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سال نو و پیشنهادهایی 
برای مردم ومسئوالن 

نوید و مژده روِز  بهاران همچنان که 
نو، زنده شدن ، تازه شدن، شکفتن و 
سبز شدن طبیعت را می دهد، عاشقانه 
ترین غزل هستی را نیز در گوش جان 
آدمیان این چنین نجوا می کند که هان 
ای انسان خشنود و شادمان و دلشاد از 
زنده شدن و بیداری و سرسبزی دوباره 
نوروز جشن  باش.  به گوش  طبیعت، 
ایرانی ماست جشنی که هر ایرانی با 
هر تفکر و منشی در هر جای ایران و 
حتی جهان آن را گرامی می دارد و به 
جشن می نشیند. روزهای پایانی هرسال، 
روزهای محاسبه ...)مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
*کاری
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صفحه 2
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افرادی کم اطالع به شورای عالی 
حوزه اهانت می کنند 

صفحه 2

 

سخنگویی وزارت خارجه
 را ترک می کنم

»بشار اسد« را نیروی قدس 
سپاه به تهران آورد

در جنگ اقتصادی، کشور به 
فرمانده واحد نیاز دارد

هر
 : م

س
عک

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:

مناسب سازی معابر عمومی 
آسیب شناسی شود

کاشت نهال 
در باغ ملی 
بیرجند

چشم روشنی منابع طبیعی در روز درختکاری

مرجع اعالم قیمت گوشت کجاست؟

تفاوت قیمت  اعالم شده با بازارعرضه
 اخبار متناقض با واقعیات جامعه همیشه برای مردم آزاردهنده بوده و هست. این اخبار 
درباره هر موضوعی که باشد فقط سردرگمی و نارضایتی را به دنبال دارد. اتفاقی که 
متاسفانه طی ماه اخیر درباره قیمت های گوشت قرمز و مرغ...) مشروح در صفحه 5(

صفحه 6

صفحه 5

خانواده های محترم امیرنیا و علی آبادی
با نهایت تاسف در گذشت

مرحومه زهرا علی آبادی
همکار بازنشسته مان 

 را خدمت شما و سایر بستگان تسلیت عرض نموده
برای آن روانشاد آمرزش  و برای بازماندگان صبر آرزومندیم.

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند

منابع طبیعی، بزرگترین سرمایه ملی
به نام آفریننده درخت

 پانزدهم اسفند، تنها یک روز برای تقویم نیست،
بلکه یک رویداد است تا برگ های تاریخ

 تولد دوباره طبیعت را با وجود زمستان جشن 
بگیرند. روزی به نام ریشه، به نام برگ و به نام زندگی، روزی فقط به نام درخت و فرهنگ 
درختکاری. این روز و آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری را نه تنها بر تمام حافظان و 
بهره برداران عرصه های جنگل، مرتع و بیابان بلکه به تمام آنهایی که می دانند هر نفسی 
که می کشند به واسطه تک تک دم های درختان است و با کاشت یک درخت می توانند 
به این ممد حیات کمک کنند مبارک باد و تهنیت می گویم. در این روز با توجه به اهمیت 
پایداری عرصه های طبیعی، از همه  شهروندان فهیم توقع داریم در هفته  منابع طبیعی به 
عنوان یک اقدام ملی خداپسندانه به  امر توسعه پوشش گیاهی و درختکاری همت گماشته 
و در این راستا با کاشتن حداقل یک اصله نهال در راستای حفظ و توسعه منابع طبیعی 
گامی مثبت و موثر برداشته و دیگران را نیز مشوق باشیم و در تحقق فرمایش مقام معظم 
رهبری مبنی بر فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود گام برداریم و از 
آن حفاظت نماییم. از خداوند منان سربلندی و عظمت ایران اسالمی به ویژه سرافرازی مردم 
متدین و انقالبی استان را در پرتو عنایات بقیه ا... االعظم )عج( و در سایه رهبری حکیمانه 

رهبر فرزانه انقالب و سیاست های دولت خدمتگزار مسئلت دارم.

علیرضا نصرآبادی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی

مـادرم
ناله کردم ذره ای از دردهایم کم نشد 
گریه کردم اشک برداغ دلم مرهم نشد

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحومه مغفوره 

زنده یاد سکینه شیپوری )مکرمی(
 جلسه یادبودی روز جمعه 9۷/۱۲/۱۷ )مصادف با والدت امام 
محمد باقر )ع( و اول ماه رجب( از ساعت 9/30 الی ۱0/30 صبح 
در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم 
 برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های: جلیلی، شیپوری،  مکرمی،  احمدی
 و سایر بستگان

اللهم صل علی محمد و آل محمد 

در دومین سالگرد درگذشت شادروان

کربالیی سید ابوتراب موسوی
)جهادگر،بسیجی و بازنشسته فرهنگی(

امروز پنجشنبه 9۷/۱۲/۱6 جهت غبارروبی مزارش 
گرد هم می آییم 

تا با ذکر فاتحه و صلوات یادش را گرامی بداریم. 
ضمنا جلسه قرآن سادات معظم سیوجان

 روز یکشنبه 9۷/۱۲/۱9 ساعت ۱9:30
در منزل آن مرحوم منعقد خواهد شد.

روحش شاد
فراموش شدنی نیستند آنان که با خط ِمهر بر قلب مان حک شده اند
 به مناسبت دومین سالگرد درگذشت عزیزمان

 شادروان حاجیه فاطمه سلطان شایگان
 »همسر آقای حاج غالمحسین غالمیان مقدم«

 عصر امروز پنجشنبه 9۷/۱۲/۱6 بر سر مزارش گرد هم آییم 
و با نثار فاتحه ای روحش را شاد و یاد و خاطرش را گرامی بداریم.

خانواده های: غالمیان مقدم و شایگان

آگهی مزایده شماره ۶۴ 
یک سازمان دولتی  در استان خراسان جنوبی  در نظر دارد: اموال مشروحه ذیل را از 
طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت 
فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل اعالمی مراجعه 

و یا جهت کسب اطالعات با شماره ۳2۴۰۰۰۰۳ با کد ۰56 تماس حاصل نمایند.
۱- تعداد ۸۵ دستگاه خودرو )سبک، سنگین، موتورسیکلت(

۲- زمان بازدید: به مدت ۳ روز اداری از تاریخ ۹۷/۱2/۱۸ لغایت ۹۷/۱2/2۰ از 
ساعت ۸ الی ۱5

3- محل بازدید و تسلیم پیشنهادات: کیلومتر ۱2 جاده بیرجند - زاهدان ، 
روبروی ایست و بازرسی شوکت آباد، پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی 

 ضمنا  بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از زمان برگزاری مزایده کلیه استان ها می توانند
 به سایت www.dchq.ir در صفحه  اصلی - منو اصلی - بخش مزایده ، مناقصه 

مراجعه نمایند. 
کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری، خالقی، مالیات مشاغل و 
نقل و انتقال سند و سهم هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده 
خواهد بود. خودرو فاقد پالک تحویل می گردد و جابجایی و نقل و انتقال آن از محل 
 پارکینگ به مراکز شماره گذاری در کلیه نقاط کشور بر عهده خریدار می باشد.

 جشن نیکوکاری فرصتی است برای عشق ورزی و مهربانی به کسانی که نیازمنددستان گرم 
 همنوعان شان هستند به بهانه جشن نیکوکاری چشم های گریان کودکان محروم ، امروز چشم

 به راه دست های نوازشگری است که همواره به بهانه ای، مهربانی را بین خود و همنوع خود 
اتاق اصناف مرکز استانتقسیم می کنند.
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قیمت مرغ به ۱۶ هزار تومان رسید

باشگاه خبرنگاران- مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: امروز قیمت مرغ در خرده فروشی ها مجدد وارد کانال ۱۶ هزار تومانی شد.
برومند چهار آیین، از افزایش ۳۰۰ تومانی نرخ مرغ نسبت به اوایل هفته در بازار خبر داد و گفت: کاهش جوجه ریزی در اواخر بهمن را عامل اصلی 
گرانی قیمت مرغ در بازار است و پیش بینی می شود که روند افزایش نرخ مرغ در ایام پایانی سال در بازار استمرار یابد.

سرمقاله

سال نو  و پیشنهادهایی
 برای مردم ومسئوالن 
 *کاری

نسرین کاری- بهاران همچنان که نوید و مژده روزِ نو، 
زنده شدن و تازه شدن و شکفتن و سبزشدن طبیعت  
است . عاشقانه ترین غزل هستی را نیز در گوش جان 
آدمیان این چنین نجوا می کند، که هان ای انسان 
خشنود و شادمان و دلشاد از زنده شدن و بیداری  و 
سرسبزی دوباره طبیعت، به گوش باش. نوروز جشن 
ایرانی ماست جشنی که هر ایرانی با هر تفکر و منشی  
در هر جای ایران و حتی جهان آن را گرامی می 
دارد و به شادی می نشیند. روزهای پایانی هرسال، 
روزهای محاسبه عملکرد یکساله و برنامه ریزی برای 
سال آینده  نیز هست. این سنت درست و پسندیده، 
هم در افراد عادی جامعه جریان دارد و هم در رجال 
یک شخص  کشور.وقتی  تصمیم گیران  و  سیاسی 
معمولی، که رفتارش فقط بر جمع خاص و محدودی 
اثر می گذارد، در چنین روزهایی به محاسبه گذشته و 
به برنامه ریزی آینده اش می پردازد، ضرورتا  مقام های 
تصمیم ساز که آحاد جامعه از برنامه ها و رفتارهای  انها 
متاثر می شوند، باید بیشتر و بیشتر به این مهم بپردازند  
و در خلوت خود به این  فکر کنند که  ایاآنچه با مردم 
کردم درست بود؟ آیا بهترین تصمیمات را گرفتم؟  یا 
می توانستم بهتر از این باشم؟ و باالخره برای سال 
آینده چه می خواهم بکنم؟ اینها و سواالتی مشابه، باید 
دغدغه دائمی ذهن یک مسئول باشد و  او را نسبت به 
آنچه از مسئولیت خود به انجام رسانده و آنچه بر زمین 

مانده هشدار بدهد.
در کنار رفتارها و تصمیمات شخصی  در شروع سال 
جدید مخصوصا با توجه  کم باران در استان عنایت به 
طبیعت و محیط زیست هم بسیار مهم و قابل توجه 
بنظر می رسد.  خوشبختانه امسال در خراسان جنوبی 
شاهد بودیم  بستر رودخانه های برخی روستاها  با 
تر کرد، و دامن  وجود خشکسالی ها، کم کم لب 
بسیاری از دشت ها و »َدَمن « ها به سبزی گراییده و 
میل »رویش« و روییدن پیدا کرده است. بنظر این را 
باید به فال نیک گرفت و برای  داشتن محیط زیستی 
سالم و پرنشاط برنامه ریزی کرد. می دانم که بیشتر 
مسئوالن ما در نوعی زندگی ماشینی و به دور از مردم 
گرفتار شده اند و بیشتر اطالع آنان از مردم از طریق 
گزارش ها و بولتن های اداری است، بنابراین پیشنهاد 
اول نگارنده مشاهدات یک شب از طی طریق میان 
محل کار تا خانه با پای پیاده است، کاری که تقریبًا 
هیچ مسئول دولتی در کشور به آن ملتزم نیست و 
البته این آسان به دست نمی آید، زیرا اندوه فراوان و 
بار سنگینی بر دوش مشاهده کننده می گذارد و بنابراین 
اهدای آن کاماًل سخاوتمندانه و برای دریافت کننده 
قطعه  نگارنده  دوم  پیشنهاد  است.  ارزشمند  کامالً  
کوتاهی از یک کتاب است. می دانم که مسئوالن 
ما فرصت خواندن کتاب را هم ندارند، به ویژه کتابی 
تکرارنشدنی چون بوستان سعدی را. بنابراین برای 
ایشان از بوستان هم می گویم.  پیشنهادهای دیگر 
هم در این پایان سال که به  نظر می رسد مسؤوالن 
می توانند انجام دهند باالخص در استان ما که طبق 
اخبار جزو دومین استان غمگین کشور است است 
فعال کردن کارناوال های شادی با رعایت معیارها؛ از 
حمایت بی چون و چرای فروشندگان که بدلیل ورود 
سال نو اجناس با برنامه ریزی می کنند تا برگزاری 
جشن های رایگان شبانه در جای جای استان و تغییر 

چهره شهرها از حالت خشک به پویایی بهاری!
و اما خودمان چه می توانیم بکنیم؟ داشتن پول یعنی 
امکانات و رفاه بیشتر اما این الزاما به منزله نشاط 
بیشتر نیست. خرید یک ظرف سمنو و نشستن در 
کنار خانواده و میل کردن از آن  چندان هزینه ای 
به  رفتن  و  خانواده  برای  کردن  ندارد.برنامه ریزی 
بازار و دیدن حال و هوای مردم در روزهای پایانی 
دگرگون  را  ما  حال  می تواند  و  ندارد  خرجی  سال 
کند تا از زندگی مکانیکی روزانه خارج شویم.تدارک 
و  ندارد  هزینه ای  سینش  هر  که  سفره هفت سین 
حضور تمام اعضای خانواده پای این سفره می تواند 
و  فریاد  که  باشد  یادمان  کند.  دوچندان  را  شادی 
فغان از گرانی نه فقط کمکی به ما نمی کند بلکه 
بیش  منفی ها  به سمت  ذهنمان  تا  سبب می شود 
ترگرایش پیدا کند و خانواده را درگیر مسائلی کند 
که چندان فرقی در آینده زندگیسمان نخواهد کرد. 
خوانندگان گرامی نظر خود را در مورد سرمقاله به 
کنید.  ارسال   @  Avaeiran1 تلگرام  ایدی 

بازار شکر به زودی 
متعادل  می شود

اقتصاد آنالین- رئیس انجمن صنفی قند و شکر ایران 
با بیان اینکه قیمت شکر به زودی متعادل می شود، 
گفت: دولت با افزایش ۲۰ درصدی نرخ خرید تضمینی 
چغندر قند موافقت کرده است. بهمن دانایی ادامه داد: 
تأخیر در برداشت نیشکر خوزستان دلیل اصلی نوسانات 
قیمت است؛ البته برداشت مدتی است آغاز شده و انتظار 
می رود طی روزهای آینده شرایط بازار متعادل شود.

تامین نیاز نارنگی 
شب عید با تولید داخل

با  باغداران  اتحادیه  رئیس  نایب  میزان-  خبرگزاری 
اشاره به کافی بودن نارنگی تولید داخل برای تامین نیاز 

ایام عید خانوار گفت: هیچ کمبودی در عرضه نارنگی 
وجود ندارد و نارنگی به اندازه نیاز مصرف کننده در بازار 

عرضه می شود.
ایام  اصلی  میوه های  و  نارنگی  گفت:  شادلو  مجتبی 
سیب  کنار  در  اما  نمی رود،  شمار  به  مهمانی ها  و  عید 
و پرتقال در سبد خانوار دیده می شود. وی با اشاره به 

ذخیره سازی مطلوب نارنگی برای ایام نوروز خاطرنشان 
کرد: امسال برای شب عید نیاز به واردات هیچ میوه ای 
نارنگی نیست و ذخیره سازی در حد مطلوب  از جمله 

انجام شده است.
نایب رئیس اتحادیه باغداران با اشاره به ذخیره سازی 
کیوی در آستانه نوروز گفت: در بحث کیوی نیز میزان 

نیاز  تامین  برای  و  است  مطلوب  حد  در  سازی  ذخیره 
به منظور  ندارد. گفتنی است،  شب عید مشکلی وجود 
جمهوری  گمرک  بازار  نیاز  تامین  و  ها  قیمت  کنترل 
اسالمی ایران ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال 
از تاریخ ۱۵ اسفند ۹۷ تا ۱۵ فروردین ۹۸ را به گمرکات 

ابالغ کرده است.

خبر خوش

ایسنا- وزیر نیرو با اشاره به در نظر گرفتن تعرفه های 
تعرفه ها  این  گفت:  پرمصرف  مشترکان  برای  جدید 
عنوان  به  بلکه  جدید  مالی  منابع  تعریف  منظور  به  نه 
نظر  در  پرمصرف  مشترکان  برای  بازدارنده  تعرفه ای 

گرفته شده است.
رضا اردکانیان، با اشاره به برنامه وزارت نیرو در بحث 
در  نیرو  وزارت  کرد:  اظهار  برق  و  آب  قبوض  تعرفه 

بحث تعرفه های آب و برق یک نرخ ثابت را که کمتر 
از نرخ تورم است، ساالنه به تعرفه ها اضافه می کند.

داخلی  منابع  به  متکی  برق  و  آب  صنعت  افزود:  وی 
دارند  قبوض  در بحث  است که مردم  پرداخت هایی  و 
و از این رو ساالنه این مبلغ به تعرفه های آب و برق 

افزوده می شود.
وزیر نیرو در گفتگو با ایسنا تصریح کرد: این تعرفه ها 
عنوان  به  بلکه  نیست،  جدید  مالی  منابع  ایجاد  برای 
نظر  در  پرمصرف  مشترکان  برای  بازدارنده  تعرفه ای 

گرفته شده است.
مشترکان  برای  که  تعرفه  این  داد:  ادامه  اردکانیان 
نیرو در نظر گرفته شده در  از سوی وزارت  پرمصرف 
فرآیند نهایی شدن است و به زودی اعالم خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران-علی حسینی عضو شورای ملی زعفران با 
اشاره به اینکه قیمت زعفران از ثبات نسبی در بازار برخوردار 
است، اظهار کرد: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران ۶ 
میلیون و ۵۰۰ و حداکثر ۱۱ میلیون تومان است. وی افزود: اگر 
نهاد های دولتی در بحث خرید زعفران در بازار دخالت نکنند، 
 ثبات حاکم بر بازار استمرار خواهد داشت. حسینی ادامه داد: 
هم اکنون عده ای فرصت طلب به دنبال عرضه زعفران تقلبی 

در شبکه توزیع داخل هستند تا آرامش حاکم بر بازار را بر هم 
بزنند، این در حالی است که این افراد در حال شناسایی اند و 
بازار از امنیت الزم برخوردار است. این مقام مسئول قیمت هر 
مثقال زعفران را حداکثر ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان اعالم کرد و گفت: 
فروش با نرخ های باالتر اجحاف در حق مصرف کنندگان است 
که دستگاه های مسئول برای جلوگیری از سودجویی دالالن 
باید نظارت کافی بر بازار داشته باشند. وی قیمت زعفران در 
بازار را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: با توجه به افزایش 
عرضه در روزهای پایانی سال، قیمت زعفران نوسانی نخواهد 
داشت. حسینی با اشاره به اینکه صادرات زعفران به کندی در 
حال انجام است، بیان کرد: با توجه به معضالت بازگشت پول و 
مسائل تحریم امکان نقل و انتقال ارز به سهولت وجود ندارد که 

این امر ریسک صادرات را باال می برد.

خبر خوش برای بازنشستگان نرخ طالی سرخ در آرامشتوضیح وزیر نیرو درباره تعرفه های جدید مشترکان پرمصرف
عالقه مند به مسئولیت دولتی

ابالغیه یک مقام مسئول در  اساس  بر  خراسان- 
شده  اعالم  اجرایی،  مدیران  از  تعدادی  به  دولت 
امکان  درباره  شده  ارسال  های  پرسش  حسب 
برخی  مدیره  هیئت  در  بازنشستگان  کارگیری  به 
قانون  تبصره ۲  به  توجه  با  دولتی،  های  سازمان 
به کار  را مقید  فعالیت آن ها  نوع  اشاره که  مورد 
خاصی نکرده، در صورتی که برای فرد بازنشسته، 
پست سازمانی منظور نشده و قرارداد ساعتی تنظیم 
موظف  غیر  عضو  عنوان  به  شان  فعالیت  شود، 
هیئت مدیره شرکت دولتی بال اشکال خواهد بود.

افزایش حقوق سال ۹۸ همه
 مشکالت را حل نمی کند

ایبنا- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
با بیان اینکه افزایش حقوق سال ۹۸ تمام مشکالت 
را رفع نمی کند، گفت: باید به فکر ۷۵ میلیون جمعیت 
دیگر کشور که کارمند و بازنشسته نیستند هم باشیم.

حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به مصوبه مجلس 
مبنی بر افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸، گفت: 
متاسفانه با توجه به تورم به وجود آمده نمی توان مدعی 
رفع تمام مشکالت مردم با این مصوبه شد.وی افزود: 
این مصوبه می تواند کمک کند تا زندگی کارمندان و 
بازنشستگان دولتی حداقل عقب تر از سال ۹۷ نباشد.

واریز بسته حمایتی جاماندگان منتفی شد

فارس- احد رستمی مدیرکل دفتر مطالعات و رفاه 
اجتماعی وزارت رفاه گفت: فرآیند واریز بسته حمایتی 
به حساب جاماندگان به زمان دیگری موکول شد. وی 
افزود: وزارت رفاه پس از بررسی اعتراض خانواده ها 
در سامانه های اعالم شده اقدام به بررسی اعتراضات 
کرد. وی تصریح کرد: بر همین اساس از دومیلیون و 
۵۰۰ هزار نفری که اعتراض خود را در سامانه به ثبت 
رسانده بودند، یک میلیون نفر واجد شرایط برای دریافت 
بسته حمایتی شدند که اسامی آنها برای تامین اعتبار 
به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد. رستمی درباره 
زمان واریز رقم ریالی بسته حمایتی بیان کرد: قرار 
بود تا ۱۵ اسفند پرداختی ها انجام شود اما به دلیل 
عدم تامین اعتبار این کار هنوز محقق نشده است.

وی در مورد پرداخت مرحله دوم توزیع بسته حمایتی 
هنوز  زمینه  این  در  گفت:  بهزیستی  مددجویان  به 
برنامه ای از سوی دولت به وزارت رفاه اعالم نشده است.

کمبود پوشاک برای شب عید نداریم

خبرگزاری میزان- دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوشاک گفت: بار ها اعالم کردیم مردم نگران پوشاک 
شب عید نباشند به اندازه کافی تولیدکنندگان، تولید 
با کیفیت برای عرضه به بازار دارند و کمبودی وجود 
ندارد. سعید قدیری اظهار کرد: با اجرای طرح مبارزه با 
قاچاق پوشاک برخی افراد سعی کردند با انجام اقداماتی 
این طرح را متوقف کنند و مدعی بودند که این کار 
موجب کمبود در بازار برای عید می شود. وی افزود: 
برخورد با قاچاق پوشاک موجب شد تا تولیدکنندگانی 
که با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کردند 
با باز شدن فضا، تولیدات خود را افزایش دهند بنابراین 
مشکلی برای مردم در تامین پوشاک ایجاد نمی شود.

برنامه تامین سوخت سفرهای 
نوروزی تشریح شد

تسنیم- مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران تدابیر اندیشیده شده برای فرآیند تامین و 
توزیع سوخت کشور در نوروز ۹۸ را تشریح کرد. محمد 
فرازمند در خصوص تامین سوخت سفرهای نوروزی 
گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مانند 
سال های گذشته از ابتدای بهمن ماه اقدام های الزم را 
برای نظارت بر روند سوخت رسانی در کشور آغاز کرده 
و از هم اکنون برای تامین به موقع و مطلوب سوخت 
مورد نیاز هموطنان در ایام نوروز ۹۸ آماده است.وی 
افزود: از ابتدای بهمن ماه به مناطق سی وهفت گانه 
شرکت ملی پخش اعالم شده است که با حضور 
در جایگاه ها و بازدید و ارزیابی آنها، نسبت به رفع 
عیوب تلمبه ها و نقایص فنی اقدام و وضعیت خدمات 
جایگاه ها،  مبلمان  آمادگی  شامل  جایگاه ها  رفاهی 
نمازخانه ها و سرویس های بهداشتی را ارزیابی کنند. 
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران تاکید کرد: این نظارت ها در همه روز های سال 
توسط همکاران ما در مناطق انجام می شود، اما در 
دو ماه پایانی سال روند ویژه ای را سپری می کند تا 
به سرعت نسبت به رفع مشکالت اقدام شود. هدف 
خدمت رسانی  برای  جایگاه ها  آمادگی  کار،  این  از 
است. آرامش  با  همراه  مسافران  به  نوروز  ایام  در 

دشمنان قصد دارند تالش های دولت را کم رنگ کنند

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور با تمام 
وجود به دنبال این است که همه وعده های دولت را 
اینکه  بیان  با  به صورت کامل محقق کند. واعظی 
دشمنان با فضاسازی و تبلیغات منفی قصد دارند تمام 
تالش های دولت را کم رنگ جلوه دهند ،گفت: همه 
باید برای بی اثر کردن توطئه های دشمنان کمک کنیم تا از مشکالت عبور کنیم.

 برخی مدیران از ستون پنجم دشمن هم بدترند

مصلحت   تشخیص  مجمع  عضو  مقدم،  مصباحی 
نظام گفت: تحریکات خارجی با استفاده از شبکه های 
ماهواره ای دنبال می شود و عده ای ستون پنجم در 
داخل کشور وجود دارد که با آن ها هماهنگ می باشند 
ولی بدتر از ستون پنجم، مدیران و مسئوالنی هستند که 
با ضعف و سستی خود نوعی رفتار می کنند که نتیجه آن به کام دشمنان است.

در جنگ اقتصادی، کشور به فرمانده واحد نیاز دارد

روحانی،رئیس جمهور با بیان اینکه دشمن مشکل می 
سازد، اما بدون تردید به نتیجه نخواهد رسید، اظهار 
کرد: در شرایط جنگ اقتصادی کشور به فرمانده واحد 
نیاز دارد؛ به مقام معظم رهبری پیشنهاد دادم فرماندهی 
با حضرتعالی و ما و سایر قوا پشت سر شما هستیم؛ 

فرمودند فرمانده این جنگ باید رئیس جمهور باشد.

سخنگویی وزارت خارجه را ترک می کنم

مسئولیت  است،  سال  دو  حدود  که  قاسمی  بهرام 
سخنگویی و ریاست مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای 
وزارت امور خارجه را بر عهده دارد،گفت: به زودی این 
سمت را ترک می کند و فرد جدیدی جایگزین او خواهد 
شد. طبق اخبار منتشر شده وی به عنوان سفیر ایران عازم 
پاریس خواهد شد و مسئولیت سفارت ایران در این کشور را بر عهده خواهد گرفت.

»بشار اسد« را نیروی قدس سپاه به تهران آورد

سردار اسماعیل قاآنی ، جانشین فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران با بیان اینکه »آقای بشار اسد را نیروی 
قدس سپاه به تهران آورد«، گفت: آقای رئیس جمهور 
از این سفر مطلع بود و ظاهراً غفلتی انجام می شود و به 
آقای ظریف گفته نمی شود که اینها همه به خودشان 

)دولت( بر می گردد. 

افرادی کم اطالع به شورای عالی حوزه اهانت می کنند 

آیت ا... مکارم شیرازی گفت: در بعضی از جلسات، 
برخی از افراد کم اطالع یا بی اطالع به شورای عالی 
حوزه اهانت می کنند؛ توجه داشته باشید شورای عالی 
حوزه منتخب مراجع و رهبری است؛ اگر کسی به آنها 
اهانتی کرده و مطلب خالفی بگوید، به مراجع و رهبر 

بزرگوار انقالب توهین کرده است.

حمل تخصصی اثاثیه منزل با کادری مجرب و ماهر
جابجایی اثاثیه منزل و اداری با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ و پتودار 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند
به موجب ماده ۱۴قانون ثبت، تحدید حدود شماره ذیل: ششدانگ یکباب منزل پالک ۱۴۴ فرعی از ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ 
بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای خانم گلثوم الوانی در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۸ ساعت ۱۰ صبح 

در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق 
الذکر بوسیله ابن آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا 
نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه 

دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶                علی فضلی-  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند

به موجب ماده ۱۴قانون ثبت، تحدید حدود  ششدانگ یکباب منزل پالک ۱۴۵ فرعی از ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع 
در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای محمد قلی پور در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۸ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع 

و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و 
اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 
۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست 

اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

بیش از صدها نمونه گل جدید و برتر برای فضاهای بیرونی و داخلی 
کارشناسی و طراحی و اجرای فضای سبز منزل، ویال و محوطه سازی 
با کمترین هزینه ، زیباترین طبیعت را برای شما آشکار خواهیم کرد. 

مجتمع گل و گیاه طبیعی
زبرگترین 

خـدمات رایگـان

* انواع گل های آپارتمانی *گل های بیرونی *درختچه
* کاکتوس * گلدان های سفال و پالستیک 

* بذر  *سم  *کود ارگانیک
* نهال های پیوندی و لیبل دار

آدرس: خیابان بهشتی روبروی چهارشنبه بازار ، داخل پارک خانواده 
بازار گل و گیاه شهرداری - گلخانه من   با مدیریت: علی عباسی  09150069386

آماده عقد قرارداد با تمام ارگان های دولتی و خصوصی

تلفن: 3۲۴31169-  09151613161
0915561۲389  - کلنگـی خـواه

کلی - جزئی

 عرضه کننده برنج هندی و پاکستانی 

نقد- مدت دار

عرضه انواع برنج ایرانی با بهترین کیفیت
 و پخت عالی از بهترین مزارع مینودشت

زیر قیمت بازار  *** کشت ۱و۲

0۹۱55۶۲۶۱۷۷- 0۹0۱4۲۳500۶ جعفری - مهدی آبادی
آدرس: میدان آزادی - خیابان شهید برگی  - روبروی مسجدالحسین )ع( جوادیه

شعبه ۲: خیابان مدرس، نبش مدرس ۳۳، سوپر مارکت مهدی

به شرط پخت

پخش مستقیم برنج ایرانی امید

برنج رستورانیکلی - جزئی
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اجرای طرح نظام ارجاع الکترونیک سالمت از هفته آینده در آیسک

صداوسیما- طرح نظام ارجاع الکترونیک سالمت از هفته آینده درآیسک اجرا می شود.در جلسه شورای بهداشت  شهر آیسک اعالم شد طرح نظام  ارجاع الکترونیک 
از هفته آینده در مرکز جامع سالمت شهری آیسک عملیاتی خواهد شد.پزشک این مرکز درمانی گفت : با اجرای این طرح بیماران پس از ویزیت توسط پزشک خانواده 
چه لزومی داشت از نمایشگاهی که همه مردم و به ویژه در مرکز در صورت نیاز به پزشک متخصص معرفی و نوبت وی توسط متصدی پذیرش درمانگاه از کلینیک های تخصصی دریافت و به بیمار اعالم خواهد شد.

قشر ضعیف تر استقبال خوبی داشتند به مکانی دورافتاده و 
خارج شهر ببرند که هنوز نه جاده درست وحسابی دارد، نه 
روشنایی و ... پول تاکسی و واحد واقعا هزینه های اضافیه  

لطفا قبل از هر کاری فکر کنید.
ارسالی به تلگرام آوا

از سازمان امور مالیاتی خواهشمندم راهکاری برای 
جلوگیری  از سوء  استفاده بعضی فروشندگان داخل 
یا خارج استان از کد ملی مشتریانی که فقط یک 
نوبت از آنها خرید داشته اند بکند.این عمل کثیف 

عرفا و شرعا محکوم است.
915...212
پیرو درخواست قبلی از شهردار محترم بیرجند تقاضا 
داریم به مسئوالن پارکها و فضای سبز یا هرکسی 
که مسئول ایجاد و به روز رسانی نواقص وسایل 
بازی در بوستان ها می باشد دستور داده تا نسبت به 
تکمیل وسایل بازی در بوستان الهام واقع در خیابان 
آوینی، صدف 6 قبل از ایام تعطیالت عید 98 اقدام 

الزم انجام گیرد. باتشکر
915...735
سالم خدمت مسئوالن محترم شهرداری بیرجند و 
سازمان سیما و منظر شهرداری خواهشا با توجه به 
وجود این همه درخت کاج همیشه سبز در شهر که 
حالمان را بد کرده لطفا خالقیت و ذوق نشان داده 
و در بلوارهایی که تازه بازسازی می شود دیگر از 
درخت کاج یا خانواده کاج ها استفاده نشود چون 
بعد ما درخت کاج تو  تا 1۰ نسل  اندازه کافی  به 
بیرجند هست و بجای آن با توجه به آبیاری قطره 
ای مسیرها از درختهای تزئینی استفاده شود تا شهر 

کمی زیباتر شود و روحیه مان بانشاط. با تشکر
915...59۰
 ازشهرداری خواهشمندیم با توجه به ترافیک خیابان 
کارگران نسبت به اتمام بلوار شعبانیه به خیابان شهید 

مصطفی خمینی اقدام نمایید. با تشکرفراوان
915...675
برگزاری  مسئوالن  و  کارشناسان  برای  متاسفم 
نمایشگاه، هر چی جنس و پوشاک بی کیفیت و مونده 
بوده در نمایشگاه به فروش میرسه و آیا خود مسئوالن 
از این غرفه ها خرید میکنن یا در حد پسته و آجیل 
خرید میکنن و پوشاک درجه پنج رو نمیخرنن. واقعا 
شما مسئوالن برگزارکننده نمایشگاه، چه فکری در 

مورد مردم این شهر کردین.
915...575
مسئوالن استان و مردم بیرجند، بارها مشاهده کردم 
که از زیبایی شهر گله مند هستید... من هم خواستم 
بگم که حرف و نظرات شما کامال درست و به حق 
هست. پیشنهادی داشتم به همین منظور خواستم از 
مسئوالن شهر و ارگان های دولتی به ویژه شهرداری  
و ارگان های نظامی تقاضا کنم بیایید در روز درخت 
کاری به جای اینکه در یک نقطه جمع می شوید و 
1۰ تا نهال می کارید تعداد نهال ها رو بیشتر کنید و 
این نهال رو در میادین و بلوار های شهر که خالی از 

گیاه و درخت و زیبایی هستند بکارید.
915...266
دستگاه  اندازی  راه  و  نصب  پیگیر  لطفا  سالم  با 
عکس سه بعدی از دندان دارشفاء امام حسین )ع( 
باشید به خاطر عکس دندان حدود یک ماه شده 
مسکن مصرف می کنم وکلی عوارض روی کلیه 
هام گذاشته لطفا به گوش مسؤالن برسانید تا بلکه 

کاری کنند. ممنون
915...228

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

گفتگو با سید محمد آذرکار دکترای محیط زیست و فعال گردشگری

گردشگری، سریع ترین و مطمئن ترین صنعت برای توسعه استان است

بحران  با  است  سال   2۰ جنوبی  خراسان  کاری-  نسرین 
خشکسالی  مواجه است و بخش عمده ای از روستاهای استان 
برای آب شرب هم مشکل دارند و نیاز خود را از باقیمانده منابع 
آبی استان تأمین می کنند. قصه دنباله دار خشکسالی فقط به همین 
جا ختم نمی شود، بلکه به دلیل نبود توازن در میزان آب و آسیب 
زدن به محیط زیست و برنامه ریزی های اشتباه باعث نابودی 
پوشش گیاهی و جانوری و  طبیعت بکر استان شده ایم. در این 
میان به گفته کارشناسان،  گردشگری می تواند به عنوان صنعت 

نجات دهنده برای بحران استان باشد. 

پوشش گیاهی و جانوری
با وضع منطقه سازگار می شود

دکترای محیط زیست در گفتگو با خبرنگار آوا  اظهار کرد: استان 
ما در موقعیت جغرافیایی و آب و خاک خاص قرار دارد. سید محمد 
آذرکار با اشاره به اینکه پوشش گیاهی و جانوری که در این استان 
شکل می گیرد با موقعیت سازگاری پیدا کرده است،  افزود: در این 
منطقه از حداقل امکانات حداکثر استفاده شده و معجونی ماندگار 
در مناطق کویری به وجود آمده است. وی تاکید کرد: وضعیت 
حاکم در استان به خاطر محدودیت های زیست محیطی، نیازمند 
توجه و تکیه بر ظرفیت های موجود می باشد. آذرکار با اشاره به 
اینکه اگر خراسان جنوبی را با استان های پرباران مقایسه کنیم از 
نظر ظرفیت های اکولوژی و توانمندی پایین تر نیستیم، ادامه داد: 
در واقع آنچه در اینجا حاکم است یک سری ویژگی جغرافیایی 
 خاص منطقه کویری و کم آب با توانمندی و ظرفیت منحصر 

به فرد خویش می باشد.

مسئوالن از ظرفیت ها برای نیل به
 اهداف توسعه استفاده کنند

این فعال گردشگری با بیان اینکه شایسته است مسئوالن و 
شهروندان از این ظرفیت ها در نیل به اهداف توسعه استفاده 
کنند، با بیان مثالی ادامه داد: آدمی از نظر فیزیک بدن ضعیف، 
با حوصله و بادقت و ظرافت در کنار آدم قوی و تنومند ظرفیت 
ارزشمند متفاوتی دارد. هنر آن  است که از فرد توانمند و با دقت در 
کنار فرد دارای فیزیک قوی استفاده کنیم. وی تاکید کرد: اگر از 
همه توان فیزیکی باالی افراد استفاده کنیم به  بیراهه رفته ایم  و 
فرد هنرمند استخوانش خرد و ظرفیت هایش به هدر خواهد رفت.

آمایش سرزمین یعنی از آنچه موجود است
 حداکثر استفاده را ببریم

 آذرکار عنوان کرد: مسئوالن ظرفیت هر سرزمین را بشناسند، 
آمایش سرزمین یعنی اینکه بتوانیم از هر آنچه موجود است  
بیشترین  استفاده را  برده و در مسیر توسعه پایدار قدم برداریم. 
وی با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی و استان های مشابه ما  

اگر از صنایع آب بر استفاده شود به خطا رفته  ایم، خاطر نشان 
کرد:  چون منابع آبی ما محدود است، اتفاقی که می افتد این است 
که  آن  صنعت هم استمرار نخواهد داشت و از پایه و اساس در 
مسیر اشتباه  قدم گذاشته ایم.وی تاکید کرد: صنعت آب بر منابع 
آبی را می خورد ، مشکالتی را برای جوامع و  ساکنان به وجود 
می آورد و حتی پوشش گیاهی و جانوری را تحت تاثیر قرار می 
دهد. وی ادامه داد: این زیستگاه در نهایت به بن بست می رسد و 
به مناطق بی آب و علف تبدیل شده که آن وقت باید برگردیم و 

ده ها برابر هزینه کرده تا شاید به وضع اولیه برگردیم.

پدران ما از گونه های گیاهی سازگار 
با  منطقه بهره می بردند

دکترای محیط زیست با بیان اینکه در گذشته پدران فرهیخته 
 و دانشمندی داشتیم، خاطر نشان کرد: آنها با هوش و درایت ،

گونه های گیاهی زراعی در منطقه ما کاشته و پرورده اند 
که با اکوسیستم منطقه سازگار بوده است. آذرکار افزود: آنها 
متوجه شدند خاک و آب این سرزمین مساعد برای کشت و 
کار زعفران، زرشک و عناب است و با این محصوالت است که 
رونق پیدا می کند  و مرغوب ترین فرآورده ها حاصل می آید، 

به همین خاطر آوازه آنها عالم گیر شده است. 
وی ادامه داد: ولی در همین سرزمین کشت محصوالتی چون 
یونجه و دیگر زراعت های پرآب،  مقرون به صرفه نیست 
و واردات آن بهتر است. وی با بیان اینکه طبیعت در مقابل 
تغییرات مقاومت نشان می دهد، خاطر نشان کرد: سیستم های 
طبیعی برخی تغییرات را هضم و جذب کرده و با آن مدارا می 
کند اما وقتی که این تغییرات از مرز رواداری گذشت به آن 

آسیب می زند و محیط زیست به خطر می افتد. 

هشدارهای زیست محیطی را باید جدی گرفت

وی افزود:  هشدارهای زیست محیطی را باید جدی گرفت چون 
بی توجهی یا کم توجهی به اصول و قوانین زیست محیطی 
عواقب جبران ناپذیری به یک  سرزمین وارد می کند. فعال 
محیط زیست عنوان کرد: در کنار آن منابع الیزال از انرژی 
بادی و خورشیدی، سرمایه ارزشمندی اند که به کمک آنها  
می توان راه های توسعه را طی کرد. وی با بیان اینکه عمده 
تالش ما برای ماندگاری جمعیت در یک سرزمین است، ادامه 
داد: خراسان جنوبی سرزمینی بکر و دست نخورده با ظرفیت 
های جذاب گردشگری است. وی بیان کرد:  با گردشگری پایدار 
کمترین آسیب به طبیعت زده می شود و از نابودی محیط زیست 

جلوگیری می شود. 

ظرفیت های منحصر به فرد
 گردشگری استان معرفی شود

مدیر هتل سپهر  بیرجند با بیان اینکه گردشگری  باید بستری 

برای استفاده پایدار از ظرفیت طبیعی، تاریخی واجتماعی در 
این منطقه باشد، یادآور شد: کویرهای بکر، تپه های شن 
هوای  ژئومرفولوژیکی،   ارزشمند  های  رخساره  روان،  های 
که  جانوری  و  گیاهی  فرد  به  منحصر  های  گونه  پاکیزه، 

داده های خداوند هستند از برترین های استان است. آذرکار 
افزود: از سوی دیگر  بناهای دست ساز بشری که با جدیت و 
اهتمام سازندگان آنها صدها سال ماندگار شده است، موقعیت 
ارزشمندی را می تواند برای گردشگران داخل یا خارج از 
کشور فراهم کند. وی ضمن اشاره به کویر لوت عنوان کرد: 
همین ظرفیت ناب کویر که در کشورهای اروپایی وجود ندارد 
و کیلومترها هیچ پوشش گیاهی دیده نمی شود جاذبه ای 

منحصر به فرد است.
آذرکار با اشاره به اینکه گونه های گیاهی و جانوری منحصر 
داد:  ادامه  اند،  ناشناخته  دارد که  استان وجود  به فردی در 
و   استان  خاص  جانوری  های  نمونه  بور  زاغ  و  یوزپلنگ 
گونه گز، درمنه، تاغ و گز، پوشش گیاهی استان ماست که 

سازگاری خاص با وضع حاکم بر منطقه پیدا کرده اند و جاذبه 
ای ارزشمند می باشند. وی خاطر نشان کرد: در چند جای 
کره زمین صحنه های زیبای برداشت زعفران یا گل نرگس 
را می توان برای گردشگران فراهم کرد؟ مدیر هتل سپهر 

یادآور شد: برای معرفی صنایع دستی به گردشگران و معادن 
وکانی های ارزشمند استان باید توجه ویژه کرد. 

رصد آسمان در دل کویر

دکترای محیط زیست با اشاره به رصد آسمان در دل کویر یادآور 
شد: ما بهشت منجمان استان را منطقه سه قلعه داریم که به قول 
روانشناسان می توان برای فرار از هیاهوی شهر نشینی به مناطق 
بکر در دل کویر پناه برد. وی با بیان اینکه گردشگر درمانی از 
دیگر ظرفیت هایی است که دانشگاه های استان باید روی آن 
تمرکز کنند، ادامه داد: این ظرفیت هم با سفر به مناطق بکر و دور 
از هیاهوی شهری و هم سفر به مراکز درمانی و بیمارستانی ما 

میسر می شود. وی بیان کرد: خراسان جنوبی برخوردار از پزشکان 
حاذق، کلینیک های پیشرفته و بیمارستان های عالی است که 
می تواند ورود گردشگران را ازکشورهای همجوار نیز فراهم کند.

گردشگری، سریع ترین و مطمئن ترین
 صنعت برای توسعه استان است

 آذرکار افزود:  من براین باورم که گردشگری سریع ترین، مطمئن 
ترین، کم هزینه ترین و اثر بخش ترین صنعت برای توسعه 
استان است. فعال گردشگری با بیان اینکه سند توسعه گردشگری 
باید با نظارت و دقت آماده شود، افزود: هر آنچه در این سرزمین 

وجود دارد می تواند بستری و هدفی برای گردشگری باشد. 
به گفته وی، کشاورزی ما دیدنی،  صنایع ما خاص،  خاک ما عالی 
و آب و هوای ما ارزش چندین بار مراجعه و دیدن را دارد. وی 
معتقد است: آرامش و اصالت ، گمشده انسان امروز است، بایستی 
گریزی به طبیعت زد و به این آرامش رسید. وی با بیان اینکه در 
استان استفاده از آب برای تهیه علوفه و برخی محصوالت گیاهی 
هزینه براست، اظهار کرد: به نظر می رسد نیاز نیست این سری 
محصوالت را خودمان تولید کنیم و بایستی از دیگر استان ها 
وارد کنیم. فعال محیط زیست ، سد سازی را دست بردن در کار 
طبیعت عنوان کرد و ادامه داد: آثار مخرب سد سازی را در کرخه 
و دز می بینیم، با این کار اختالل در محیط زیست ایجاد شده و 

مسیر آبی که میلیون ها سال جاری بوده را منحرف می کنیم. 

ورود گرد و خاک و وزش بادهای شدید
  و خسارت  به محصوالت کشاورزی 

وی ادامه داد: یکی از مشکالت زیست محیطی که امسال و 
سال های گذشته در خراسان جنوبی نمود پیدا کرده ورود گرد 
و خاک و وزش بادهای شدید است که سبب بروز خسارت به 

محصوالت کشاورزی استان شده است.
البته یکی دیگر از دالیل وزش این چنین گرد و خاک هایی 
خشکسالی های متوالی در استان است که متاسفانه بحران 
خشکسالی در حال فراگیر شدن است. وی با اشاره به اینکه 
باید حساب شده عمل کرد، خاطر نشان کرد: الزم است قبل 
از اقدام به هر کاری با طبیعت مشورت کرد. وی ادامه داد: 
در حفظ و احیای عرصه های طبیعی فقط طبیعت دوستی 
کافی نیست، بنابراین باید با همیاری همه جانبه برای افزایش 
پوشش گیاهی و افزایش ماندگاری عرصه های طبیعی گام 
برداریم.آذرکار افزود: مطمئنا هر رفتار و کاری که همسو با  
طبیعت باشد به نتیجه مطلوب خواهد رسید و طبیعت هم ما 
را کمک خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه طبیعت از داشته 
ها و سرمایه های گرانسنگ هر سرزمین است و نمی توانیم 
آن را نسنجیده تغییر دهیم تاکید کرد: با درایت باال، مهربانی 
با طبیعت و توجه به ظرفیت های کم نظیر پای گردشگران را 

به سوی استان باز کنیم.  
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موفقیت و انرژی

ماه رجب

چرا رها کردن طرز تفکر سیاه و سفید 
برای رشد فردی و شاد بودن مهم است؟

بنده  »بایدها« و »احتمال ها« نباشید و بپذیرید که 
»شایدها« و »احتمال ها « نیز بخشی از زندگی اند 
ذهن  در  فقط  »بدها«  و  »خوب ها«  این  تمام  و 
شما بوده اند. با اصالح طرز فکرتان دیگر با افکار و 
قضاوت های سفت و سخت تان دیگران را ارزیابی و 
محکوم نمی کنید. اینکه چیزی در لحظه ای خاص 
مورد پسند شما نیست، دلیل نمی شود کامال بد باشد یا 
هرگز درست نشود. اینکه همسر شما طرز فکرتان را 
درک نمی کند یا به شیوه ای که دوست دارید به شما 
نمی کند به این معنی نیست که دوست تان ندارد و از 
شما متنفر است. حتی اگر در آزمونی موفق نشده اید به 
این معنی نیست که بی استعداد و به درد نخور هستید.

بهترین اعمال ماه رجب

 حدیثی از پیامبر اکرم )ص(  نقل شده است که اگر به 
مضمون آن دقت کنیم به راحتی لحظات نورانی این ماه 
شریف را از دست نخواهیم داد.  آن حدیث این است: 
هر کس یک روز در ماه رجب روزه بگیرد، خداوند او را 

از اهل بهشت قرار می دهد.
بهترین اعمالی که بهتر است در ماه رجب انجام دهیم 
عبارتند از: روزه ، که اگر سه روز متوالی پنجشنبه وجمعه 
و شنبه باشد برکات زیادی دارد. توبه و استغفار، خداوند 
متعال در ماه رجب هر کس را طالب بخشش باشد می 
بخشد، پس چه خوب است که ما از این فرصت استفاده 
کنیم با خشوع و خضوع رو به درگاه ربوبیش کنیم و از 

یک عمر تقصیر و گناه، طلب عفو و مغفرت کنیم.
را  قرآن  تالوت  ما  از  بسیاری  قرآن،  تالوت 
یادمان و  دانیم  می  رمضان  ماه  مخصوص   فقط 

می رود که این تالوت قرآن چقدر برکات دارد، یادمان 
می رود که این دوری از قرآن برایمان خطرناک است. 

 اهمیت دادن به نماز اول وقت، وقتی خداوند متعال 
فرشته ای را می گمارد که از اول ماه به ما این دلگرمی 
 را بدهد که ما را می بخشد و هر آنچه بخواهیم به ما

می دهد، چقدر خوب است که هر وقت صدای ملکوتی 
اذان را شنیدیم سریعا برای نماز آماده شویم و سعی کنیم 

مراقب باشیم که در نمازمان حضور قلب داشته باشیم.
صلوات فرستادن، صلوات ذکری است که بسیار بر 
آن سفارش شده است، چقدر خوب است در این ماه 
وقتی را که صرف رفت و آمد می کنیم در همان 
احوال زبان مان به ذکر با ارزش صلوات گویا باشد. 
چرا که در ماه رجب ثواب اعمال ما دو برابر می شود. 
اعتکاف هم از اعمال باارزش این ماه  عزیز است که 

در روزهای 13 و 14 و 15 رجب انجام می شود.

تداخل 
دارو و غذا 

در بعضی داروها همراه بودن یا نبودن غذا تاثیری در بروز 
اثرات درمانی دارو ندارد اما در برخی دیگر از داروها ممکن 
است تغییراتی ایجاد شود که موفقیت درمان را تحت 

تاثیر قرار دهد. دستوراتی مانند بعد از غذا، قبل از غذا، با 
معده خالی و با معده پر در مورد این داروها ذکر می شود. 
بنابراین باید تاثیر غذا بر دارو همواره مدنظر باشد. همچنین 
در مواردی که همراه دارو برنامه غذایی خاصی توصیه شده 

رعایت آن الزامی است و حتما با پزشک مشورت کنید.
کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو - معاونت غذا و دارو

دالیلی  برای این که باید
 بیشتر سوپ بخوریم

زمانی که افراد به شکل منظم پیش از خوردن غذای 
اصلی خود، یک کاسه سوپ می خورند، در طوالنی 
مدت، وزن شان کاهش پیدا می کند. در واقع سوپ 

و  احساس سیری می شود  و  معده  پر شدن  باعث 
می تواند به فرد کمک کند تا کمتر بخورد اگر خیال 
کاهش وزن به کمک سوپ را دارید، می توانید سراغ 
آن بروید. سوپ ها این مزیت را دارند که به راحتی 
می توانید متناسب با ذائقه هر کدام از اعضای خانواده، 

کمی طعم سوپ را برای آن فرد تغییر دهید. 

گیاهی برای
 تقویت قلب و مغز

قلبی  مغزی،  قوای  تقویت  سبب  زعفران  مصرف 
و روحی در افراد می شود. زعفران گیاهی بسیار پر 

خاصیت و کم عارضه است. 

شده  توصیه  گوید:  می  تغدیه  متخصص  یک 
همان  خاص  روئیدنی های  منطقه  هر  مردمان 
با  موضوع  این  که  چرا  کنند  استفاده  را  منطقه 
توصیه  و  دارد  سازگاری  آنها  بدن  فیزیولوژی 
را  خودش  خاص  داروهای  کشوری  هر  می کنیم 

بیشتر مدنظر قرار دهد.

خوراکی های سرشار از کلسیم 
چربی های بدن را می سوزاند

کلسیم نقش عمده ای در سوزاندن چربی های بدن 
دارد و کسانی که این ماده را به میزان کافی در بدن 
شان ندارند، کنترلی هم روی اشتهایشان نخواهند 

از  سرشار  سوز  چربی  های  گزینه  بهترین  داشت. 
کلسیم عبارتند از: کلم بروکلی: یک فنجان از آن 55 
کالری و ۶۲ میلی گرم دارد و تامین کننده ۶ درصد از 
نیاز به کلسیم است.اسفناج: ۲ فنجان از این سبزی 14 
کالری دارد و ۶ میلی گرم کلسیم که ۶ درصد از نیاز به 

کلسیم را رفع می کند.

این افراد هرگز 
نباید فلفل قرمز  بخورند

توصیه چندان  کودکان  برای  قرمز  فلفل   مصرف 
نمی شود. خوردن فلفل قرمز در عده ای ایجاد ناراحتی 
می کند و اشخاصی که دارای مزاج گرم هستند، نمی 

توانند فلفل قرمز را مصرف کنند، به عالوه اشخاصی 
که آلرژی دارند از خوردن و مصرف آن محروم می 
باشند. بهتر است مصرف فلفل قر مز همیشه با جلب 
نظر و مشورت با کارشناسان گیاه درمانی و پزشکان 
باشد. اگر مصرف فلفل تند یا قر مز بیش از اندازه مجاز 

باشد به تومورهای سرطانی منجر می گردد.

خرما از جمله خوراکی های مغذی است که مصرف آن به دلیل دارا بودن خواصی برای جسم و ذهن توصیه می شود. 
کارشناسان تغذیه معتقدند مصرف روزانه سه عدد خرما برای مدت زمان یک هفته تاثیراتی روی سالمتی دارد که 
می توان به این موارد اشاره کرد: کاهش خطر ابتال به سرطان روده: افرادی که خرما مصرف می کنند از روده های 
سالم تری برخوردارند زیرا خرما رشد باکتری های خوب را افزایش داده و مانع از گسترش سلول های سرطانی روده 
می شود.  تامین انرژی مورد نیاز بدن: خرما حاوی قند طبیعی، گلوکز، فروکتوز و ساکارز است که حجمی از انرژی مورد نیاز 
بدن را تامین می کند. همچنین خرما برخالف نوشیدنی های انرژی زا حاوی ترکیب های سالم دیگری است که می توان 
به فیبر خوراکی، پتاسیم، منیزیم، ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها اشاره کرد. بهبود سالمت سیستم گوارشی و  دریافت مقدار 

کافی از فیبر خوراکی مناسب در طول روز  از دیگر فواید خرماست.

 یک متخصص اطفال اظهار کرد: بسیاری از والدین برای آرام کردن دل درد نوزاد از آب قند استفاده می کنند؛ کاری اشتباه 
که هیچ جایگاهی در تغذیه نوزاد ندارد. این متخصص اطفال بیان کرد: ممکن است شیرخوار با مقایسه شیرینی شیرمادر و 
شیرینی آب قند، نهایتاً آب قند را ترجیح داده و از خوردن شیرمادر خودداری کند،  در این حالت نوزاد دیگر با میل و رغبت 
شیر مادرش را نخواهد خورد. وی ادامه داد: از آنجایی  که به طور معمول آب قند با شیشه به شیرخوار داده می شود نوزاد بین 
انتخاب سر شیشه و پستان مادر سردرگم شده و ممکن است از این پس از مکیدن سینه امتناع کند؛ در کنار این مورد باید 
بدانید که ماده شیرین موجود در قند با تبدیل به آب و گازکربنیک در دستگاه هاضمه شیرخوار نفخ شکم نوزاد را افزایش 
خواهد داد؛ از این رو برخالف تصور مادران که هنگام دل درد شیرخوار به او آب قند یا نبات می دهند، این ماده باعث ازدیاد 

نفخ و تشدید دل درد دلبندتان می شود.

آب قند برای نوزادان ضرر دارد؟اگر روزی سه عدد خرما بخوریم چه اتفاقی در بدن مان می افتد؟

پیشوای پنجم شیعیان، روز جمعه اول ما رجب، سال 57 هجری 
در مدینه دیده به جهان گشود. دهها سال پیش از تولد وی، نیای 
بزرگوارش پیامبر اکرم)ص( نام خود »محمد« را برای وی برگزیده 

و او را به لقب »باقر« ملقب فرمودند.
امام باقر)ع(، در میان خاندان پیامبر)ص( نخستین کسی بود که 
هم پدر و هم مادر وی فاطمی و علوی بودند؛ زیرا پدر او امام 
زین العابدین )ع( فرزند امام حسین)ع( و مادرش فاطمه دختر امام 
حسن مجتبی)ع( بود که از زنان با فضیلت و دانشمند بنی هاشم 
به حساب می آمد و امام صادق)ع( او را »صدیقه« لقب داده بود و 
می فرمود: در خاندان حضرت مجتبی)ع( هیچ زنی به پایه فضیلت 

او نمی رسید.
ویژگی های اخالقی:  امام محمد باقر)ع( از نظر رفتار و ویژگی 
های اخالقی  همانگونه که در کالم جابر آمده بود  آیینه تمام 

نمای رسول گرامی اسالم )ص( بود. 
نیایش و ارتباط با خدا: امام باقر)ع( در عبادت و یاد خدا همچون 
پدرش امام سجاد )ع( بود. امام صادق)ع( در این مورد می فرماید: 
پدرم همواره به یاد خدا بود، در حال راه رفتن، غذا خوردن، و حتی 

هنگام سخن گفتن با مردم ذکر خدا می گفت.
جود و بخشش: امام باقر)ع( با داشتن عائله سنگین و برخورداری 
از زندگی ساده و متوسط در بذل و بخشش از همگان پیشتازتر 

بود. امام صادق)ع( می فرمایند: ثروت پدرم از تمام خاندانش 
کمتر و مخارجش از همه افزون تر بود؛ با این حال هر جمعه 

یک دینار صدقه می داد.
هیبت امام )ع(: در همان سالی که امام باقر )ع( به مکه مشرف 
شدند و با هشام بن عبدالملک برخورد کردند، مردم به جانب 
امام)ع( هجوم بردند و مسائل و مشکالت خود را از آن حضرت 
می پرسیدند. عکرمة گفت: این شخص که سیمای دانشمندان 
دارد کیست؟ من می روم و او را آزمایش می کنم. سپس نزد 
امام)ع( رفت. هنگامی که در برابر ایشان قرار گرفت به لرزه افتاد 

و تعادل خود را از دست داد.

والدت امام محمد باقر )علیه السالم( مبارک

آیه روز

آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفریده توانا نیست که ]باز[ مانند آنها را بیافریند آری اوست آفریننده 
دانا. )سوره یس/ آیه ۸1(

سخن روز

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه 
است. )فرانکلین(
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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.

۵۲۶۱۷۹4۸۳

4۳۸۶۵۲۷۹۱

۷۱۹۸۳4۵۶۲

۶۷۲۳۹۸۱4۵

۳۸4۵۶۱۹۲۷

۹۵۱4۲۷۸۳۶

۲4۷۹۱۳۶۵۸

۸۶۳۷4۵۲۱۹

۱۹۵۲۸۶۳۷4

جدول سودوکو

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 ) مدرن برتر(

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

10سال ضمانت

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

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،
 میز اداری و کنفرانس 

 09363050071 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

کار خوب اتفاقی نیست

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

آشغال های دوست داشتنی
18:1521:30شروع سانس

قانون مورفیپارادیس
2014:301316:15شروع سانس

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  

0۹۱۵   0۵۶   ۲۱00 

آگهی مفقودی
اصل پروانه اشتغال به کار مهندسی 
به شماره 00008-410-39 به نام 
مهندس محمدرضا مهرور با شماره 

عضویت 01251-410-39 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دعوت به کار
به یک نفر  جهت کار در دامداری باحقوق 

مکفی نیازمندیم.  09156046934

زرشک و عناب شما را نقدا
)کارت کش( خریداریم.

09355615115

آرایشگاه مردانه سیار در محل شما 
رزرو نوبت با ربات تلگرام * 50 درصد تخفیف
09021607373 - @ Hyperstylebot 

کنـاف ، دکوراسیون 

بازسازی ، طراحی و مشاوره 
09155610111- رحیمی

خونـه تـو  نـو کـن
نقاشی ساختمان تهران پارس

اجرای انواع رنگ های نانو، صنعتی و کناف
با قیمت مناسب و کیفیت عالی 
  09156705323- عبدالهی

ظروف یکبار مصرف و پالستیک 
شمس

عرضه سرویس عروس،  
بلورجات، چینی جات، مس، چدن،  

تفلون،  نیکل  * زیر قیمت بازار
آدرس: سجادشهر،  نبش امامت 43

09336732837 - سلیم

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر
 مجهز به پتو  و ضربه گیر

 )داخل و خارج از شهر( 
)کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل( 

صد در صد تضمینی 
جابجایی ساید بای ساید 

جهیزیه و مبلمان
اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

مژده                                   مژده
فروشگاه بزرگ ارزان سرا

افتتــاح شــد 
انواع لوازم کادویی و بلورجات فقط و فقط ۵000 تومان 

آدرس: روبروی انقالب 10

نقاشـی ساختمـان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 
کناف و ... با قیمت مناسب    

09156633230- برگی

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

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

    خشکشویی و رنگرزی باران
شستشوی انواع البسه ، پتو ، روفرشی ، روکش اتومبیل ، پرده توری

 و کرکره )باز و بست رایگان(
برای اولین بار با دستگاه مخصوص در خراسان جنوبی 

میدان 7 تیر- جنب خرازی تهران       09157212188- 32455435

به صورت شبانه روزی 
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مناسب سازی معابر عمومی آسیب شناسی شود

 طرح پیشنهادی خواهر خواندگی بیرجند بررسی شد

آبرسانی به بازارچه مرزی ماهیرود تا سال 99

۷ نقطه حادثه خیز ایمن سازی می شودمردم فریب »تورهای ارزان قیمت« مجازی را نخورند

جشن نیکوکاری در مدارس برپا شد  اهدا30 سری جهیزیه به زوج های جوان  

دادرس مقدم- رئیس پلیس فتای استان  از مردم خواست 
گول پیام ها و تبلیغات فریبنده  در فضای مجازی  را نخورند،  
محمد پورگفت: مردم پیش از هرگونه اقدام برای مبادله 
وجه درخواستی آژانس های مسافرتی و تورهای گردشگری، 
نسبت به مجاز بودن آن ها اطمینان حاصل کنند. محمدپور 
فضای  در  تبلیغاتی  آگهی های  درج  امروزه  کرد:  اظهار 
افراد  این رو  از  پیدا کرده است،  مجازی جایگاه ویژه ای 
زیادی از طریق درج این نوع آگهی ها کسب وکار می کنند، 
اما متأسفانه افرادی هم هستند که از این تبلیغات برای 

اهداف سوء و کالهبرداری استفاده می کنند.
 وی افزود: با توجه به اینکه به ایام پایانی سال نزدیک می شویم 
شاهد افزایش آگهی های تبلیغاتی بسیاری از آژانس های 

مسافرتی و تورهای گردشگری در فضای مجازی هستیم که 
در این بین افراد کالهبردار از این فرصت سوءاستفاده کرده 
و با آگهی های فریبنده و اغواگر از جمله »تور ارزان قیمت«، 
»مسافرت با هزینه های پایین«، »مسافرت همراه با مجوز 
اقامت، کار و تحصیل« و غیره از متقاضیان کالهبرداری و 
پس از دریافت مبالغ هنگفتی، ناپدید می شوند. محمدپور از 
مردم خواست گول این تبلیغات فریبنده را در فضای مجازی 
نخورندو اضافه کرد: پیش از هرگونه اقدام برای مبادله وجه 
درخواستی آژانس های مسافرتی و تورهای گردشگری، نسبت 
به مجاز بودن آن ها و داشتن مجوز از سوی اداره کل نظارت 
و ارزیابی گردشگری، معاونت گردشگری میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری اطمینان حاصل کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای از ایمن سازی ۷ 
نقطه حادثه خیز در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در این 
راستا ۳۰۰ میلیون تومان برای آشکارسازی نقاط پر حادثه 
هزینه شده است. به گزارش تسنیم، شهامت در کمیسیون 
اجرایی مدیریت ایمنی و حمل و نقل استان اظهار کرد: در 
11 ماهه امسال بیشترین درصد تصادفات مربوط به محور 

نهبندان - سربیشه بوده است. 
وی با اشاره به 2۷ نقطه حادثه خیز در خراسان جنوبی 
افزود: از این نقاط ۷ نقطه ایمن سازی شده و عملیات 
ایمن سازی 2۰ نقطه دیگر نیز در دستور کار است.فرمانده 
پلیس راه استان نیز از کاهش 11 درصدی تصادفات در 
11 ماهه امسال خبر داد و گفت: در این مدت بیشترین 

آمار متوفیان مربوط به شهرستان های طبس و نهبندان بوده 
است. سرهنگ رضایی اظهار کرد: در 11 ماهه امسال نتایج 
امیدوار کننده ای را شاهد هستیم و در این مدت بیشترین 
آمار متوفیان مربوط به شهرستان های طبس و نهبندان 

بوده است.
فرمانده پلیس راه با بیان اینکه در نوروز گذشته شهرستان 
طبس بیشترین آمار متوفیان را داشته است، بیان کرد: در 11 
ماهه امسال تعداد مجروحین 1۳ درصد افزایش داشته است. 
رضایی با بیان اینکه در این مدت 52 درصد حوادث در راه 
 های اصلی و مابقی تصادفات در جاده های فرعی و روستایی 
به وقوع پیوسته است، تصریح کرد: بیشترین روزهای وقوع 

تصادفات پنجشنبه و جمعه بوده است.

ایرنا-جشن نیکوکاری روز گذشته با حضور مسئوالن، والدین 
و دانش آموزان به صورت نمادین در دبستان پسرانه سما 
بیرجند همزمان با سراسر کشور آغاز شد. معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در این آیین گفت: 
جشن نیکوکاری روحیه تعاون و همکاری را بین دانش آموزان 
تقویت می کند و برپایی این آیین ها با همکاری بین بخشی 
دستگاه های اجرایی تاثیر مثبتی بر تقویت آرمان های دینی، 
اسالمی و انقالبی خواهد داشت. مشیر الحق عابدی افزود: 
مسئوالن نظام و به خصوص والدین دانش آموزان باید در 
نشر حس انسان دوستی از نسلی به نسل دیگر تالش کنند 

زیرا دانش آموزان بهترین سفیران نشر و هضم این آرمان ها 
در جامعه هستند. وی گفت: تمامی دستگاه های اجرایی که 
اعتبارات خاصی در زمینه کمک و خدمت رسانی به محرومان 
دارند باید با همکاری و هم افزایی بیش از پیش با کمیته 
امداد امام خمینی )ره( نسبت به محرومیت زدایی اقدام کنند. 
وی نقش اطالع رسانی دقیق و به موقع را از آیین های 
نیکوکاری سنوات قبل حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: 
چگونگی نحوه جمع آوری و کمک به نیازمندان و بازخورد 
آن نقش تاثیرگذاری در تقویت جشن نیکوکاری در سال های 
آینده خواهد داشت. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه دانش آموزان از بدو انقالب 
تاکنون پیشگام عرصه نیکوکاری بوده اند، گفت: کمک به 
 همنوع در مدارس استان و کشور فرهنگ سازی شده است.
رضا سلم آبادی افزود: با تمام مشکالت اقتصادی موجود در 
کشور شاهد افزایش کمک به نیازمندان توسط اقشار مختلف 
جامعه هستیم که بیانگر حس نوعدوستی و نیکوکاری است.

گروه خبر-- ۳۰ سری جهیزیه از سوی مقام معظم رهبری 
شامل 12 قلم کاالی اساسی خانواده به زوج های جوان  
خراسان جنوبی اهدا شد. ارزش ریالی هر سری از این اقالم 
12۰ میلیون ریال و شامل ماشین لباسشویی، تلویزیون، 
سرویس  جاروبرقی،  فرش،  تخته  یک  چینی،  سرویس 

قابلمه، اتو، اجاق گاز و یخچال است.
قائم مقام نماینده ولی فقیه روز گذشته در همایش ازدواج 
حداقل  اهدای  گفت:  جهیزیه  سری  توزیع ۳۰  و  آسان 
برکاتی  از  نیازمند و محروم  به زوج های  های جهیزیه 
االسالم   حجت  هستیم.  آن  شاهد  استان  در  که  است 
نوفرستی افزود: در آغاز گام دوم انقالب و شرایطی که 
دشمنان با تمام توان مقابل ما صف آرایی کرده اند، بحث 
دولت سازی و تمدن اسالمی مطرح است. فرمانده سپاه 
انصارالرضا)ع( نیز گفت: محرومیت زدایی از اهداف کالن 
نظام اسالمی است. سردار قاسمی بیان کرد: رهبر معظم 
انقالب اسالمی بارها بر موضوع رفع محرومیت و فقر در 

کشور تأکید کردند و امام )ره( محرومان را ولی نعمتان 
جامعه می دانستند. قاسمی ادامه داد: مسئله محرومیت زدایی 
قرارگاه  نهادهای خاصی چون  و  دستگاه  بر عهده   تنها 
ختم االنبیا )ص( نیست بلکه طبق نظر نماینده ولی فقیه 
در استان همه دستگاه ها و نهادها باید با هم افزایی در این 
عرصه گام بردارند. وی با اشاره به اهمیت ازدواج به موقع 
و آسان در جامعه اسالمی، افزود: من به عنوان خادم مردم 
تالش کرده ام ازدواج فرزندانم را بسیار ساده برگزار کنم چرا  

که اسالم از همه ما توجه به این موضوع را خواسته است.
رضا محرمیان مدیرعامل مؤسسه سازندگی نصر نیز در 
این مراسم اظهار کرد: احداث 5۰۰ کیلومتر خط ریلی، 2۰۰ 
کیلومتر آزاد راه و بزرگراه از جمله اقدامات این مؤسسه در حوزه 
سازندگی است.وی با اشاره به اینکه ۸ پروژه مهم با ظرفیت 
۸۰۷ نفر نیروی انسانی و هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار را 
پیگیری می کنیم، اظهار کرد: در ده سال گذشته 2.5 میلیارد 

تومان در حوزه محرومیت زدایی هزینه کرده ایم.

اخبار کوتاه

خبر ویژه

مرجع اعالم قیمت گوشت کجاست؟

تفاوت قیمت  اعالم شده
 با بازارعرضه

حسینی- اخبار متناقض با واقعیات جامعه همیشه 
برای مردم آزاردهنده بوده و هست. این اخبار درباره 
هر موضوعی که باشد فقط سردرگمی و نارضایتی را 
به دنبال دارد. اتفاقی که متاسفانه طی ماه اخیر درباره 
قیمت های گوشت قرمز و مرغ رخ داده است از این 
جمله است. زمانی دبیر ستاد تنظیم بازار کشور عنوان 
از 11 هزار و 5۰۰ تومان  باالتر  را  می کند: “مرغ 
نخرید” ، اما معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان سازمان صمت می گوید:  “ مرغ با قیمت 11 
هزار و 5۰۰ در استان توزیع نشده است”. بار دیگر اخبار 
ستاد تنظیم بازار تشکیل شده در محل اتاق جلسات 
 نماینده ولی فقیه به همراه دادستان منتشر می شود که 
حجت االسالم عبادی به شدت از گرانی قیمت ها و 
صف های طویل گوشت تنظیم بازار انتقاد می کند. 
ستاد تنظیم بازار در اداره صنعت ، معدن و تجارت 
برگزار می شود، سازمان جهاد کشاورزی هم قیمت 
هایی را اعالم می کند. آخرین خبر هم سخن رئیس 
سازمان صمت مبنی بر این است که  فروش“مرغ 
حتی یک ریال باالتر از 1۳ هزار و ۳۰۰ تخلف است”.
اما واقعیت جامعه را زمانی باید دید که مردم با دیدن 
این خبرها با روزنامه تماس گرفته و می گویند: کجا 
مرغ با این قیمت می دهند تا ما نیز از همان جا خرید 
کنیم؟ اکنون در بازار مرغ با قیمت های کیلویی 15  و 
16 هزار تومان به فروش می رسد.“ یا فروشنده یکی 
از فروشگاه های عرضه محصوالت پیامکی می فرستد 
و عنوان می کند: “من در آخرین خرید خود ، مرغ را 
کیلویی 14 هزار تومان گرفتم و اکنون 15 هزار تومان 
می فروشم، به ما هم بگویید  کجا مرغ  رابا قیمت پایین 
تر  می دهند تا از آنجا خرید کنیم و با قیمت پایین 
هم به مردم بفروشیم؟”به نظر می رسد یا مرغ با قیمت 
های اعالمی توسط مسئوالن وارد استان نشده است یا 
وارد شده اما نظارت ضعیف، موجب شده مردم خالف 
این سخنان را شاهد باشند. این در حالیست که در تمام 
این مدت   از نظارت جدی و مستمر بازرسان سازمان 
صمت خبر داده شده است! مدیرتوسعه بازرگانی سازمان 
جهاد کشاورزی اواخر بهمن، در پاسخ به سؤال خبرنگار 
تسنیم مبنی بر این که رئیس ستاد تنظیم بازار کشور در 
مصاحبه ای اعالم کرده مرغ بیشتر از 11 هزار و 5۰۰ 
تومان نباید به فروش برسد، اظهار کرده بود: بارها اعالم 
کردیم اگر قرار است مطلبی بیان شود باید از حرف به 
مرحله اجرایی و روی کاغذ برای استان ها اعالم شود. وی 
با بیان این که اگر قرار است قیمت قطعی 11 هزار و 5۰۰ 
تومان باشد باید از طریق اعالم نامه به استان ها ابالغ 
شود، افزود: یکی از راهکارهای کاهش قیمت این است 
نرخ مصوبی را برای همه کشور تصویب و به استان ها 
ارسال کنند تا در همه استان ها  یکسان باشد و سبب 
ارسال مرغ به دیگر استان ها نشود. حال سوال اینجاست 
با احترام به همه ی تالش های مسئوالن و ستاد تنظیم 
بازار، مرجع اصلی تعیین و اعالم قیمت کدام است و 
مسئوالن برای این حجم از تناقض بین قیمت اعالمی 
و آن چه هست با قیمتی که در بازار به دست مشتری 
می رسد چه خواهند کرد؟ )خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

 پروازهای هواپیمایی ماهان
 در سال ۹۸ برقرار است

فارس-مدیرکل فرودگاه های استان گفت: برنامه پروازی 
شرکت هواپیمایی ماهان برای سال آینده برقرار و پروازها 
همچنان انجام خواهد شد. سالمی در خصوص شایعات 
مطرح شده پیرامون تعطیلی پروازهای هواپیمایی ماهان 
در مسیر بیرجند- تهران و بالعکس در سال 9۸، اظهار 
کرد: هر فردی که چنین شایعه ای را مطرح کرده باید 
مشخص شود این شایعه را از کجا آورده است! وی بیان 
کرد: برنامه پروازی شرکت هواپیمایی ماهان برای سال 
آینده برقرار و پروازها همچنان انجام خواهد شد. وی از 
خبرهای خوب در خصوص پروازها خبر داد و گفت: 
شرکت آتا برای بررسی چگونگی بیس کردن هواپیما 
به همراه تیم کارشناسی مهمان استان خواهند بود.

نهال متفرقه و بدون شناسنامه 
خریداری نشود

ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی درمیان گفت: همزمان با آغاز 
فصل نهال کاری و نقل و انتقال نهال، مردم و کشاورزان 
از خرید نهال بدون شناسنامه و متفرقه خودداری کنند. 
ضیائیان احمدی افزود: خرید نهال فاقد مجوز یا شناسامه 
باعث شیوع آفات در باغات می شود و ورود نهال آلوده به 
آفت یا بیماری به یک باغ به سایر باغ های مجاور نیز 
سرایت می کند. وی بیان کرد: در شرایطی که خشکسالی 
های چندین ساله درختان را به شدت ضعیف کرده است، 
شیوع آفات با شدت بیشتری گسترش پیدا می کند و 

خسارت های هنگفتی به باغداران وارد می کند.
مدیر جهاد کشاورزی درمیان گفت: به طور مثال آفت کرم 
خراط در خراسان جنوبی در دهه ۸۰ به دلیل ورود نهال 
گردوی آلوده از یکی از استان های همجوار منتقل شد که 
متاسفانه تمام باغات گردوی استان را درگیر کرد. وی ادامه 
داد:  5۰ درصد درختان گردو شهرستان درمیان آلوده به 
آفت کرم خراط است که از سایر شهرستان ها به درمیان 

منتقل شده است.

مشموالن طرح خرید خدمت
 را از دست ندهند

واجد  مشموالن  به  استان  انتظامی  کاوش-فرمانده 
شرایط طرح خرید خدمت تاکید کرد که فرصت طالیی 
باقیمانده برای خرید خدمت را از دست ندهند. شجاع 
گفت: قانون جریمه مشموالن غایب تا پایان اسفند  
سال 1۳9۷ است لذا مشموالن واجد شرایط این فرصت 
باقیمانده طالیی را از دست ندهند و در اسرع وقت برای 
ثبت درخواست خود از طریق دفاتر پلیس+ 1۰ اقدام 
کنند. وی افزود: با توجه به اینکه این قانون قریب به 
4 سال است که اجرا می شود؛ برابر ابالغیه ستاد کل 
نیروهای مسلح و مصوبه مجلس شورای اسالمی با 
تمدید آن برای سال آینده موافقت نشده است بنابراین 
این قانون در سال 1۳9۸ اجرا نمی شود و مشموالن 

غایب می بایست به خدمت سربازی اعزام شوند.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی اظهار کرد: شرایط خرید 
خدمت نقدی و اقساطی است و مشموالن متقاضی 
خرید اقساطی می بایست در اسفند ثبت نام کرده و 
بالفاصله قسط اول را پرداخت کنند و مابقی را طی 12 
قسط تا پایان سال 1۳9۸ پرداخت تا از معافیت و دریافت 

کارت مذکور بهره مند شوند.
وی تصریح کرد: متقاضیان در صورت نیاز به اطالعات 
بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان 
 www.vazifeh.police.ir وظیفه عمومی ناجا به نشانی
یا سامانه تلفنی به شماره ۰964۸۰ و یا سامانه پیامکی 
به شماره 11۰2۰6۰1۰ از آخرین اخبار قوانین و مقررات 

خدمت وظیفه عمومی مطلع شوند.

اکران فیلم های پر مخاطب در هفته هنر

ایرنا-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی روز چهارشنبه 
در ششمین نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی  گفت: 
نباید از بیان دستاوردها غافل شویم و نگاه ما در این 
حوزه  در  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  بر  رویدادها 
فرهنگ است.  وی به برنامه های این اداره کل در 
هفته هنر انقالب اسالمی )2۰ تا 2۷ فروردین( اشاره 
کرد و گفت: کتاب جشنواره شعر رضوی را که برگزار 
کردیم، و پوستر جشنواره خوشنویسی رضوی را در این 
ایام رونمایی می کنیم.نبی زاده اظهار  کرد: بعضی از فیلم 
های پرمخاطب امسال را به شکل ویژه در هفته هنر 
انقالب اسالمی اکران می کنیم و این فیلم ها خاص 
هستند که امیدواریم با کمک استانداری این اکران را 
به بهترین شکل اجرا کنیم. وی گفت: چند فیلم کوتاه 
در خراسان جنوبی در حوزه انقالب ساخته شده که 
می تواند در هفته هنر انقالب معرفی و رونمایی شود.

برگزاری اولین  استارت آپ صنایع کوچک 
و متوسط استان در بیرجند

اولین رویداد استارت آپ صنایع خراسان جنوبی در حوزه 
های )SME( کسب و کار های کوچک و متوسط، امروز 
در بیرجند برگزار می شود. مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی استان گفت:  نوآوری در صنایع تبدیلی 
و تکمیلی کشاورزی مثل زرشک، زعفران و عناب، 
نوآوری در صنایع معدنی، سنگ های ساختمانی، سنگ 
های قیمتی و خاک های صنعتی ،IT   و  توسعه صنایع 
کوچک از جمله محورهای این استارت آپ ویکند است 
که امروز به مدت دو روز در بیرجند با حضور داوران 
برجسته ای از تهران برگزار می شود. جرجانی با بیان 
اینکه 15۰ نفر از سراسر استان برای شرکت در این 
استارت آپ ایده های خود را معرفی کرده اند، افزود: 
این ایده ها پس از چند مرحله داوری در نهایت  به 
محصول تبدیل می شود. وی گفت: طرح های منتخب 
از حمایت مالی شرکت شهرک های صنعتی خراسان 

جنوبی برخوردار خواهد شد.

مدرسه بدون نمازخانه نباید افتتاح شود

گروه خبر-رئیس ستاد اقامه نماز با بیان اینکه نمازخانه 
از ملزومات مدرسه است و مدرسه بدون نمازخانه نباید 
مدارس  در  نمازخانه های خوبی  افتتاح شود، گفت: 
ایده آل  شرایط  تا  همچنان  اما  دارد،  وجود  استان 
در  نمازخانه  باید ساخت  و  داریم  فاصله  و مطلوب 
مدارس مدنظر باشد. حجت االسالم حسین کمیلی، 
روز گذشته در چهارمین اجالس استانی نماز اظهار 
کرد: کوتاهی در موضوع نماز پذیرفتنی نیست و باید 
با تالش خود اقامه کننده نماز و مبلغ و مروج نماز و 
فرهنگ اهل بیت )ع( باشیم. وی از برگزاری 2۰۰ 
نشست خانواده و نماز و 2۰۰ نشست دانش آموزی 
و نماز خبر داد و گفت: بازدید از مدارس عشایری و 
اهدای 4۰۰ بسته فرهنگی تبلیغی به دانش آموزان 

عشایر از اقدامات انجام شده در سال جاری است.

وحدت کاری مسئوالن  بر حل مشکالت مردم تاثیر گذارخواهد بود

مهر-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید تشکیالت نهضت محرومیت زدایی در استان شکل گیرد، گفت: وحدت 
کاری با اطالعات کافی قطعاً تأثیر مستقیمی بر حل مشکالت مردم خواهد داشت. آیت ا...عبادی روز گذشته در نشست ستاد نهضت خدمت 
رسانی و محرومیت زدایی ، اظهار کرد:هوشیاری و وحدت مسئوالن فرصت بسیار خوبی در استان است که باید از آن نهایت استفاده را کرد.

غالمی- رئیس دانشگاه بیرجند گفت: بیرجند 
به درستی در خارج کشور و حتی داخل کشور 
معرفی نشده است و بیشتر اوقات این شهر را با 
شهرستان های بجنورد، بروجرد و بروجن اشتباه 
می گیرند. به گزارش ایسنا،خامسان روز گذشته در 
نشست بررسی طرح پیشنهادی خواهر خواندگی 
شهر بیرجند گفت: هفته گذشته سرمایه گذاری 
که به این منطقه آمده بود و کارش با دانشگاه 

بیرجند مرتبط می شد، گفت ابتدا بلیت بجنورد 
)مرکز خراسان شمالی( را گرفته بودم. وی اظهار 
کرد: این فرد با اینکه می دانست باید به بیرجند 
بیاید، بلیت بجنورد را گرفته بود و این نشان از کم 
کاری ما در معرفی صحیح منطقه است. رئیس 
دانشگاه بیرجند گفت: خواهر خواندگی، قراردادی 
بین سران مملکتی یا سران دو شهر است که برای 
ایجاد اتحاد و همبستگی بیشتر انسانی و فرهنگی 

بسته می شود و هدف از این قرارداد پیوند و اتحاد 
بین شهروندان دو شهری است که دارای منافع 
مشترک هستند. وی گفت: خواهر خواندگی بیشتر 
بر موضوع مدیریت شهری، تجارت و بخش های 
خصوصی تمرکز دارد و مجموعه شهرداری ها 
و بخش های خصوصی در قالب فعالیت های 
فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی با آن سر 
و کار دارند. وی افزود: نیشابور که شهر همسطح 

بیرجند است هشت خواهر خوانده دارد اما ما در 
بیرجند هنوز یک شهر به عنوان خواهر خوانده 
نداریم. رئیس دانشگاه بیرجند بیان کرد: شهر 
حیدرآباد هند به دلیل داشتن جمعیت مسلمان شیعه 
مذهب، فارسی زبانان آنجا را اداره می کردند و در 
قدیم ارتباط قوی بین ایران و حیدرآباد وجود داشته 
که این شهر یکی از شهرهای پیشنهادی برای 
خواهر خواندگی با بیرجند است و شهر مسقط در 

کشور عمان هم به دلیل روابط خوب سیاسی ایران 
با این کشور از شهرهایی است که برای خواهر 
خواندگی با بیرجند می تواند پیشنهاد می شود.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای از 
آبرسانی به بازارچه مرزی ماهیرود تا سال 99 خبر 
داد. به گزارش ایسنا، احسانی در نشست خبری 
اظهار کرد: معاونت طرح و توسعه شرکت آب 
منطقه ای استان بحث مطالعات آب و مستندسازی 
کمیته های  تشکیل  و  عالیه  نظارت  پروژه ها، 
عهده  بر  را  پروژه ها  نیاز  حسب  بر  تخصصی 
دارد. وی افزود: هفت پروژه فعال شامل مطالعات 
جامع آبرسانی به فردوس، درمیان، مطالعات جامع 
آبرسانی به طبس از چاه های حرارتی نیروگاه های 
به آهنگران و  از تجنود  آبرسانی  زغال سنگ، 
روستاها و شهرهای زیرکوه، مطالعات آبرسانی 
شهرک صنعتی شهید رحمانی خوسف، مطالعات 

تغذیه مصنوعی چاهداشی در حال اجرا است. 
منطقه ای  آب  شرکت  توسعه  و  طرح  معاون 

خراسان جنوبی افزود: مطالعات جامع آبرسانی به 
فردوس ۸2 درصد و مطالعات جامع آبرسانی به 

درمیان ۸5 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. احسانی 
با بیان اینکه هشت پروژه در استان مطالعات آن 

در حال انجام است، تصریح کرد: این پروژه ها 
شامل آبرسانی از مختاران و محمدآباد به بیرجند، 

پساب فاضالب بیرجند، سد مخذنی سیاهو، سد 
تغذیه مصنوعی بندان نهبندان، خط انتقال آب به 
درمیان، آبرسانی به بازارچه مرزی ماهیرود، تجهیز 
چاه و خط انتقال به شهر طبس و تجهیز چاه و خط 

انتقال به شهر دیهوک است. 
وی ادامه داد: پروژه آبرسانی از مختاران و محمد 
فاضالب  پساب  درصد،   2۳ بیرجند  به  شهر 
بیرجند ۷۸ درصد، سد تغذیه مصنوعی بندان ۳۰ 
درصد، خط انتقال آب به درمیان ۷۸ درصد، خط 
انتقال آب به طبس 95 درصد و انتقال آب به 
دیهوک 9۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. معاون 
بیان  با  منطقه ای  آب  شرکت  توسعه  و  طرح 
اینکه آبرسانی به بازارچه مرزی ماهیرود از یک 

ماه قبل آغاز شده است، خاطرنشان کرد: خط 
انتقال آب از محمدشهر و مختاران به بیرجند در 
دو فاز انجام می شود که فاز اول آن از محمدشهر 
در تابستان سال آینده و فاز دوم از مختاران به 
بیرجند در سال 14۰۰ انجام خواهد شد. احسانی 
با بیان اینکه پساب فاضالب بیرجند در نیمه اول 
سال 9۸ به پایان می رسد، اظهار کرد: آبرسانی به 
بازارچه مرزی ماهیرود نیز تا سال 99 به پایان 
می رسد. وی با بیان اینکه آبرسانی به درمیان در 
حال اخذ تاییدیه از آب و فاضالب کشور است، 
گفت: پروژه  آبرسانی از نیروگاه های حرارتی به 
طبس نیز مطالعات آن انجام شده و در حال 

انتخاب پیکار است.

عمرانی  امور  هماهنگی  خبر-معاون  گروه 
استانداری با بیان اینکه می توان از ظرفیت وقف 
در تامین نیاز معلوالن استفاده کرد ،گفت: دبیرخانه 
مناسب سازی استان نیاز به آسیب شناسی دارد 
چون پویایی قبل را ندارد.علوی مقدم روز گذشته در 
نشست ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی 
اظهارکرد: فرمانداری ها در مناسب سازی نقش 
مهمی بر عهده دارند و باید همکاری بین نماینده 
فرمانداری و نماینده جامعه معلوالن بیشتر شود 
تا امکان تهیه مستندات از اقدامات دستگاه های 
این  اینکه در  بیان  با  اجرایی فراهم باشد. وی 
اوضاع باید با برنامه ریزی به سمت شرایط دیگری 
حرکت کنیم و نباید انتظار معجزه یک شبه داشته 
باشیم، افزود: مصوبات جلسه باید مستند ارائه شود 
چون احساس می شود دبیرخانه مناسب سازی دچار 
دلسردی شده و جوش و خروش اولیه نیست و 
نیاز به آسیب شناسی دارد.معاون استاندار گفت: 
تالش ها در استان برکسی پوشیده نیست اما اگر  
مستند ارائه نشود به خصوص برای مراجع کشوری 
قابل لمس نخواهد بود و انتظار این است گزارشی 
کامال مصور همراه با مستنداتی از اقدامات دبیرخانه 
و دستگاه های اجرایی تا پایان سال تهیه و چند جلد 

برای مراجع کشوری ارسال شود. 
علوی مقدم ضمن گالیه از اینکه از 14 ماه قبل 

قرار بود اقدامات تهیه یک دستگاه ون مناسب 
سازی شده برای معلوالن انجام شود، بیان کرد: 
باید در کمترین زمان  نماینده جامعه معلوالن 
ممکن قرارداد تحویل ون را با شهرداری منعقد 
کرده و پس از آن به دنبال تامین اعتبار برای 
مناسب سازی باشد. وی با تأکید بر استفاده از 
ظرفیت وقف در تامین نیاز معلوالن افزود: سطح 
مشارکت و همفکری در کارگروه های تخصصی 
پایین بوده و فقط حضور فیزیکی افراد در جلسات 

پسندیده  نیست.

خراسان جنوبی رتبه دوم
 مناسب سازی را دارد

مدیرکل بهزیستی نیز گفت: استان رتبه دوم 
امید  را دارد که  برای معلوالن  مناسب سازی 

است با تالش دستگاه های اجرایی این رتبه 
باید  افزود:  نژاد  یابد. عرب  ارتقا  یا  حفظ شود 
دستگاه های اجرایی نقاط در دسترس که تجهیز 
کامل شده را به بنیاد شهید و انجمن معلوالن 
اعالم کنند تا جامعه هدف بهتر بتوانند از این 
مناسب  بر  تاکید  با  وی  کنند.  استفاده  اماکن 
سازی ورودی بانک ها اظهار کرد: نقطه ایده 
ال مناسب سازی همه شعب استان است اما 
باید همان تعدادی که مناسب سازی شده برای 

استفاده معلوالن اطالع رسانی شود. وی گفت: 
تنها جایی که مسئوالن برای خودشان هزینه می 
کنند، مناسب سازی دستگاه های اجرایی است 
چرا که هیچ کس از معلولیت و سالمندی مصون 
نیست. وی بیان کرد: مصوبه تامین یک دستگاه 
خودروی ون ویژه معلوالن از 14 ماه قبل به 

دلیل مشکل تامین اعتبار همچنان بر زمین مانده 
و با بن بست مواجه شده است. وی رقم مورد 
نیاز برای مناسب سازی این خودرو را 4۰ میلیون 
تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به اینکه اکنون 
امکان مناسب سازی ون نیست، تصمیم بر آن 
شده که سیستم اتوبوس از رده خارج شده ای که 
قبال مناسب سازی شده بود را روی این ون پیاده 
کنند اما این روش هم 25 میلیون تومان هزینه 
دارد و برای تامین این اعتبار به مشکل برخورده 
ایم. عرب نژاد به راه اندازی بنیاد فرزانگان در 
شهرستان های بیرجند، قاین، بشرویه و خوسف 
اشاره و بیان کرد: این بنیاد خدمات فرهنگی، 
حمایتی و بهداشتی را به سالمندان ارائه می دهد 
که امیدواریم در سایر شهرستان ها نیز حداقل 

یک بنیاد راه اندازی شود. 

فضاهای عمومی شهر به گونه ای باشد  
که برای معلوالن مشکل ساز نشود

شهردار بیرجند نیز در این نشست گفت: فضاهای 
عمومی شهرداری و برخی فضاهای مربوط به 
سایر دستگاه ها از زمین اختالف ارتفاع دارند و 
باید اتصال به پیاده رو به گونه ای باشد تا مشکلی 
برای معلوالن ایجاد نشود. وی با تاکید بر اینکه 
باید این موضوع در برنامه جامع شهری دیده 

شود، گفت: الزم است دستگاه های اجرایی شرح 
وظیفه ای مشخص برای این مهم داشته باشند. 
جاوید ادامه داد: مشکالت مناسب سازی در همه 
پارک ها توسط کارشناسان بهزیستی احصا و 
ابالغ شود تا بر اساس آن در برنامه مشخص این 
مشکالت را رفع کنیم. وی یادآور شد: البته در 
بسیاری از پارک ها مشکل حل شده ولی نیاز به 
بررسی بیشتر دارد و در بخش معابر نیز رفع نقاط 
مد نظر در دستور کار بوده که نمونه آن در خیابان 
جمهوری و مدرس شروع شده و امیدواریم تا 
سال آینده برای بقیه خیابان ها نیز اجرایی شود. 
جاوید با اشاره به خرید 1۸ دستگاه اتوبوس درون 
شهری جدید برای شهر بیرجند گفت: علیرغم 
اینکه ایران خودرو دیزل هزینه آن را ریال به 
ریال دریافت کرده اما به دلیل مشکالت بین 
بخشی پلیس 1۰ دستگاه را شماره گذاری نکرده 
است. وی افزود: این اتوبوس ها طبق آخرین 
استانداردها برای معلوالن هم مناسب هستند که 
امیدواریم هرچه زودتر پس از شماره گذاری، همه 
خودروها با هم در مسیر قرار گیرند.مدیرکل دفتر 
امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هم گفت: 
خراسان  در  آلزایمر  انجمن  اندازی  راه  مجوز 
جنوبی صادر شده و امور مربوط را یک سازمان 

مردم نهاد برعهده می گیرد.

*مدیرکل دامپزشکی از معدوم سازی بیش از ۳۸ تن 
فرآورده خام دامی در استان خبر داد.

*امدادگران شهرستان قاین در سومین دوره تخصصی 
پیش بیمارستانی آموزش های الزم را فرا گرفتند.

شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  *سازمان 
بیرجند در آستانه نوروز برای شرکت عالقه مندان در 

جشنواره تخم مرغ رنگی فراخوان داد.
*شریف زاده مدیر امور آب و فاضالب فردوس  از رفع 
اتفاق لوله 4۰۰ چدن خط انتقال آب آشامیدنی این شهر 

خبر داد.
*مدیر هنری اداره کل حفظ آثار دفاع مقدس با بیان 
اینکه خراسان جنوبی به عنوان میزبان منطقه ششم در 
جشنواره »ترنم فتح« معرفی شده، افزود: یگان موزیک 
نیروی دریایی کنارک )سیستان و بلوچستان( به مرحله 

کشوری  این جشنواره راه پیدا کرد.
* به گفته کارشناس هواشناسی برای امروز بارش پراکنده 
باران برای مناطق جنوبی استان پیش بینی می شود.
*معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: 
به همت این  معاونت  کارگاه “راهکارهای موفقیت در 
زندگی” در دانشگاه علمی - کاربردی بیرجند برگزار شد.
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زیاده  روی در سرزنش کردن، آتش لجاجت را شعله  ور می  سازد.
)تحف العقول ، ص 84(

قابل توجه کلیه همشهریان عزیز 
خشکشویی برجیس در نظر دارد 

جهت رفاه حال شما عزیزان
 به مناسبت فرا رسیدن سال نو خدمات 

شستشوی پرده و پتو را در بازه زمانی ۱ الی 
انجام دهد. با ۱5 درصد تخفیف   ۲۰ اسفند 

  تلفـن :  3۲۴۵۴۵۷۷آدرس: نبش غفـاری 30

اهدای کمک های کارکنان بانک کشاورزی
 به مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( 

به مناسبت روز احسان و نیکوکاری
در تاریخ97/12/14 معاونان مالی،امور مشتریان و روسای شعب مرکزی بیرجند، 

مفتح ، سازمان جهاد کشاورزی بیرجند و روابط عمومی مدیریت با حضور در محل مرکز 
توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( ضمن گرامیداشت روز احسان و نیکوکاری، کمک های 
جمع آوری شده توسط کارکنان بانک کشاورزی را به مددکاران آن مجموعه  به عنوان 
افرادی که خالص ترین محبت و احساس خود را نثار بیماران می کنند تقدیم و اهدا نمودند.

حضور کارکنان بانک کشاورزی در  روستای بجد به مناسبت روز درختکاری

و  رنگ  بیرجند  مردم  برای  درختکاری  روز  امسال،  محمودآبادی- 
بوی دیگری داشت چرا که برای اولین بار درهای پادگان سابق 04 
توانستند  و شهرداری  منابع طبیعی  و  باز شد  مردم  روی  به  بیرجند 
حدود 100 اصله درخت را در بخشی از این مکان به زمین بنشانند.

مراسم روز درختکاری در اولین روز از هفته منابع طبیعی با حضور 
اجرا  بیرجند  در  شهرستان  و  استان  مسئوالن  از  جمعی  رنگ  پر 
شد، مراسمی که در آن قول های خوبی برای سبزتر شدن فضای 
طبیعی  منابع  مسئوالن  برای  که  هایی  وعده  شد،  داده  بیرجند 
بیرجند خوشایند و پر امید بود، امیدی که برای همه حافظان منابع 
و  جنوبی  خراسان  مانند  ای  خشکیده  استان  خصوص  به  طبیعی 

بیرجند، می تواند پر نشاط و رضایت بخش باشد.
قدردانی  با  آیین  این  در  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
که  هایی  طرح  و  اسالمی  جمهوری  ارتش  مسئوالن  همکاری  از 
فعالیت  گفت:  دارد،  بیرجند  سبز  فضای  افزایش  برای  شهرداری 
احیای  و  برای حفظ  زمینه های مختلف  در  منابع طبیعی  که  هایی 
فضای سبز انجام داده است در هفته ای که به نام منابع طبیعی و 

آبخیزداری نام گذاری شده جای تقدیر و تشکر دارد.
مهندس علوی مقدم با اشاره به طرح های ارزشمند آبخیزداری که 
افزود:  است،  انجام  حال  در  یا  و  رسیده  برداری  بهره  به  استان  در 
اولویت این استان قلمداد می شود و آنچه استان را در داشتن  آب 

دست  تمامی  های  برنامه  اولویت  در  باید  دهد  یاری  نعمت  این 
به  انضباط  وی  باشد.  طبیعی  منابع  خصوص  به  استان  اندرکاران 
ایجاد  طبیعی  منابع  در  جا  به  نا  دخالت  با  بشر  که  ای  ریخته  هم 
شهرداری  گفت:  و  کرد  توصیف  بحرانی  شرایط  در  را  است  کرده 
باید  است  مردم  مدیون  سبز  فضای  حوزه  در  که  نهادی  عنوان  به 
خود  توان  تمام  متولی  های  دستگاه  سایر  و  طبیعی  منابع  کنار  در 
روشنی  آینده  تا  گیرد  کار  به  در شهر  ارزشمند  دارایی  این  برای  را 
نوع  به  توجه  وی  بخورد.  رقم  سبز  فضای  در  بیرجند  شهر  برای 
کاشت  شهر  سبز  فضای  در  این  از  پس  است  قرار  که  هایی  گونه 
باید  دارد  جنوبی  خراسان  که  اقلیمی  به  توجه  با  کرد:  تاکید  شود، 
امر  این  به  طبیعی  منابع  و  مستقیم  مسئول  عنوان  به  شهرداری 
برای  دولتی  نهادهای  رسالت  مقدم  علوی  باشند.  داشته  ویژه  توجه 
هماهنگ  کار  و  همکاری  در  را  درختکاری  و  سبز  فضای  به  توجه 
کاربری  با  مناسب  های  عرصه  واگذاری  در  حتی  افزود:  و  دانست 
های مناسب نیز برای فضای سبز باید با شهرداری همکاری کنیم. 
درخواست  پیگیری  برای  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
داد. مساعد  قول  نیز  بیرجند  ملی  باغ  درباره  شهرداری  های 

نقش پر رنگ منابع طبیعی در احیای محیط سبز
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی نیز در این آیین 

با اشاره به معضالت زیست محیطی که امروز جهان درگیر آن شده 
است و به دلیلی شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک ایران را 
دلیل همین  به  نیز  جنوبی  خراسان  گفت:  است،  کرده  درگیر  بیشتر 
سخت  شرایط  در  ایران  های  استان  دیگر  به  نسبت  جوی  شرایط 
تری است، اما با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری برنامه ریزی 
هایی که در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری کشور انجام شده می 
توان امیدوار بود با اجرای طرح های آبخیزداری و بهره برداری از 
علیرضا  شود.مهندس  کاسته  خشکسالی  های  دغدغه  از  اندکی  آن 
خشکسالی  استان  این  در  شده  باعث  خشکسالی  افزود:  نصرآبادی 
چاره  معضل  این  کنترل  برای  و  کنیم  تجربه  همزمان  را  سیل  و 
بیابانی  های  عرصه  در  آبخیزداری  های  پروژه  اجرای  جز  ای 
این  از  هکتار  میلیون  نیم  و  یک  در  تاکنون  هرچند  نیست.  استان 
نیز  اندک  همین حجم  اما  شده  اجرا  آبخیزداری  عملیات  ها  عرصه 
است:  معتقد  وی  است.  داده  نشان  تاکنون  را  خود  مثبت  تاثیرات 
شود،  جامعه  در  عمومی  فرهنگ  یک  به  تبدیل  باید  طبیعی  منابع 
جامعه  اقشار  همه  از  تواند  می  حوزه  این  در  مردم  آگاهی  که  چرا 
بسازد. زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  کننده  احیا  و  محافظ  یک 

سایت میدان اجتماعات و تفرجگاه باغ ملی بیرجند
ارتش  مسئوالن  همکاری  از  قدردانی  با  نیز  بیرجند  شهردار 

منابع  هفته  و  درختکاری  روز  داشت  گرامی  و  اسالمی  جمهوری 
برای  سایت  یک  ایجاد  برای  بیرجند  شهرداری  ایده  به  طبیعی 
تفرجگاه  یک  نیاز  مورد  موارد  همه  شامل  که  بیرجند  اجتماعات 
نیز باشد اشاره کرد. دکتر جاوید افزود: با همکاری اعضای شورای 
 11 حدود  در  ارتش  همکاری  با  مکان  این  بیرجند  شهر  اسالمی 
سایت  عنوان  با  طرحی  آن  در  است  قرار  که  شد  انتخاب  هکتار 
رئیس  شود.  اجرایی  بیرجند  ملی  باغ  تفرجگاه  و  اجتماعات  میدان 
کرد:  اضافه  ها  گفته  این  تایید  با  نیز  بیرجند  اسالمی شهر  شورای 
چرا  است  سبز  خبرهای  از  پر  بیرجند  شهر  مردم  برای  آینده  سال 
بیرجند در  افزایش فضای سبز  زیادی در  که شهرداری طرح های 
پاسداران  و  به خصوص خیابان جمهوری  مکان های مختلف شهر 
آبیاری  به طرح های  توجه  با  را  ها  ایده  این  زاده  تقی  دکتر  دارد. 
شرب  آب  جداسازی  همچنین  و  فاضالب  پساب  از  استفاده  نوین، 
انتهای  در  دانست.  طراوت  با  شهری  امیدبخش  سبز  فضای  از 
امور  هماهنگی  معاون  طبیعی،  منابع  مدیرکل  توسط  مراسم  این 
از  چند  تنی  و  شهر  شورای  اعضای  بیرجند،  شهردار  عمرانی، 
مسئوالن استانی و شهرستانی تعدادی نهال به مناسبت آغاز هفته 
منابع طبیعی و روز درختکاری کاشته شد.عالوه بر این در دانشگاه 
مدیرکل  حضور  با  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  آباد(  )شوکت  بیرجند 

نهال کاشته شد. تعدادی  دانشگاه ها  این  منابع طبیعی و روسای 

چشم روشنی منابع طبیعی در روز درختکاری

کاشت نهال در باغ ملی بیرجند
عکس: محمود آبادی


