غیر قابل انکار است.
از  موتورهای  اینکه کویر لوت  بیان  با  رمضانی 
محرک گردشگری در خراسان جنوبی است، افزود: 
خارجی  گردشگران  ورود  درصدی   30 افزایش 
از  بسیاری  مقصد  تواند  می  جنوبی،  خراسان  به 

گردشگران خارجی کویر لوت  باشد.
وی تاکید کرد:  در حوزه  کویر لوت مطالعات زیادی 
در حوزه پوشش گیاهی و جانوری، حیات جانوری و 
مردم شناسی صورت گرفته است. مدیر کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی 
با اشاره به فعالیت های انجام شده در روستای دهسلم 
نهبندان به عنوان روستای نمونه در کویر، یادآور شد:  
همچنین  ایجاد دو اقامتگاه بومگردی، ایجاد اولین 
کمپ بیابانی با هزینه کرد یک میلیارد تومان در 

دهسلم از جمله این  کارها بوده است. 

محمد علی جاوید،  شهردار بیرجند نیز  عنوان کرد:  
با وجود  ظرفیت های مهم گردشگری در  استان 
متاسفانه  اثری از تحت تأثیر قرار گرفتن اقتصادی 
شهری از این مؤلفه مهم توسعه اقتصادی  دیده نمی 
شود. وی  با اشاره به  همایش بین المللی گردشگری 
کویر لوت، شهرداری فراتر از تأمین اتوبوس مورد نیاز 
و تبلیغات محیطی دیده شود، تاکید کرد:  با برگزاری 
کارگاه های گردشگری می توان سهم این مهم را در 

اقتصاد شهری افزایش داد.

کویر لوت اولین اثر طبیعی ثبت شده 
در فهرست میراث جهانی

زهرا رضائی ملکوتی، مدیر پایگاه میراث جهانی 
بیابان لوت نیز بیان کرد: کویر لوت اولین اثر طبیعی 
ثبت شده در فهرست میراث طبیعی جهانی در 
سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان 

لوت  اینکه کویر  به  اشاره  با  است.وی  و کرمان 
به لحاظ پوشش گیاهی و جانوری بسیار شکننده 
است، خاطر نشان کرد: کوچکترین تنشی باعث از 
بین رفتن آن می شود که این مهم باید مورد توجه 
قرار گیرد. وی افزود:  پایگاه جهانی کویر لوت سه 
وظیفه مهم معرفی، اطالع رسانی و حفاظت را بر 
عهده دارد و خراسان جنوبی خوشبختانه مطالعات 
گوناگونی در حوزه پوشش گیاهی و جانوری کویر 

لوت انجام داده است.
وی خاطر نشان کرد:   حضور گردشگران در این کویر 
را به گونه ای مدیریت کرده ایم که در یک زمان ورود  
بی رویه گردشگران به آن منطقه را رو به رو نشویم. 
علیرضا خامه زر عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این 
نشست گفت: هر چند در حوزه گردشگری از جمله 
جذاب ترین کشورهای دنیا هستیم ولی  متاسفانه در 

این عرصه موفق نبوده ایم. 
وی  ادامه داد: خوشبختانه گردشگری در استان 
رو به جلو است و توریسم صنعتی است که نیاز 
آلودگی  و  نداشته  سنگین  های  ساخت  زیر  به 
محیط زیست نیز به همراه ندارد. وی با اشاره به 
اینکه همایش بین المللی گردشگری بیابان لوت 
یک کار فرابخشی است،  افزود:  با همکاری و 
همفکری  از آن می توان بیشترین بهره برداری را 

برای معرفی خراسان جنوبی کرد.

اکوسیستم  مختص 
خراسان جنوبی معرفی شود

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش خراسان 
جنوبی هم در این نشست با بیان اینکه  بهتر است 
استان  اکوسیستم مختص  از  در پوستر همایش 
جبیر  و  بور  زاغ  کرد:  نشان  خاطر  شود،  استفاده 

نشانگر محیط زیست استان است که می تواند در 
معرفی استان خیلی موثر باشد.

مودی خاطر نشان کرد: با ورود گردشگران خارجی 
باید بسیاری از به وجود آمدن تنش ها و حاشیه ها 
جلوگیری شود چرا که موجب دید نامناسب جهانی 

از ایران و استان خواهد شد. 
مدیر آژانس جلوه بیرجند هم اظهار کرد: مسئوالن و 
نهادها باید به فکر توسعه صنعت گردشگری باشند و 
چالش پیش روی آژانس های استان برداشته شود.
جلیلیان تاکید کرد: اکنون آژانس های گردشگری 
استان متضرر می شوند و اگر به این مهم پرداخته 

نشود خیلی از آنها تعطیل خواهند شد. 
داد:  ادامه  استان  پروازهای  به حذف  اشاره  با  وی 
باید صنعت هواپیمایی مورد توجه قرار گیرد چرا که 
حمل و نقل هوایی برای خراسان جنوبی در صنعت 

گردشگری حرف اول را می زند. 

گفتگوی  جالب پیرمرد روستایی با وزیر جهاد کشاورزی در طبس :

نت
نتر

س :ای
عک

کنفرانس بین المللی گردشگری کویر لوت  اردیبهشت آینده برگزار می شود

در نشست هم اندیشی پیرامون اولین همایش بین المللی گردشگری کویر لوت مطرح شد:

ری
 :کا

س
عک
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عوارض زیاده روی در مصرف 
لیمو ترش

زیاده روی در مصرف لیمو ترش باعث آب 
بزاق و بی خوابی و همچنین ناراحتی معده 
جذب  کمبود  باعث  است  ممکن  حتی  و 

ویتامین A در بدن گردد. 
همچنین مصرف لیمو ترش برای کسانی 
که مبتال به آسم و ناراحتی های ریه، درد 
به  بخشی  زیان  اثر  هستند  تشنج  و  کمر 

دنبال دارد.

تواضع داشته باشید

موفقیت  به  دلیل  چند  به  نکنید،  تصور  جهان  کانون  در  را  خود  اگر 
را  خودتان  نباشید،  جهان  کانون  در  اگر  اول،  می شود.  کمک  شما 
خواهید  بیشتر  نتیجه  در  و  گرفت  خواهید  جدی  کمتر  خیلی  هم 
نرسیدید  به موفقیت  اگر هم  و  بیشتری خواهید کرد  خندید، ریسک 
را  شکست  زندگی  در  کسی  هر  نمی خورد.  بر  قبایتان  به  چندان 
فکر  من  اینکه،  دوم  نمی کشد.  را  آدم  هم  و شکست  می کند  تجربه 
باز می گذارید.  ایده های جدید  برابر  در  را  مغز خود  تواضع  با   می کنم 
در نهایت اینکه، مردم دوست دارند با کسی کار کنند که از امتحان 
کردن چیزهای جدید هراسی ندارد و به دیگران گوش فرا می  دهد و 

برای نظرات آنها ارزش قائل است. 

موفقیت و انرژی

ندای درون

به گذشته نگاه نکنید

همه افراد در زندگی خود اشتباه می کنند و شکست های متفاوتی را 
تجربه می نمایند. می توانید به خودتان بگویید که هر شکست شما را 

یک گام به سوی موفقیت نزدیک تر می کند.
شکست  از  که  بگیرید  یاد  باید  شما  موفقیت،  به  رسیدن  منظور  به 
های گذشته خود به نحو احسن استفاده کرده و از آنها درس بگیرید. 
هیچ گاه در زندگی خود با خاطرات گذشته زندگی نکنید. گذشته ها 
گذشته است و آینده ای جالب انتظار شما را می کشد. خیلی راحت 
به سمت جلو حرکت کنید و تصمیم های عاقالنه تری اتخاذ نمایید 

و از گذشته درس بگیرید.
به منظور رسیدن به موفقیت شما نیازمند رویا پردازی و الهام گرفتن 
هستید. در مورد این مطلب که از زندگی چه می خواهید با خودتان 
صادق باشید. ببینید که حقیقتاً دوست دارید در زندگی چه چیزی به 
دست آورید و به چه چیزهایی دست پیدا کنید. به ذهن تان اجازه دهید 

هر چقدر که دوست دارد بزرگ اندیشی کرده و خیال پردازی نماید.
اگر به دنبال رسیدن به موفقیت شغلی هستید، پیش از انجام هر کاری 
باید برای خود یک طرح جامع تبیین نمایید. چه به دنبال شریک برای 
کاری که می خواهید شروع کنید باشید یا خیر، به هر حال این طرح، 

نقشه راه شما برای رسیدن به موفقیت می باشد.
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یک لحظه مکث کن . . . 

گالبی تقویت کننده قلب

طبیعت گالبی معتدل و تر است.گالبی میوه 
ای شادی آور )مفرح( و تقویت کننده قلب 
است. باعث تقویت معده و دستگاه گوارش 
می شود. همچنین مسکن حرارت و تشنگی 
لذا  مغز شده،  رطوبت  افزایش  باعث   است. 
می تواند به بهبود خواب کودکان کمک کند.
گالبی ملین بسیار خوبی برای پیشگیری و 

درمان یبوست در کودکان است.

خواص پوست انار

جوشانده پوست انار اسهال ناشی از مسمومیت 
غذایی و اسهال خونی را برطرف می کند این 
جوشانده قابض است و قند ادرار را کم می 
کند و موجب تصفیه خون می شود همچنین 
برای جلوگیری از خونریزی رحم بسیار مفید 
است.برای تسکین درد گلو و لوزه پوست انار را 
بجوشانید و ماده به دست آمده را از صافی رد 

کنید و آن را غرغره کنید.

برای کودکان حداکثر میزان توصیه شده مصرف نمک، کمتر از 3 گرم 
در روز یعنی کمتر از یک قاشق چای خوری است این مقدار شامل کل 
میزان نمکی است که از طریق غذا وارد بدن می شود. حتی میوه ها و 
سبزی ها، نان، پنیر و به طور کلی همه چیزهایی که خورده می شود 
حاوی نمک )سدیم( است. در دوره تغذیه کمکی یعنی 6 تا 12 ماهگی 
نباید به غذای کودک نمک اضافه شود. در صورت تمایل به افزودن 
چاشنی به غذای کودک در دوره تغذیه تکمیلی می توان از آب لیموترش 

یا آب نارنج به مقدار خیلی کم به غذای کمکی اضافه نمود. برای کودکان 
باالی یک سال اگر چه افزودن نمک مجاز است ولی باید دقت شود 
که از مقدار کم نمک یددار در تهیه و پخت غذا استفاده شود. از گذاشتن 
نمکدان در سفره یا میز غذا خودداری شود. از سبزی های معطر تازه یا 
خشک مانند سیر، پیاز، لیموترش تازه و آب نارنج برای بهبود طعم غذای 
کودک می توان استفاده کرد. مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

راه های کاهش مصرف نمک برای کودکان
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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

پس صبر کن که وعده خدا حق است و برای گناهت آمرزش بخواه و به سپاس پروردگارت 
شامگاهان و بامدادان ستایشگر باش. )سوره غافر/ آیه ۵۵(

حدیث روز

از ما نیست کسی که هر روز حساب خود را نکند ،پس اگر کار نیکی کرده است از خدا زیادی آن را بخواهد 
و اگر بدی کرده، از خدا آمرزش طلب نموده و به سوی او توبه نماید.امام موسی کاظم )علیه السالم(

۵  قدم برای غلبه
 بر ترس های خود ویرانگر

اسیر شدن در دنیای مصنوعی فکرمان خیلی آسان است. کار ذهن ما 
این است که ما را یکسان و بی تغییر نگه دارد و درنتیجه ترس خارج 
شدن از منطقه امن مان برای دنبال کردن اهداف مان را به دل مان 
بیندازد. این کاماًل طبیعی و غریزی است. همه ما تجربه اش می کنیم. 
اما آنهایی که به آنچه می خواسته اند رسیده اند، یاد گرفته اند که چطور 

فرای آن حرکت کنند. یعنی با وجود همه این ترس ها، عمل کنند.
قدم 1: شنیدن و تشخیص صدا

هوشیار باشید و ببینید که ذهن تان برای به تاخیر انداختن عمل شما 
چه بهانه هایی می آورد. به متداول ترین این بهانه ها اشاره می کنیم: به 
زبان تان موقع حرف زدن با یک نفر دیگر دقت کنید. به عباراتی که 
استفاده می کنید دقت کنید، دارید بهانه می آورید؟ آیا دارید موقعیت تان 

را به  خاطر فکر کردن در مورد نداشتن  هایتان توجیه می کنید؟
 قدم 2: مراقب فلج تجزیه و تحلیل باشید

فلج تجزیه و تحلیل یعنی الزم باشد همه چیز در مورد نحوه انجام 
یک کار را قبل از شروع انجام آن بدانید. قبل از شروع یک پرو ژه 
این  طی  کنید.  بازار  تحلیل  و  تحقیق  صرف  را  هفته ها  و  روزها 
مدت، دالیل کافی برای عدم موفقیت احتمالی خود به دست آورید. 
به  همین دلیل بعد از این همه زمانی که می گذارید آخر وارد عمل 
نمی شوید. اگر آن زمان را صرف یک تحقیق کوچک می کردید و 
بعد وارد عمل می شدید، تجربیات بسیار باارزشی به دست می آوردید 
که خیلی بهتر از این بود که یک جا بنشینید و دنبال دالیل شکست 
باشید. حتی ممکن بود طی این مدت به موفقیت هم دست پیدا 
کنید. البته تحقیق کردن در مورد بازار خیلی مهم است اما مشکل 

دلیل  و  نداریم  آگاهی  مان  اهداف  از  ما  که  می شود  ایجاد  زمانی 
جستجوهایمان را نمی دانیم.

 قدم 3: خودتان را از پرتگاه افکار تدافعی دور کنید
افکار ما خیلی راحت به سرازیری می افتند. وقتی افکار تدافعی به ذهن 
مان می رسد اگر فوراً متوقف شان نکنیم و آگاهانه خودمان را از آن 
بیرون نکشیم، اسیر ترس و فقدان خواهیم شد. می توانید احساسات 

تان را تغییر داده و افکار تدافعی تان را جایگزین کنید.
 قدم 4: بدانید که ذهن تان شما نیستید

درک ذهن شما خود شما نیست. فقط به خاطر اینکه یک فکر تدافعی 
دارید به این معنی نیست که این حقیقت دارد یا باید آن را دنبال کنید. 
می دانیم این یکی از سخت ترین موارد است اما باید بفهمید که فکر 
شما خود شما نیست. شما موجودی الهی هستید، بسیار ارزشمندید و 
قدرت برآوردن عمیق ترین خواسته های درونی تان در شما وجود دارد.

قدم 5: دنبال بزرگترین ارزش تان باشید
به  جای اینکه به دنبال دلیل این باشید که چرا نمی توانید در مقابل 
کسی دیگر موفق باشید، دنبال علت این باشید که چرا با فراهم 
ندارد، موفق خواهید شد.  ارزشی که در آن مسابقه وجود  کردن 
به دنبال فرصت ها و موقعیت ها باشید نه فرصت های از دست رفته. 
دنبال چیزهایی باشید که برای دیگران موفقیت آورده است و از 

آنها به عنوان منبع الهام استفاده کنید.

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  0۹۱۵۵4۳۸۷۶0 و ۳۲4۵۷0۳۳

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                      ۱۸ ماه گارانتی
ط  

سا
  اق

د و
نق

استخدام پیک موتوری )تمام وقت، 
پاره وقت(     ۰۹۱۵۹۱۰۶۷۸۳

تعدادی راننده با خودرو به صورت 
تمام و نیمه وقت نیازمندیم.

آژانس پارک  ۰۹۳۶۵۶۱۳۵۳۶

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

خریداریم(    ۰۹۱۵۳42۳۷44

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 2۶ / ۰۹۱۵۸۶244۳۹- جانی

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
۰۹۱۵۱۶۵2۶۰۰-۳244۷۱۱۰

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
۰۹۱۵۳۶۳۵۰۱۵ - ناصری نژاد

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 2۸ و ۳۰ به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
۰۹۱۵۵۶222۹۱

۳22۱۱۶۸4

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  ۰۹۱۵۶۶۵۵۰۵4 

به دلیل تغییر شغل اغذیه پرسپولیس واقع در 
خیابان معلم روبروی راه و شهرسازی 
با موقعیت عالی به فروش می رسد. 

قیمت توافقی          ۰۹۱۵۵4۹۸24۳

یک واحد سه خوابه حدود 
۱۳۰متر ، طبقه اول با کلیه 
امکانات اجاره داده می شود.

۳242۸۰۸۸
کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم

با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.
۰۹۱۵   ۰۵۶   2۱۰۰

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
  ۰۹۱۵2۶4۱۸4۸- جعفری

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 
۰۹۱۵۷4۱۱۰۷۱ - باقری

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/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
۰۹۱۵۶۷۰۶۵۳۸

فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سیده عالیه محمدی 

فرزند سید جواد به شماره شناسنامه ۱2۰2صادره از 
بیرجند مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی صادره از 

واحد دانشگاهی بیرجند با شماره 2۸۳۱ مفقود گردیده 
و فاقد اعتبار می باشد. 

از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
واحد بیرجند به نشانی انتهای خیابان آیت ا... غفاری 

ارسال  نماید.

۳24۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵2۳۷۰۱4-۰۹۱۵۷۰۶۳22۰ - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 ۱0

0

برق خورشیدی )۲۲0-۱۲( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     ۰۹۱۵۱۶۳۱4۹۸
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یادمان شهدای استان

»در راه حفظ و پيروزي انقالب اسالمي كوشا باشيد و هيچ چيز 
باعث نشود در اين راه سست شويد.« 

“شهيد غالمحسين شريف قاليباف”

*نماينده ولی فقيه در  استان روز گذشته  با دست اندركاران 
موكب بهداشت و درمان اربعين حسينی ديدار كرد.

*طی ابالغی از سوی رئيس دانشگاه بيرجند دكتر محمد 
علی رستمی نژاد به مدت دو سال به سمت رئيس گروه 
برنامه ريزی و توسعه آموزشی دانشگاه منصوب شد.
آستان مقدس  با هفته وقف در  *2 طرح همزمان 
امامزاده سيدناالحسين )ع( نهبندان به بهره برداری رسيد.
*كارشناس هواشناسی استان گفت: امروز صبح دمای 
بيشتر شهرهای استان بدون تغيير است و از امشب 

روند افزايشی دما در استان آغاز می شود.
*فرماندار قاينات گفت: از ابتدای امسال تاكنون 63 طرح 
اشتغال پايدار روستايی و عشايری با پرداخت هشت 
ميليارد و 270 ميليون تومان در شهرستان اجرا شد.
*معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر گفت: دوره 
آموزشی- مهارتی ويژه نجاتگران راننده پايگاه های امداد 

و نجات هالل احمر خراسان جنوبی برگزار شد.

اخبار کوتاه

خبرهای ویژه

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: 
انقالب  سالگی  چهل  جشن  با  همزمان 
اسالمی و توطئه های مختلف دشمنان برای 
ارائه ناكارآمدی نظام، بايد دستگاه های اجرايی 
دستاوردهای دولت و نظام را به طور ويژه برای 
مردم تبيين و تشريح كنند. به گزارش ايرنا ، 
علوی مقدم دوشنبه شب در نشست كارگروه 
عمرانی و امور نمايشگاه های ستاد بزرگداشت 
چهلمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی افزود: 
به  را  نظام  توانمندی های دولت و  نياز است 
صورت برجسته به اطالع مردم برسانيم.وی با 
تاكيد بر اينکه برای معرفی دستاوردهای انقالب 
اسالمی بايد از تمامی فرصت ها و روش ها به 
نحو احسن بهره گرفت، گفت: سنگرهای نماز 
جمعه ظرفيت بسيار مهمی است كه بايد برای 
معرفی توانمندی های نظام مقدس جمهوری 

اسالمی و عملکرد دولت بيش از گذشته از اين 
ظرفيت استفاده شود.

وی از فرمانداران خواست با هماهنگی دستگاه 
های اجرايی فرصت ها، پتانسيل ها، توانمندی 
ها و شاخص های مهم توسعه ای شهرستان ها 
را كه در 40 سال گذشته حاكميت و نظام به آن 

رسيده، احصا كنند و در قالب نمايشگاه برای مردم 
به نمايش بگذارند. وی گفت: با توجه به همزمانی 
ايام دهه فاطميه با سالگرد پيروزی انقالب اسالمی 
بايد به حرمت اين دهه، فضاسازی جامعه منطبق 

بر آيين های معنوی و مذهبی باشد. 
علوی مقدم با بيان اينکه در 40 سال گذشته 

اقدامات خوبی در تمامی بخش ها و روستاها به 
مردم ارائه شده است، ادامه داد: در زمينه گازرسانی 
به روستاها جهش خوبی در استان صورت گرفته و 
در حال حاضر عمليات گازرسانی به 200 روستای 

استان در حال انجام است.
مديرعامل شركت گاز هم در اين نشست گفت: 

در 6 ماه نخست امسال گازرسانی به 101 روستا 
و سه شهر استان انجام شده و هم اكنون عمليات 
گازرسانی به 200 روستا در حال انجام است كه 
102 روستا تا پايان امسال از نعمت گاز برخوردار 
خواهند شد. هاشمی اضافه كرد: گازرسانی به شهر 
ديهوک طبس در حال انجام است كه با تکميل 
اين طرح و افتتاح در دهه فجر تمامی شهرهای 

استان از نعمت گاز طبيعی برخوردار خواهند شد.
پروژه شاخص  پنج  بيرجند هم گفت:  شهردار 
شهرداری بيرجند با اعتبار 14 ميليارد تومان در دهه 
فجر به بهره برداری می رسد كه يکی از اين طرح 
های مهم طرح فرزان و افتتاح پل موسی بن جعفر 
)ع( است. جاويد بيان كرد: بايد امسال با شرايط 
ويژه تری جشن انقالب اسالمی را برگزار كنيم 
چرا كه انقالب ما با گذشت 40 سال به پختگی، 

استقالل و خودكفايی رسيده است.

در  زيركوه  و  قاين  مردم  نماينده  خبر-  گروه 
عادالنه  تقسيم  وظيفه  دولت  گفت:  مجلس 
اعتبارات در حوزه  توزيع  اما  دارد،  را  اعتبارات 
آبخيزداری  و  خشکسالی  بحران،  مديريت 
قشر  اينکه  بيان  با  فالحتی  نيست.  منطقی 
در  كشاورزی  حوزه  با  استان  مردم  از  زيادی 
ارتباط هستند، افزود: انتظار ما تالش مضاعف 
برای رفع مشکالت بخش كشاورزی با رويکرد 
های جدی و علمی است. وی گفت: كيفيت 
در  بايد  كشاورزی  محصوالت  مرغوبيت  و 
حوزه  در  مناطق  تمامی  و  شود  گرفته  نظر 
محصوالت بايد در برنامه ای سه ساله صاحب 
با اشاره به  واحدهای فرآوری شوند. فالحتی 
اينکه انتظار داريم تکليف نماينده و نمايندگان 
بعدی در زمينه های كشاورزی مشخص باشد، 
بيان كرد: اگر علمی جلو برويم  خراسان جنوبی 
جزو استان های برخوردار در كشور می شود 

و مردم از اقتصاد خوبی بهره مند خواهند شد.
جمع بندی سفر کمیسیون کشاورزی 

مجلس  هنوز انجام نشده است
نماينده مردم سربيشه و نهبندان در مجلس 
شورای اسالمی نيز در اين نشست اظهار كرد: 
در طول 5 ماه گذشته شاهد حضور نمايندگان 
كميسيون كشاورزی و وزير جهاد كشاورزی 

در استان بوده ايم.
 نظر افضلی تصريح كرد: جمع بندی خوبی توسط 
بازديد  پی  در  استان  كشاورزی  جهاد  سازمان 
نمايندگان كميسيون بخش كشاورزی مجلس 
از بخش های گوناگون كشاورزی انجام گرفته و 
به مجلس اعالم گرديده ولی هنوز در مجلس 

تالش  بايد  داد:  ادامه  است.وی  نشده  بررسی 
كنيم قبل از بودجه 98 با توجه جمع بندی سفر 
نمايندگان كميسيون بخش كشاورزی مجلس 
و مصوبات سفر وزير جهاد تدارک جلسه ای با 
حضور وزير و معاونان وی، اعضای كميسيون 
و نمايندگان استان در مجلس داده تا امور به 
نتيجه برسد.وی افزود: از اين دو سفر بايد نهايت 

بهره برداری را در طول سال آينده ببريم.

 

دیده نشدن ردیف های خاص اعتباری 
برای رفع مشکالت بخش کشاورزی

در  خوسف  و  درميان  بيرجند،  مردم  نماينده 
به شرايط  توجه  با  اينکه  بيان  با  مجلس هم 
خراسان جنوبی بايد رديف های خاصی برای رفع 
افزود:  ديده شود،  مشکالت بخش كشاورزی 
نمايندگان استان آمادگی دارند تا موضوعاتی كه 

الزم بوده و از سوی دستگاه های اجرايی مربوطه 
پيگيری و به نتيجه نمی رسد را پيگيری نمايند.

عبادی با اشاره به سفر وزير جهاد كشاورزی و 
مطرح كردن مشکالت حوزه منابع طبيعی استان 
گفت: نظر وزير جهاد كشاورزی را در مورد ماده 
واحده خواستار شديم كه نظر وزير مبنی بر اين 
موضوع بود كه 80 درصد مشکالت مردم در 
بخش منابع طبيعی مربوط به قانون نبوده بلکه 

مربوط به اجرا بوده و بايد با ديد باز مسئوالن 
با  نمايند. وی اضافه كرد:  فعاليت  اين بخش 
توجه به نظر وزير جهاد كشاورزی رفع بسياری 
از مشکالت منابع طبيعی از طريق شورای حل 
اختالف امکان پذير بوده و نياز به كميسيون ماده 
واحده ندارد زيرا اين شورا اختيارات بسياری دارد. 
عبادی ادامه داد: تعامل با نمايندگان می تواند 

منجر به نتايج خوبی برای استان شود.

کمبود نیرو در آموزش و پرورش
 بیداد می کند

مديركل آموزش و پرورش هم در اين جلسه 
و  آموزش  در  انسانی  نيروی  كمبود  گفت: 
پرورش استان بيداد می كند و با روند فعلی 
بيان  با  واقعی  هستيم.  آينده  سال  دو  نگران 

اينکه خشکسالی ها باعث مهاجرت ها به مركز 
استان و موجب كمبود فضای آموزشی شده 
است، افزود: به دليل اينکه برخی از ساختمان 
های اجاره ای استاندارد كافی را برای مدارس 
ندارند بايد توجه ويژه ای به اين موضوع داشته 
باشيم. واقعی با اشاره به اينکه در بودجه امسال 
حقوق  حداقل  به  ای  ويژه  توجه  نمايندگان 

با  آموزش و پرورش داشته باشند، بيان كرد: 
توجه به شناور بودن قيمت ها در عصر امروز 
خريد برای مدارس به خصوص مدارس شبانه 

روزی با مشکالت جدی مواجه شده است.

“آبخیزداری” بهترین راهکار 
مدیریت خشکسالی در استان

مديركل منابع طبيعی و آبخيزداری نيز يکی از 
بهترين راهکارهای مديريت خشکسالی در استان 
را طرح های آبخيزداری دانست و گفت: تاكنون در 
پروژه های آبخيزداری بيش از50 درصد پيشرفت 

فيزيکی را شاهد بوده ايم.
جانشين معاونت برنامه ريزی و امور اقتصادی جهاد 
كشاورزی نيز در اين جلسه يادآور شد: در موضوع 
خراسان  در  كشاورزی  بخش  اقتصادی  وضع 
جنوبی در حال حاضر نرخ بيکاری در استان 11.5 
است. فرجامی، نرخ شهرنشينی را  59 درصد 
عنوان كرد و اظهار  كرد: سهم اشتغال استان در 
بخش كشاورزی 30.9 درصد، در بخش صنعت 

28.1 و در بخش خدمات 40.9 درصد است.

احیای قنوات نیازمند
 ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار است

رئيس سازمان جهاد كشاورزی نيز از اشتغال 31 
درصدی جمعيت استان در بخش كشاورزی خبر 
داد و گفت: احيای قنوات خراسان جنوبی نيازمند 
700 ميليارد تومان اعتبار است.قوسی اظهار كرد: 
در سفر وزير جهادكشاورزی موضوعات خوبی 
مطرح شد و اين سفر به منظور بازديد، افتتاح 
پروژه ها و رصد مشکالت بخش كشاورزی بود.

ـ روز گذشته دومين جلسه  كارگروه  جواد رضايی 
پيش بينی و پيشگيری از گسترش بافت های 

ناكارآمد ستاد بازآفرينی استان برگزار شد.
دادگستری  جرم  وقوع  از  پيشگيری  معاون 
استان بيان كرد: اين كارگروه در حوزه روستاها 
كه بيم خالی شدن وجود دارد و همچنين  برای  
برنامه هايی كه در حوزه حرفه آموزی و توسعه 
گردشگری در اين مناطق انجام گرفته است، 

برگزارمی شود.
در  روستا  از 120  بيش  داد:  ادامه  نيا  وحدانی 
استان به عنوان روستاهای دارای پديده مهاجرت 
شناسايی شده اند، روستاهايی كه در نزديکی مرز 
قرار دارند و همچنين روستاهايی كه دارای رشد 
جمعيتی منفی می باشند بايد مد نظر قرار گيرد.

وی با بيان اينکه  استان در فهرست استان های 

مهاجرفرست كشور قرار دارد،گفت: مهاجرت از 
مناطق روستايی مشکالت بسياری به دنبال خواهد 
داشت كه در اين راستا توانمندسازی روستاييان و 
جلوگيری از حاشيه نشينی پيگيری می شود.

احیای کاروان سرای امینی بیرجند 
به عنوان بازار صنایع دستی استان 

مدير كل ميراث فرهنگی و گردشگری بيان كرد: 
سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری با هدف 
توسعه صنايع دستی به خصوص اشتغال جوانان در 
روستاهای حاشيه شهر اقداماتی انجام داده است 
كه از آن جمله می توان ايجاد كارگاه صنايع دستی 
در حاجی آباد كه در آن 300 نفر آموزش ديده اند 
و به هر نفر5 ميليون تومان تسهيالت داده شده 
است، اشاره كرد. همچنين در روستای چهکند 

كارگاه صنايع دستی با همياری دهياری راه اندازی 
شده است، در  اميرآباد نيز كارگاه تراش سنگ 
های قيمتی راه اندازی شده كه به هر هنرجو 5 
ميليون تومان تسهيالت قرض الحسنه داده شده 
تا تجهيزات مورد نياز تشکيل كارگاه را تهيه كنند.
رمضانی ادامه داد: در روستاهای ديگر استان نيز 
در زمينه آموزش و ايجاد كارگاه اقدام شده است 
دهسلم  مانند  مرزی  روستاهای  در  همچنين 
نهبندان اولين كمپ بيابانی ايجاد شده و  از سرمايه 
گذار خواسته شده از مردم منطقه در آن استفاده كند. 
مود  و  نهبندان  برک  روستاهای  در  افزود:  وی 
سربيشه طرح برک بافی در حال احياست همچنين 
در روستای خراشاد جمعه بازار ايجاد شده است كه 
روستاهای اطراف محصوالت خود را  ارائه می دهند.

مديركل ميراث فرهنگی  با توجه اينکه بازار برای 

فروش صنايع دستی در استان وجود ندارد از احيای 
كاروان سرای امينی در بازار بيرجند خبر داد و افزود: 
به همت مالک اين بنا در حال بازسازی می باشد 
كه 40 غرفه برای فروش صنايع دستی در آن در 
نظر گرفته شده است وتاكنون 300 ميليون تومان  
هزينه شده و تا آخر سال نيز  200 ميليون هزينه 
خواهد شد. مدير عامل آب منطقه ای استان نيز 

در اين جلسه بيان كرد: 400 كيلومتر از رودخانه 
های استان در حال نقشه برداری می باشد كه در 

آينده نزديک بارگذاری خواهد شد. 
امامی با بيان اينکه در تمام شهرستان ها افق 
انجام شده است،ادامه داد: در سال  تامين آب 
درصد  زيرزمينی6  های  سفره  كسری  جاری 

كاهش پيدا كرده است.

نکوداشت  همايش  گذشته  روز  قوسی- صبح 
آيت ا... هردنگي و تجليل از ياوران وقف خراسان 
و  اجتماعي  امور  مديركل  شد.  برگزار  جنوبي 
موسسات خيريه سازمان اوقاف و امور خيريه 
بيان كرد: امامزادگاني كه از سال هاي دور مورد 

احترام مردم بوده اند، حفظ مي شوند اما به دليل 
مبارزه با خرافات به هيچ وجه اجازه ايجاد امامزاده 
جديد در كشور داده نمي شود. وی از ويژگي 
هاي وقف نسبت به كارهاي خير را ماندگاري آن 
بيان و به خيران توصيه كرد: براي كارهاي خير 
از جمله مدرسه سازي و بيمارستان سازي وقف 
نامه بنويسند و ثبت كنند تا دستخوش تغيير و 
تبديل ها نشود. حجت االسالم عادلي بيان كرد: 
به رغم اينکه مالکيت ها جزئي شده اما رغبت 

مردم به وقف افزايش يافته است.
 وی با اشاره به توزيع بيش از 40 هزار كيف و نوشت 
افزار بين دانش آموزان نيازمند از محل موقوفات 
ها، دانشگاه  از  بسياري   در سال جاري گفت: 

حوزه هاي علميه و مراكز درماني كه موقوفه 
هستند از گذشته هاي دور منفعت آن به جامعه 
رسيده است. عادلي گفت: حدود 8 هزار بقعه و 
امامزاده در كشور وجود دارد كه بيشترافراد مدفون 
در اين اماكن مقدس به دعوت امام رضا )ع( به 
ايران آمده اند و از سال هاي دور مورد احترام 
مردم بوده اند. وي مهمترين راز محبوبيت اهل 
بيت )ع( را اخالق مداري عنوان كرد و افزود: 
گرايش مردم دنيا، به حکومت اسالمي و فضايل 
و  ترويج  براي  نيز  موقوفات  و  است  اخالقي 
احياي فضايل اخالقي در جامعه به وجود آمده 
اند. مديركل اوقاف و امور خيريه استان نيز در 
اين همايش از سنددار شدن يکهزار و 355 رقبه 

خبر داد و افزود: خراسان جنوبي 9 هزار و 555 
موقوفه و نزديک به 55 هزار رقبه دارد و با توجه 
به اينکه در سيستم موقوفات آب و اراضي با يک 
پالک ثبت مي شود تعداد رقبات موجود از آمار 
ثبت شده بيشتر است. بخشي پور ادامه داد: هم 
اوقاف است و  اختيار  اكنون 50 هزار رقبه در 

بسياري از رقبه ها نيز متوليان ديگري دارد.
 وي با بيان اينکه موقوفات استان با 72 نيرو 
بقاع  اين وجود درآمد  با  افزود:  اداره مي شود، 
14درصد و درآمد موقوفات 17 درصد از برنامه 
مصوب سازمان جلوتر است. مديركل اوقاف و 
امور خيريه با اشاره به خشکسالي هاي پي در پي 
در خراسان جنوبي خاطرنشان كرد: اين موضوع 

بر درآمد بقاع و موقوفات تاثير منفي نداشته چون 
مردم اين منطقه افراد معتقدی هستند. 

ا...  آيت  شخصيت  به  اشاره  با  پور  بخشی 
احيا  اين مجتهد  محمدحسن هردنگي گفت: 
كننده موقوفات و بقاع متبركه خراسان جنوبي 
بود كه 18 سال تصدي اين بخش را برعهده 
بزرگ  عالم  اين  شخصيت  تاكنون  و  داشت 

معرفي نشده بود.
 وی با اشاره به ثبت 53 وقف جديد از ابتداي 
امسال گفت: دفتر مشاوره وقف در ادارات اوقاف 
سمت  به  جديد  هاي  وقف  كه  شده  موجب 
نيازهاي روز جامعه هدايت شود. در پايان اين 

مراسم كتاب آيت ا... هردنگي رونمايي شد.

بیش از 120 روستای استان مهاجر فرست  هستند 

برای مبارزه با خرافات، اجازه ايجاد امامزاده جديد در کشور داده نمي شود

توزیع اعتبارات مدیریت بحران عادالنه نیست

دستاوردهای دولت و نظام برای مردم تبیین شود

هر 8 ساعت
 یک هم استانی
 بیکار می شود!

)ادامه از صفحه 1 ( شايان ذكر است اين آمار فقط از 
برقراري بيمه بيکاري به دست آمده و با احتساب بيکاران 
بدون بيمه، شايد رقم واقعی بيکاری بسيار باالتر از اين 
شود. جالب آن كه در بسياري از موارد حتي كارفرماها 
 نيز بيکار شده اند. در بررسي علل افزايش تعداد بيکاران ،
يک منبع آگاه به آوا گفت: تعديل نيرو به دليل وضع 
نامناسب اقتصادي و سياست هاي نادرست دولتي در 
حوزه توليد و صادرات از داليل بروز اين مشکل  است. 
به گفته وي، نوسانات نرخ ارز و خراب شدن اوضاع 
اقتصادي بنگاه ها به ويژه به  بنگاه هاي كوچک، آسيب 
بيشتری زده و موجب شده در اولين گام به سمت تعديل 
نيرو بروند. به گفته وی بسياري از تصميمات ملي در 
حوزه تجارت نظير ممنوعيت مقطعي صادرات برخي 
فرآورده هاي دامي وكشاورزي ، ساختمانی نيز باعث 
چالش در استان مرزي ما شده و صنايعي مثل زنجيره 
توليد مرغ و تخم مرغ ، سيمان و ... را دچار مشکالت 
بسيار كرده است. وي با اشاره به درک شرايط اقتصادي 
توسط متوليان در ساير استان ها، از بي توجهي مسئوالن 
خراسان جنوبي به اين شرايط نام برد و افزود: متاسفانه 
بانک ها با اندک تاخيري در پرداخت اقساط به فکر 
مزايده و تملک اموال سرمايه گذاران مي افتند كه اين 
نوع برخوردها در ساير استان ها كمتر ديده مي شود. 
 وي افزود:  در بنگاه هاي خرد نيز سخت گيري هاي
مالياتي و عوارضي و قوانين دست و پاگير برخي سازمان 
ها ، رونق اقتصادي  را به شدت كاهش داده است  و 
به تعطيلي واحدهاي كسبي زيادي انجاميده كه آمار 
رسمي از اين وضع به دليل پنهان و خاموش بودن 
 آن منتشر نمي شود. )خوانندگان ارجمند می توانند
نظرات خويش را درباره اين ستون به حساب كاربری 

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمايند.( 

حوادث 

خراسان جنوبی قطب مقاومت در برابر خشکسالی است
رشد 19 درصد ی جابجایي كاال در استان

پذیرش دانشجوی دكتری دو مدركی بین 
دانشگاه بیرجند و دانشگاه سوربن فرانسه

دادرس مقدم- بر اساس توافق نامه امضا شده بين 
روسای دانشگاه بيرجند و دانشگاه سوربن فرانسه اولين 
 )Double Degree( دانشجوی دكتری دو مدركی 
توسط اين دو دانشگاه پذيرش شد. بر اساس اين 
تواقق نامه سپيده پاژنگ دانشجوی دكتری رشته 
زمين شناسی دانشگاه بيرجند به مدت حدود 2 سال 
در دانشگاه سوربن مشغول فعاليت تحقيقاتی مربوط 
به رساله خود خواهد بود. وی پس از اتمام تحقيقات 
طبق اين توافق نامه عالوه بر اخذ مدرک دكتری از 
دانشگاه بيرجند از دانشگاه سوربن نيز مدرک دكتری 
خواهدگرفت. جلسه دفاع از رساله دكتری وی نيز در 

دو دانشگاه برگزار خواهد شد. 

قانون منع به كارگیری بازنشستگان سبب 
تحول در ساختار مدیریتی كشور می شود

مسئولين بسيج دانشجويی دانشگاه های خراسان جنوبی 
در نامه ای خطاب به وزير كشور در راستای قانون منع 
به كارگيری بازنشستگان خواستار معرفی هرچه سريع تر 
استاندار جديد برای اين استان شدند. مسئولين بسيج 
دانشجويی دانشگاه های  استان در قسمتی از متن 
اين نامه اظهار كردند: خراسان جنوبی برای رسيدن 
به جايگاه مطلوب و در شأن مردم شريف اين استان 
نيازمند حركتی پرشتاب است و يکی از ابزارهای الزم 
توانمند،  فعال،  امر حضور مديری  اين  برای تحقق 
دلسوز در رأس مديريت عالی استان است و قانون منع 
به كارگيری بازنشستگان فرصت بسيار خوبی است تا 
ساختار مديريتی كشور دچار تحول و جوان گرايی شود. 
در اين نامه آمده است: يکی از مهم ترين مشکالت اين 
استان كه قطعاً حضرت عالی در جريان آن هستيد مسئله  
كمبود منابع آبی و مسئله انتقال آب از دريای عمان در 
اين استان است. دسترسی به راه های ارتباطی اعم از 
راه آهن و هوايی، ظرفيت های بسياری چه در بحث 
جذب گردشگر و چه در صنايع دستی و محصوالت 
بومی و معادن از ديگر مشکالتی است كه اين استان با 
آن دست و پنجه نرم می كند. در چنين شرايطی استان 
خراسان جنوبی برای رسيدن به جايگاه مطلوب و در 
شأن مردم شريف اين استان نيازمند حركتی پرشتاب 
و جهشی است و يکی از ابزارهای الزم برای تحقق 
اين امر حضور مديری فعال، توانمند، دلسوز، به دور از 
حاشيه و آشنا به ظرفيت ها و كمبودهای منطقه در رأس 
مديريت عالی استان است كه فارغ از جناح بندی های 
و مديريت  انقالبی  فعاليت  امتيازدهی ها،  و  سياسی 
جهادی را سرلوحه قرار دهد و صادقانه و مجدانه به 

مردم شريف و صبور اين استان خدمت كند.

انتخاب  10 روستا برای 
اجرای طرح روستای بدون بیکار

صندوق  های  حمايت  با  روستا   10  - صداوسيما 
كارآفرينی اميد در استان و پرداخت تسهيالت قرض 
الحسنه به افراد جويای كار در روستاها، برای اجرای 
طرح روستای بدون بيکار انتخاب شده اند. مدير صندوق 
كارآفرينی اميد گفت: يکی از مهم ترين سياست های 
صندوق كارآفرينی اميد كاهش بيکاری است و به همين 
منظور اين طرح در روستای محمدآباد پسکوه قاين اجرا 
شده و برای 60 نفر از اهالی بيکار روستا شغل ايجاد شده 
است. زنگنه افزود: محمد آباد پسکوه دارای 160 خانوار 
با جمعيت 500 نفری است كه در قالب اجرای طرح 
روستای بدون بيکار اكنون برای 12 درصد جمعيت 
روستا كه پيش از اين بيکار بودند اشتغالزايی شده است. 
وی گفت: تاكنون حدود يک ميليارد تومان به اهالی 
اين روستا تسهيالت قرض الحسنه پرداخت شده و اين 
افراد در مشاغلی مانند دامداری، پرورش مرغ، بوقلمون، 
شتر، توليد پنير و كره و كارگاه قالی بافی مشغول به 
كار شده اند. وی گفت: پويايی و فعاليت در اين روستا 
سبب شده مهاجرت معکوس صورت گيرد و 5 نفر 
از اهالی روستا كه برای كار به تهران رفته بودند نيز 
به روستا باز گردند. وی همچنين گفت: اجرای طرح 
روستای بدون بيکار برای 4 روستای ديگر را هم با 

اعتبار 4 ميليارد تومان در برنامه داريم.

ششمین پاتوق مواد مخدر 
در بیرجند تعطیل شد

در  مخدر  مواد  پاتوق  و  سردمخانه  ايرنا-ششمين 
بيرجند روز گذشته با حضور مسئوالن انتظامی، نماينده 
دادستان و اصحاب رسانه تعطيل شد. رئيس پليس 
مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی در حاشيه اين 
اقدام در جمع خبرنگاران از كشف 23 تن انواع مواد 
مخدر از ابتدای سال 97 در استان خبر داد و گفت: در 
اين عمليات ها سه هزار و 200 قاچاقچی، حامل و 
خرده فروش دستگير شدند. محمدی افزود: از ابتدای 
ارتقای  و  پيشگيری  طرح  تاكنون 70  جاری  سال 
امنيت اجتماعی توسط پليس مبارزه با مواد مخدر 
استان اجرا شده است كه در اين طرح ها 650 دستگاه 
انواع خودرو و موتورسيکلت از متخلفان توقيف شد. 
وی درباره خرده فروشان شهرستان بيرجند توضيح 
داد: تاكنون 470 متخلف خرده فروش مواد صنعتی 
و سنتی در مركز استان دستگير و 150 كيلوگرم انواع 
موادمخدر از آنها كشف شده است. وی گفت: اين 
استان محل امنی برای متخلفان مواد مخدر نيست و 
طرح های پيشگيری و ارتقای امنيت اجتماعی پليس 
با همکاری مقامات قضايی ادامه خواهد داشت.وی 
اضافه كرد: در ششمين پاتوق تعطيل شده 365 گرم 
مواد مخدر از نوع هروئين و شيشه كشف شد و چهار 
نفر دستگير شدند. محمدی گفت: اين پاتوق در دوره 
های گذشته هم مورد تذكر پليس قرار گرفته بود و 
چند فروشنده و مصرف كننده دستگير شدند اما به 

دليل اصالح نشدن، تعطيل شد.

انتخابات تعیین  هیئت  رئیسه
 شورای استان برگزار شد

غالمی-جلسه شورای اسالمی استان روز گذشته با 
دستور كار انتخابات هيئت رئيسه شورای اسالمی استان 
با حضور كليه اعضا در محل شورا برگزار شد. پس از 
انجام رأی گيری محمدرضا قرائی با كسب اكثريت آرا به 
عنوان رئيس شورا، ابراهيم يزدانی به عنوان نايب رئيس 
و آقايان توكلی و حسين زاده به عنوان منشی و حسين 
اكبری به عنوان سخنگوی شورا برای دومين سال پياپی 

از دور پنجم شوراهای اسالمی انتخاب شدند.

كمک های فنی و اعتباری آبیاری نوین 
30 درصد افزایش می یابد

ايرنا - مدير آب و خاک سازمان جهاد كشاورزی گفت: 
در سفر وزير جهاد كشاورزی مقرر شد كمک های فنی 
و اعتباری سامانه های نوين آبياری به ميزان 30 درصد 
افزايش يابد كه آيين نامه آن به زودی به استان ها ابالغ 
می شود. غالمی افزود: به ازای هر هکتار آبياری تحت 
فشار 10 ميليون تومان كمک بالعوض و آبياری كم 
فشار 4.5 ميليون تومان تسهيالت به متقاضی پرداخت 
می شود. وی گفت: امسال 35 ميليارد و 970 ميليون 
 تومان اعتبار مصوب داريم كه تاكنون 27 ميليارد تومان
)75 درصد( تخصيص يافته است. وی ادامه داد: از 
ابتدای سال تا پايان مهر سه هزار و 742 هکتار از 
آبياری  اراضی استان مجهز به سيستم های نوين 
شدند. غالمی ادامه داد: همچنين 12 هزار و 400 
هکتار اراضی استان به اين سيستم در دست اجراست. 

2 كامیون حامل دام قاچاق 
در فردوس توقیف شد

كاميون  فردوس گفت: 2 دستگاه  انتظامی  فرمانده 
حامل 90 راس دام قاچاق در اين شهرستان توقيف 
شد. فوالدی اظهاركرد: ماموران انتظامی فردوس هنگام 
گشت زنی و كنترل محورهای مواصالتی به 2 دستگاه 
كاميون مشکوک شدند و خودروها را متوقف كردند. وی 
افزود: در بازرسی از اين خودروها 90 راس احشام قاچاق 
كشف شد و كارشناسان ارزش بار كشف شده را بالغ بر 
630 ميليون ريال برآورد كردند.وی گفت: در اين رابطه 
2 متهم دستگير و خودروها توقيف شد و متهمان با 

تشکيل پرونده به مراجع قانونی معرفی شدند.
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 امام هادی علیه  السالم فرمودند:
الجاِهُل أِسیُر لِسانِِه

نادان، اسیر زبان خود است.
)الدّرة الباهرة :ص 41(

نظرات شوراي نگهبان سیاسي نیست

سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون اساسی و 
پایان  نگهبان  شورای  نظر  می گوید  عادی  قانون 
بخش مطالب است، البته در وظایف نظارتی چندین 
نظارت  انتخابیه،  حوزه  نظارت  دارد.  وجود  مرحله 
استان، هیئت مرکزی و در شورای نگهبان چندین 
مرحله دیگر وجود  دارد. کدخدایی با تاکید بر سیاسی 
کرد:  خاطرنشان  نگهبان  شورای  نظرات  نبودن 
قوانینی داریم که بعضی ها به ما ایراد می گیرند، مثاًل 
خدمات رسانی به ایثارگران و مجلس ملزم به اصالح 

آنها می شود و نهایتا به تائید می رسد.

همین که آخوندي در زندان نیست 
توهین به شعور ملت است

سیدسعید نجیبي، عضو سابق شوراي مرکزي اتحادیه 
جنبش عدالتخواه دانشجویي گفت: همین که فردي 
مانند عباس آخوندي به پاي میز محاکمه کشیده 
نشده و در زندان نیست، توهین به شعور ملت است. 
نکته جالب اینکه آخوندي با این ناکارآمدي از 25 
سالگي در این کشور سمت هاي مختلفي داشته است.

با واقعیات تلخ در سخنان ظريف 
به قبايشان برخورده است

 
علیرضا رحیمی، نماینده تهران در واکنش به انتقادات 
قانون  اصالح  با  که  عده ای  گفت:  ظریف  علیه 
مخالفند  مجازات ها  افزایش  و  پولشویی  با  مبارزه 
قبایشان  به  نیز  ظریف  سخنان  در  تلخ  واقعیات 
می کنند.  پیشه  فحاشی  مقابل  در  و  برمی خورد 
امروز  و  بود  دیروز هم الزم  از  پولشویی  با  مبارزه 
اجرای بدون تبعیضش، یک ضرورت حتمی است.

تحريم نمی تواند سیاست ايران 
را تغییر دهد

 
تحریم ها  اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزیر  ظریف، 
تأثیرات اقتصادی دارد، اظهار کرد: اما بر سیاست ما 
تأثیر نخواهد گذاشت و از زمانی که فعاالن اقتصادی 
توافق  قبال  در  تصمیمی  چه  ترامپ  که  دریافتند 
هسته ای دارد، این مسئله تأثیر منفی خود بر اقتصاد 
را بر جا گذاشت و در نتیجه ملت ایران هدف واقعی 
تحریم است و آمریکا امیدوار است با این تحریم، 
جامعه و دولت را تحت فشار قرار دهد تا سیاستش را 

تغییر بدهد یا اینکه کل نظام را تهدید کند. 

»حناچی« شهردار تهران شد

اعضای شورای شهر تهران از میان دو گزینه آخوندی 
و حناچی، شهردار جدید را انتخاب کردند. در رأی 
عباس  شد،  انجام  رئیسه  هیئت  توسط  که  گیری 
آخوندی 10 رأی و پیروز حناچی 11 رأی کسب کردند.

من اصال هیچ نگرانی درباره 
ساز و کار ويژه اروپا ندارم  

پاسخ  در  آمریکا  خزانه داری  وزیر  معاون  ماندلکر، 
گفت:  اروپا  ویژه  مالی  کار  و  ساز  درباره  سوالی  به 
که  است  این  اروپا  در  بزرگ تر  خبر  من  نظر  به 
شرکت ها دسته دسته در حال خروج از ایران هستند. 
من اصال هیچ نگرانی درباره ساز و کار ویژه ندارم 
و معتقدم که ما مکانیسم های اضافه تری خواهیم 
کنیم.  کار  هم  با  بتوانیم  آنها  طریق  از  که  یافت 
زمینه  کردن  پیدا  به  قادر  ما  که  ندارم  شکی  من 
تهدیدات  که  چرا  بود  خواهیم  اروپا(  )با  مشترک 
واقعی هستند و در اروپا هم شاهد تهدیدات هستیم.

تا حدود زيادی از مشکالت 
عبور کرده ايم

امیر حاتمی، وزیر دفاع با اشاره به برخی مشکالت 
اقتصادی و ارزی کشور گفت: برخی از مسائل پیش 
آمده در حوزه اقتصادی ناشی از عدم بهره برداری 
درست از منابع و ظرفیت های داخلی است که با برنامه 
ریزی و تصمیم گیری هایی که در جلسات دولت و سایر 
بخش های کشور انجام شده است، از این مرحله عبور 
خواهیم کرد که البته تا حدود زیادی نیز عبور کرده ایم.

ادعای پولشويی گسترده در ايران 
تهمتی بزرگ به نظام است 

امیرآبادی، نماینده قم اظهارات ظریف مبنی بر وجود 
پولشویی گسترده در ایران را تهمتی بزرگ به نظام 
جمهوری اسالمی دانست و اظهار کرد: این اظهارات، 
کاماًل به معنای بازی در زمین دشمن است. وی به 
سابقه اظهارات خالف منافع ملّی ظریف اشاره کرد 
و گفت: وی قباًل در دانشگاه گفته بود که آمریکا با 
یک بمب می تواند کل سیستم دفاعی ما را نابود کند.

قطعا ظريف اطالعاتی دارد 
که ما نداريم  

حیدری، نماینده تهران در دفاع از سخنان ظریف 
گفت: قطعا ظریف اطالعاتی دارد که ما نداریم. اگر 
او دغدغه منافع ملی را نداشته باشد آن افرادی که 
سفارت عربستان را آتش می زنند دغدغه منافع ملی 
دارند؟ ظریف نظام را متهم به پولشویی نکرد بلکه از 

واقعیاتی سخن گفت که در ایران وجود دارد.

تالش آمريکا برای ايجاد اعتراضات بی نتیجه ماند

با  جمهور  رئیس  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
تاکید بر اینکه منشا و منبع اطالعاتی ایاالت متحده 
بسیار  تالش  با  آنها  گفت:  است،  اشتباه  آمریکا 
برای ناکارآمدی نظام تبلیغات گسترده ای انجام و 
فکر می کردند که ایران نمی تواند چهلمین سال 
پیروزی انقالب را جشن بگیرد؛ آنها تالش های بسیاری برای ایجاد موج 
اعتراضات گسترده در میان مردم داشتند که خوشبختانه همه بی نتیجه ماند.

خدا نکند هسته ما بیرون بزند

بولتون  جان  گفت:  رئیس جمهور  فرهنگی  مشاور 
گفته: »فکر می کنیم حکومت ایران تحت فشاری 
واقعی قرار گرفته و قصد و نیت ما این است که این 
فشار را بسیار سنگین کنیم. یا به قول انگلیسی ها، آن  
قدر فشار را زیاد می کنیم تا هسته از پوست بیرون 
بزند، مانند میوه ای که آنقدر فشار داده می شود تا له شود«. آشنا افزود: 
خدا نکند هسته ما بیرون بزند که اگر بزند هیچ چیز جلودارش نخواهد بود.

علیرضا سلیمی، نماینده محالت  با 
و  ظریف  اظهارات  اینکه  بر  تأکید 
برخی دولتمردان فقط به دنبال ایجاد 
ترس در فضای عمومی و بین مردم 

پروژه هاست،  برخی  بررسی  هنگام 
متأسفانه  روانی  عملیات  این  گفت:  
قرار  مسئولین  برخی  دستورکار  در 
گرفته، چرا که در آستانه تعیین تکلیف 
با  وی  هستیم.   FATF و   CFT

خوردن  آب  کردن  وابسته  به  اشاره 
از  برجام  تصویب  آستانه  در  مردم 
سوی دولتمردان، آن را بار روانی ایجاد 
منظور  به  آنها  ترساندن  برای  شده 

تصویب برجام در مجلس دانست و 
افزود: تمامی این کارها فقط به منظور 
موضوعات  از  مردم  کردن  منحرف 
اصلی کشور است تا برجام و مسائل 
را   )CFT و   FAFT( آن  با  مرتبط 

خاطرنشان  وی  بقبوالنند.  مردم  به 
برخی  برجام،  بررسی  هنگام  کرد: 
مسئوالن عنوان می کردند که خزانه 
خالی است و حاال هم هنگام بررسی 
پولشویی در  CFT عنوان می کنند 
در  اگر ظریف  است.  ایران گسترده 
دارد،   اطالعاتی  پولشویی  خصوص 
چرا تاکنون آن را به قوه قضائیه ارائه 
نکرده است؟ و اگر این کار را انجام 
نداده و در خصوص وظایفش کوتاهی 
است  آن  نشان دهنده  است،   کرده 
که امانتداری الزم را در مسئولیتش 
انجام نداده است. وی با بیان اینکه 
خصوص  در  دولت  اعضای  همه 
مشترک  مسئولیت  کشور  مسائل 
دارند و این  کار طبق قانون اساسی 
از  است،  دولتمردان  همه  برعهده 
کل دولت خواست باید در خصوص 
باشند. پاسخگو  ظریف  ادعای 

برای برجام، مدعی خزانه ی خالی بودند حاال برای 
CFT از پولشويی گسترده سخن می گويند

وزارت  سخنگوی  قاسمی،  بهرام 
طرف های  به  باید  گفت:  خارجه 
هوشیار  که  دهیم  هشدار  اروپایی 
توجه  با  کنونی  مقطع  در  باشند. 
و  اروپا  و  ایران  روابط  اهمیت  به 
که  همکاری  جدید  ابعاد  همچنین 
می تواند بین دو طرف شکل بگیرد، 
رابطه  تخریب  دنبال  به  دشمنانی 
هستند. همه باید با هوشیاری الزم 
این مقطع حساس را طی کنیم تا در 
مراحل بعدی از رابطه خوب دوطرفه 
باشیم. وی  داشته  بهره برداری هایی 
درباره اینکه مقامات آمریکایی عنوان 
می کنند تحریم های اعمال شده علیه 
حاکمیت  علیه  بلکه  نیست  مردم 
حرف  و  شوخی  یک  را  آن  است، 
بی ربط خواند و پرسید: شما چگونه 
می توانید دارو، مواد غذایی و قطعات 
بسیاری  و  مسافربری  هواپیماهای 

انسان ها  با جان  چیزهای دیگر که 
سر و کار دارد را تحریم کنید و این 
اقدام را توجیه هم بکنید؟ چه کسانی 
غیر از مردم عادی از این تحریم ها 

متضرر می شوند؟ قاسمی طرح این 
این ادعاها در عصر اطالعات را کاری 
عبث و بی فایده  خواند و تصریح کرد: 
قطعا آمریکایی ها راه به جایی نخواهند 
برد. ما با تمهیداتی که اندیشیده شده 

و با درایتی که در مجموعه حاکمیتی 
به چشم می خورد، آسیب های تحریم  
اجازه  و  می رسانیم  حداقل  به  را 
نخواهیم داد که آمریکا بتواند نهایتا 

حوزه  این  در  خود  شوم  اهداف  به 
دست پیدا کند. ایران هم به لحاظ 
هم  و  اقتصادی  و  سیاسی  ساختار 
نقش اساسی که در منطقه دارد یک 
طرف قابل اطمینان برای اروپا است. 

بايد به اروپا هشدار دهیم با توجه به اهمیت روابط ايران 
و اروپا، دشمناني به دنبال تخريب رابطه هستند

اظهارات اتهام زنندگان خصمانه و علیه منافع ملی است

نوباوه، نماینده مجلس نهم گفت: اظهارنظرهایی که 
مخالفان پیوستن به FATF، پولشویی های 1000 
میلیاردی دارند، یک خیانت آشکار و ضد منافع ملی 
است؛ الحمدا... چهره کسانی که این اتهامات را به 
برجام  در  می زنند،  کشور  در   FATF مخالفان 
آن چنان برای مردم روشن شده که دهه های آینده را باید دوران محاکمه این 
افراد دانست و دست کم می توان گفت که تاریخ آنها را محاکمه خواهد کرد.

تور رسانه ای بازدید از موسسه خیریه حضرت رسول )ص( * عکس: حسین محمودیمزارع چای ترش - خوسفدرد بی آبی در روستای سرخنگ * عکس: حسین بیات

یک موسسه آموزشی معتبر و با سابقه ، با درآمد 
تضمینی واگذار می گردد.   ۰۹۱۲۴۰۶۹۸۸۶

شعبه ۱: نبش معلم 5۰
 شعبه ۲: ورودی بلوار معلم

شماره تماس مرکزی: ۰5۶3۱۱۰۱

آگهي ثبت نام کارفرمايان در هیئت حل اختالف شهرستان های قاينات
شناسه: 290481 

در اجراي ماده 164 قانون کار جمهوری اسالمی ايران و آيين نامه مربوط به انتخاب اعضاي 
هيئت حل اختالف مصوب 87/9/2 به اطالع کارفرمايان )صنايع و حرف( شهرستان 
قاينات که متقاضي عضويت در هيئت مذکور مي باشند، مي رساند: از تاريخ نشر اين 
آگهي ظرف مدت 15 روز به واحد روابط کار اين اداره واقع در شهرستان قاين - خيابان 
مصلي- جنب مصلي- اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعي شهرستان قاينات مراجعه و فرم 
ثبت نام را تكميل و مدارك مربوطه ذيل را ارائه نمايند. ضمنا داوطلب نمايندگي مدارك 
مويد کارفرما بودن يا عضويت در هيئت را هنگام ثبت نام همراه داشته باشد. ) از هر کارگاه 
 فقط يك نفر را مي توان براي عضويت در هيئت حل اختالف انتخاب و معرفي نمود( 

شرايط عضويت :
1- تابعيت جمهوري اسالمي ايران 2- ايمان و تعهد به اسالم و دارای عدالت و وثاقت 
3 - داشتن سن  حداقل 30 سال تمام 4- داشتن حداقل مدرك تحصيلی کارشناسي 
و چهار سال سابقه تحت شمول قانون کار 5 - شمول قانون کار جمهوري اسالمي ايران  

6- آشنايی با قانون کار و مقررات مرتبط 
تبصره :

نمايندگان کارفرمايان که فاقد مدرك کارشناسي مي باشند به شرط داشتن حداقل 
مدرك گواهينامه پايان دوره متوسطه و دو دوره )چهار سال( عضويت در مراجع حل 

اختالف مي توانند به عضويت هيئت حل اختالف در آيند.

روابط عمومي اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعي  شهرستان قاينات


