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 انقالب درآبخیزداری استان
 60 میلیارد تومان برای طرح های آبخیزداری خراسان جنوبی تصویب شد
نصرآبادی ، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری : مرتعداران   هوشیارانه عمل کنند   

پارسال در استان مصرف آب مشترکان نسبت به 
 سال 96، 6 و 2 دهم درصد کاهش داشته است.

به گزارش صداوسیما، مدیر عامل آب منطقه ای استان 
در کارگروه استانی سازگاری با کم آبی گفت:  سرانه 
مصرف آب هر فرد در شهر 208 لیتر برثانیه و سرانه 
مصرف هر فرد در روستا 105 لیتر بر ثانیه در یک شبانه 
روز است. امامی با بیان اینکه در مصرف آب شرب 
صرفه جویی و فرهنگ سازی باید شود، افزود: میزان 

برداشت از ذخایر زیرزمینی.... مشروح در صفحه 5

جنوبی  خراسان  موادمخدر  با  مبارزه  ستاد  دبیر 
گفت: در فروردین امسال بیش از ۳ تن و 92۷ 
کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شده 
که نشان از افزایش ۴8 درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته دارد .... مشروح در صفحه 5

 شنبه گذشته در جلسه شورای شهر بیرجند سخن 
از طرح جامع سیالب شهر به میان آمد. طرحی که 
سال 88 مطالعات فاز اول آن اجرا شد اما متأسفانه 
پیگیری و وارد فاز اجرایی نشد. ناصری فرماندار بیرجند 
در این جلسه تاکید کرد: شهرداری طرح جامع سیالب 
را با توجه به این که مصوب شورای مدیریت بحران 

شهرستان نیز می باشد .... مشروح در صفحه 5

از  جدانشدنی  به عضوی  همراه  تلفن  روزها  این 
زندگی مردم تبدیل شده است. عضوی که شاید 
تصور نبودنش هم با توجه به گسترش امکانات و 
همچنین نیازهای مربوطه ، سخت باشد. در این 
میان یکی از مشکالتی که در مرکز استان شاهد 
هستیم و طبق گزارشات مردمی اعتراضات زیادی 

نیز در پی داشته است ... مشروح در صفحه ۳

کاهش مصرف آب طیسال ۹۷ 

افزایش ۴۸ درصدی 
کشفیات مواد مخدر  استان 

طرح جامع سیالب شهری 
نیاز  مرکز استان

مردم ؛یک پای مشکل
 آنتن دهی تلفن همراه در بیرجند

صفحه 6
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رواج گدا پروری 
با کمک های  بی حساب

 و کتاب مردمی!
حضور گداها در سر چهارراه ها، کوچه ها و 
خیابان ها  چهره شهر را زشت و نازیبا می 
کند. این افراد با پوشیدن لباس های ژنده 
و کثیف، فقر خود را به نمایش می گذارند. 
بعضی از آنها حتی برای خودشان پاتوق 
دارند و اگر کسی وارد حریم آنها شود، 
با او برخورد می کنند. برخی همشهریان 
گالیه مند هستند چرا در بیرجند تکدی 
گری اینهمه زیاد شده، کودکان کار سر 
چهار راه ها با هم رقابت می کنند، جلوی 
ترمینال و بیمارستان ها و داروخانه ها 
سرقفلی دارند!  کمیته امداد و بهزیستی  
در صفحه 2 ادامه   ... های   پول  این 

سرمقاله
* کاری

صفحه 2

 

ایران و آمریکا توییتری
 مذاکره کنند!

صفحه 2

 

نه مذاکره نه تسلیم؛ 
فقط مقاومت و ایستادگی

 

 

صفحه 2

صفحه 2

روحانی استعفا دهد و  دو انتخابات 
در اسفندماه برگزار شود

انفجار های بندر الفجیره می تواند 
خرابکاری کشور های ثالث باشد

عرضه مستقیم قطعات آسانسور

ایران - ایتالیا - ترکیه -  چین

آدرس: بلوار معلم ، خیابان فردوسی 
پالک 26

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز               ای آنکه به نیکی همه جا ورد زبانی 
دومین سالگرد درگذشت مادر عزیزم

 مرحومه کوکب حدیدی نژاد
 را گرامی می داریم و به روان پاکش درود می فرستیم. 

سکوتش قرین آرامش و یادش جاودانه باد 
غالمرضا قلندری اسفدن

انواع گوشت تازه روز را به صورت
 متمرکز و در بسته بندی بهداشتی از 

هایپر گوشت الماس تهیه کنید  

گوشت گوسفند ، گوساله ، شتر 
 مرغ ، جگر ، دل ، قلوه ، کله پاچه 

بیرجند - بین مطهری ۱ و ۳ - تلفن : ۳۲۲۳۹۷۳۹

مجمع عمومی عادی )نوبت اول( ساالنه سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان 
جنوبی روز چهارشنبه مورخ ۹۸/2/2۵ راس ساعت ۱۷ در محل سالن اجتماعات سازمان 
صنعت، معدن و تجارت واقع در خیابان  شهید مطهری برگزار خواهد شد. اعضایی که 
دارای عضویت معتبر هستند حق رای خواهند داشت. برای تسهیل،  اعضایی که بدهی حق 
عضویت داشته باشند می توانند بدهی خود را در همان روز  نقدا پرداخت کرده و برگ ورود 
به جلسه دریافت نمایند. ضمنا عزیزانی که داوطلب در سمت بازرس سازمان می باشند 
مقتضی است حداکثر تا تاریخ ۹۸/2/2۴ درخواست کتبی خودرا به دفتر سازمان )خیابان 
طالقانی - طالقانی ۱۰- نبش فرعی اول و دوم سازمان نظام مهندسی معدن( ارائه نمایند. 
الزم به توضیح است شرایط داوطلبین بازرس: تابعیت جمهوری اسالمی ایران، دارا بودن 
حداقل پروانه اشتغال معتبر رتبه 2- عضویت در سازمان استان و عدم بدهی حق عضویت، 

می باشد. 
دستور کار مجمع به شرح ذیل است:

 شنیدن گزارش عملکرد ساالنه - بررسی و تصویب ترازنامه مالی سال ۱۳۹۷ - تصویب 
برنامه و بودجه سال ۱۳۹۷- انتخاب بازرس- تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره برای تعیین 
حق عضویت، ورودیه و سایر دریافتی ها و پرداخت های ارکان سازمان طبق دستور العمل 
 مصوب- تعیین روزنامه کثیر االنتشار- بررسی ضرورت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده - 

بررسی سایر امور.         

  هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی 

آگهی برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه
 نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی

 در تاریخ ۹۸/2/2۵

توزیع از ساعت ۱۸ تا سحر
غذا همه روزه از ساعت ۱۱ ظهر تا سحر موجود می باشد.

شله مشهدی درجه یک 
سوپ جو مخصوص 

شله زرد
مرغ بریـان مرغ کامل مخصوص سرخ شده

تلفن: ۳2۴۵۰۰۳۳ - ۳2۴۴۱۷۵۵  همراه: ۰۹۱۵۷۵6۵2۰۱

آدرس: بلوار توحید- نبش توحید ۱۱  مدیریت:اسدزاده

قابـل توجـه همشهریـان بیرجنـدی
مشاوره، خرید و فروش ،بازسازی و تعمیرات امالک بیرجندی ها 

در مشهد مقدس 09151۶1391۷- جعفر خسروی

شادروان کربالیی غالمرضا خراشادیزاده
)پدر شهید محمد خراشادیزاده(

را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن شادروان
  امروز سه شنبه ۹۸/۲/۲4  ساعت ۱6 از محل حسینیه روستای خراشاد برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
ضمنا وسیله نقلیه ساعت ۱5:30 در محل میدان ابوذر مهیا می باشد

خانواده مرحوم

با نهایت 
تأسف و تأثر
درگذشت

مرحوم مغفور 
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رواج گدا پروری
 با کمک های  بی حساب
 و کتاب مردمی!
*کاری

)... ادامه از صفحه 1( حضور گداها در سر چهارراه ها، 

کوچه ها و خیابان ها  چهره شهر را زشت و نازیبا می 
کند. این افراد با پوشیدن لباس های ژنده و کثیف، 
فقر خود را به نمایش می گذارند. بعضی از آنها حتی 
برای خودشان پاتوق دارند و اگر کسی وارد حریم 
آنها شود، با او برخورد می کنند. برخی همشهریان 
گالیه مند هستند چرا در بیرجند تکدی گری اینهمه 
زیاد شده، کودکان کار سر چهار راه ها با هم رقابت 
می کنند، جلوی ترمینال و بیمارستان ها و داروخانه 
ها سرقفلی دارند! کمیته امداد و بهزیستی این پول 
های جمع آوری شده از فطریه و غیره و ذالک را 
کنند؟  نمی  را ساماندهی  اینها  برد؟ چرا  کجا می 
نیازمندان توسط دستگاه های مسئول  الزم است 
شناسایی و ساماندهی شوند قبل از اینکه به کف 

خیابان برسند و....
و  فرهیختگان  شهر  عنوان  به  را  بیرجند  دیرباز  از 
فرهنگ می شناسند ولی در برخی موارد همشهریان 
خالف این را ثابت می کنند که البته شاید دلیل آن 
ناشی از حس انسان دوستی هم باشد!  مثال با دیدن 
یک گدا دست به جیب شده  و به او کمک می کنند 
البته با مقوله کمک به همنوع مخالف نیستم ولی با 
این کار گدا پروری را در شهر رواج می دهیم. اما نقطه 
مقابل این فرهنگ گدا پروری کدام است؟ آشنایی در 
اصفهان می گفت در این شهر کمتر ممکن است  
مردم به گدایی بدون دلیل پول بدهند، مگر اینکه در 
ازای آن کاری برایشان انجام دهد. چرا چون فرهنگ 
حاکم بر اصفهان  فرهنگ  کار و تالش است. نمونه 
دیگری که می توان نام برد تبریز است که اساسا شعار 
شهر بدون گدا را سال هاست سر داده و گفته می شود 
این موضوع آنقدر فراگیر شده که شهروندان اگر فردی 
را در مال عام ببینند که گدایی می کند خودجوش او را 
کتک می زنند!  اما در شهر ما این معضل لکه ننگی 
بر چهره جامعه شهری و  صفت فرهنگی آن است. 
راستی چرا در شهرهایی مثل نیشابور، تربت حیدریه 
و شیراز گدا نسبت به بیرجند  کمتر است؟ اگر یک 
روز در  خیابان مدرس قدم بزنی ممکن است 20  
نفر جلویت را برای گدایی و طلب پول  بگیرند. بله 
خشکسالی ها و مهاجرت های روستائیان به شهر هم 
بی تاثیر نبوده اما این تعداد از متکدیان خیلی بیشتر از 
این حرف هاست و بعضی ها هم به نظر سازماندهی 
شده  و گروهی کار می کنند! متاسفانه گاه و بیگاه 
در منازل را می زنند و موجب سلب آسایش مردم 
می شوند. معضل دیگری که در مورد گدایان داخل 
در  گدایی  درآمد  فاحش  تفاوت  است  پررنگ  شهر 
مقابل کسب و کار حالل است. به گفته گدایان وقتی 
با یک کار راحت روزی باالی 300 هزار تومان یعنی 
ماهی باالی ۹ میلیون تومان را  می توان کاسب شد، 
چرا باید تن به کار سخت با روزی ۵0-۶0 هزارتومان 
بدهند! مشکل دیگری که شاید در شهری  درآمد 
مثل بیرجند دیده می شود آن است که همه چیز را 
به مسئوالن می سپاریم. اینجا هم می پرسیم آقای 
مسئول کجایی؟ چرا اینقدر گدا و معضل در این شهر 
زیاد شده؟ راستی در این میان  سهم خود ما به عنوان 
یک شهروند چیست؟ روح جمعی حاکم بر اصفهان 
و یزد و تبریز قدرت می آورد و موجب همبستگی و 
تعاون در این شهرهاست، اما در شهر ما کدام روحیه 
جمعی را می توان به چشم دید! و در کدام کار؟ ما 
همیشه دلیل تنبلی خودمان  و گریز از مشکالت را 
به پای مسئوالن می نویسیم. اما باید سهم خودمان 
و سهم تریبون و رسانه ها را هم در این فرهنگسازی 
مشخص کنیم.اینجا اما بزرگترین مشکل این است 
که در این شهر همه از قبول مسئولیت طفره می 
روند، هم دستگاه های دولتی که معموال برای فرار 
از مشکالت یک راه در رو پیدا می کنند و هم مردم 
که می گویند باید مسوالن پا پیش بگذارند! و این می 
شود که مسئوالن ما غیر پاسخگوترین استان کشور 
در سال گذشته شدند! چرا که هیچکس مسئولیت به 
عهده نمی گیرد. در حالی که هر جایی که مردم و 
مسئوالن پاسخگو باشند توسعه یافتگی هم بیشتر می 
شود و بالعکس پاسخگویی اندک و ناکافی موجب 
عقب ماندگی و کمبود تعهد اجتماعی می شود. لذا 
در این صحبت برآنیم هم مردم پای کار بیایند و در 
یک حرکت دسته جمعی از کمک کردن مستقیم به 
گدایان پرهیز و مانع تکدی گری شوند و از طرف دیگر 
اگر مسئوالن شهر که ادعای شهر فرهنگی دارند و از 
طرفی تمیز ترین شهر کشور هم شناخته شده است 
برنامه ریزی نمایند تا این معضل که باعث نگرانی 
شهروندان است رفع شود. در این خصوص شورای 
شهر، شهرداری و بهزیستی اولویت دارند تا  بیشتر 
دیده شوند. امیدواریم به زودی صفت فرهنگی بودن 
و تمیزترین شهر کشور در کنار شهر بی گدا بدرخشد. 

جرائم بیمه کارفرمایان و واحدهای 
مشمول بخشیده می شود

وزارت  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  دبیر 
و  گفت:کارفرمایان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
آنها  ای  بیمه  جرائم  که  مشمولی  واحدهای 
مربوط به پیش از تاریخ 2۹ اسفند سال ۹۶ باشد 
و حداکثر تا سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این 
اصالحیه در مورد پرداخت یا تقسیط اصل بدهی 
با  براساس مدارک و مستندات  اگر  قطعی شده، 
سازمان تامین اجتماعی توافق کنند، از بخشودگی 

جرائم برخوردار می شوند.

آغاز به  کار سامانه های جدید الکترونیکی سازمان حج و زیارت

میز خدمت  سامانه  راه اندازی  از  زیارت  و  سازمان حج  اطالعات  فناوری  و  اداری  تحول  بودجه،  دفتر  مدیرکل  تسنیم- 
الکترونیکی و سامانه واگذاری اولویت تشرف حج تمتع برای متقاضیان خبر داد. قادری افزود: راه اندازی سامانه »واگذاری 

اولویت های تشرف حج تمتع« موجب کوتاه شدن دست واسطه گران و سودجویان فیش های حج تمتع خواهد شد.

ایده تازه عباس عبدی
 برای مذاکره با ترامپ

عباس عبدی فعال سیاسی اصالح طلب در روزنامه 
اعتماد نوشت: برای خلع سالح ترامپ، ایران پیشنهاد 
کند که نیازی به گفتگوی رو در رو در اتاق های بسته 
نیست، توییتر بهترین وسیله است. حضور در چنین 
گفتگویی برای ایران هیچ هزینه ای ندارد. این گفتگو 
برای افکار عمومی ایران و جهان بسیار مفید است و 
حتی گمان می کنم برای افکار عمومی آمریکایی ها 

نیز اثر مثبت دارد.

رئیسی: نه مذاکره نه تسلیم؛ 
فقط مقاومت و ایستادگی

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: آنچه موجب پیروزی 
 ملت بزرگ ایران خواهد شد، نه مذاکره است نه تسلیم .

بلکه پیروزی ما صرفاً در گرو ایستادگی، مقاومت، و در 
یک کالم، اعتقاد به شعار »ما می توانیم« است.

آمریکا توان جنگ نظامی 
در هیچ سطحی را ندارد

حمیدرضا ترقی گفت: بر اساس گفته کارشناسان 
نظامی، با توجه به شرایط کنونی آمریکا و همچنین 
جنگ  توان  آمریکا  کشورمان،  بازدارندگی  قدرت 

نظامی با ایران در هیچ سطحی را ندارد.

حداقل ۱2۰ روز زمان  می خواهیم!

خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی  فدریکا  مشاور 
و  برجام  اهمیت  به  اشاره  ضمن  اروپا  اتحادیه 
همچنین بی نتیجه بودن رویکردهای جنگ طلبانه 
دولت آمریکا، تاکید کرد: اروپا مانند آمریکا اهداف 
پنهانی ندارد و حداقل ۱20 روز زمان نیاز است تا 
بتواند حسن نیت خود درباره پایبندی به تعهدات 

برجامی اش را به ایران نشان دهد.

روحانی استعفا بدهد!

که  پرسش  این  به  پاسخ  در  حجازیان  سعید 
می گذارند؟«  شرط  کسی  چه  برای  »اصالح طلبان 
معطوف  نه  اصالح طلبان  مشروط  مشارکت  گفت: 
به خود و حضورشان در قدرت، بلکه از سر دغدغه 
برای تشکیل پارلمان قوی و غنی در راستای منافع 
مردم است. برای پایان دادن به حاکمیت دوگانه، از 
معبر استعفای رئیس  جمهور و برگزاری همزمان دو 
انتخابات در اسفندماه سال جاری بگذرد تا نتیجتاً، 
مجلس و دولتی همسو با روسای همسو تر بر مصدر 

امور قرار بگیرند.

کاهش گام به گام قیمت دالر

 ، ارز  بازار  روی  مرکزی  بانک  ویژه  مدیریت  با 
قیمت دالر در صرافی های بانکی کاهش یافت. به 
گزارش خبرآنالین، قیمت هر دالر در صرافی های 
بانکی روز دوشنبه به ۱۴ هزار و ۸۵0 تومان رسید 
را نشان  تغییر چندانی  به روز یکشنبه  که نسبت 
نمی دهد. بر اساس این گزارش قیمت خرید دالر 
در صرافی ها نیز ۱۴ هزار و ۷۵0 تومان اعالم شد.

راه اندازی سامانه جذب نخبگان
 در صندوق بازنشستگی کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر 
لزوم شایسته ساالری و نخبه گزینی در انتصابات از 
راه اندازی سامانه جذب نخبگان در این صندوق خبر 
داد. سامانه جذب نخبگان در صندوق بازنشستگی 
کشوری از روز سه شنبه 3۱ اردیبهشت ماه به منظور 
ثبت مشخصات و مدارک نخبگان و استعدادهای برتر 
عالقه مند به همکاری با مجموعه های ذیل صندوق 

بازنشستگی کشوری باز خواهد بود.

حاجی بابایی: کنکور را
 ۱۴ مرداد برگزار کنید

و  آموزش  اسبق  وزیر  بابایی  حاجی  حمیدرضا 
وزیر  با  جلسه  و  نامه نگاری  به  اشاره  با  پرورش 
علوم درباره تعویق زمان برگزاری کنکور، می گوید: 

کنکور را به جای ۱۴ تیر، ۱۴ مرداد برگزار کنید.

احتمال کاهش قیمت
 جزئی در تن ماهی

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران دلیل افزایش 
تولید  نیاز  مورد  ماهی  خروج  را  ماهی  تن  قیمت 
تخصیص  و  یک  کاالیی  گروه  از  محصول  این 
ارز نیمایی به جای ارز دولتی به آن عنوان کرد و 
گفت: در حال حاضر واردات این نوع ماهی کاهش 
داشته، اما اگر واردکنندگان به گشایش اعتبار اقدام 
کنند ممکن است رقابت ایجاد شود و شاهد کاهش 

قیمت جزئی در این بخش باشیم.

وعده وزیر صنعت برای کنترل
 قیمت خودرو تا ۳ ماه آینده

کمیسیون  عضو  پورمختار  محمدعلی  تسنیم- 
اسالمی گفت:  و قضایی مجلس شورای  حقوقی 
با  نشست  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
مدیریت  و  کنترل  به  نسبت  مجلس  نمایندگان 

قیمت خودرو تا سه ماه آینده قول داده است.

بعیدی نژاد، سفیر  ایران- هفته گذشته حمید 
ایران در انگلیس پیشنهاد واردات خودروهای 
بعیدی نژاد  دست دوم به کشور را داده است. 
در صفحه اینستاگرام خود نوشت: سال هاست 
مانند  کشورهایی  حتی  کشورها  از  بسیاری 
صنایع  دارای  خود  که  هند  و  چین  روسیه، 
رفاه  برای  هستند  هم  خودرو  تولید  داخلی 
مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت و افزایش 
استانداردهای محیط زیست، واردات خودروهای 
اتومبیل سازی  مهم  کمپانی های  دوم  دست 
را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده اند. 
پیشنهاد هم وزیر صنعت  این  به  در واکنش 
تولید خودروسازان گفت:  افزایش  بر  تأکید  با 
به   دوم  دست  خودروی  واردات  پیشنهاد 

نیست. درست  ارزی،  منابع  مشکل  دلیل 
رضا رحمانی با طرح این سؤال که » با کدام منابع 
ارزی باید واردات خودرو صورت گیرد« ادامه داد: 
موضوعی که مطرح شده است، اصاًل پیشنهاد 
خوبی نیست و نمی توان به آن جامه عمل پوشاند. 

چرا واردات خودرو های 
دست دوم عملی نیست؟

عملی  دوم  دست  خودروهای  واردات  چرا  اما 
این  نبودن  موفق  برای  دلیل  اولین  نیست؟ 
آنجایی  از  است؛  ارز  موضوع  همان  پیشنهاد 
که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و دولت 
اقدام  وارداتی،  کاالهای  ارزبری  کنترل  برای 
از  برخی  برای  ارز  اختصاص  محدودیت  به 
بنابراین  است  کرده  خودرو  جمله  از  کاالها 

امکان واردات خودرو چه دست دوم و چه نو 
دوم  داشت.  نخواهد  وجود  فعلی  شرایط  در 
که  آورده  وجود  به  را  شرایطی  تحریم  اینکه 
مطرح  خودروهای  نمایندگی های  از  بسیاری 
از بازار ایران خارج شده اند؛ بنابراین در صورت 
نبود  موضوع  دوم،  دست  خودروهای  واردات 
لوازم یدکی این خودرو هم مشکل ساز خواهد 
کمیسیون  عضو  منصوری  محمدرضا  شد. 
این  با  موافقت  در  مجلس  معادن  و  صنایع 
پیشنهاد معتقد است: واردات خودروهای دست 
دوم، هم قیمت ها در بازار را کاهش می دهد، 
زیست  مشکالت  و  هوا  آلودگی  نفع  به  هم 
محیطی است و هم تقاضا را پاسخ خواهد داد.
داده  پیشنهاد  البته  منصوری  محمدرضا 

و  قشم  و  آزاد  مناطق  در  که  خودروهایی 
گمرکی  پرداخت  با  را  دارند  وجود  کیش 
این  قیمت  که  چرا  کنند؛  داخلی  بازار  وارد 
هم  مردم  استقبال  با  و  است  کم  خودروها 
مواجه خواهند شد. در حال حاضر در مناطق 
در  که   - خارجی  خودروهای  سقف  آزاد 
با هوابُرش جدا کرده  را  حد صفر هستند - 
و خودرو را اسقاط می کنند در حالی که این 
خودروها کمتر از ۵0 هزار کیلومتر کار کرده اند 
و تنها هشت سال از عمرشان گذشته است.

خودروهای تاناکورایی در راه ایران؟

صبح  المیادین  شبکه  تابناک،  گزارش  به 
بندر  قوی  انفجارهای  داد:  گزارش  یکشنبه 
نفتکش ها و  داد و  را تکان  امارات  الفجیره 
تانکرهایی در این بندر نفتی مورد هدف قرار 
در  خود  منابع  از  به  نقل  شبکه  این  گرفت. 
اعالم  فارس  کشورهای عربی حاشیه خلیج 
نشده  مشخص  انفجارها  ماهیت  هنوز  کرد: 
است، اما انفجارها قوی و پشت سر هم بوده و 
بین ساعت چهار تا هفت صبح رخ داده است.

این انفجارها داخل بندر رخ داده و صدای آن 

به وضوح شنیده شده است. این منابع از پرواز 
فراز  بر  فرانسوی  و  آمریکایی  جنگنده های 
 بندر الفجیره و تمام آسمان منطقه خبر دادند.
بر اساس این گزارش، حدود ۷ تا ۱0 نفتکش 
رسمی  خبرگزاری  شدند.  آتش سوزی  دچار 
امارات به  نقل از دفتر اطالع  رسانی حکومت 
شیخ نشین فجیره صحت خبرهای رسانه  ای 
مبنی بر وقوع انفجارهای قوی در بندر الفجیره 
را تکذیب و اعالم کرد: فعالیت در بندر عادی 
است. شبکه المیادین در خبر فوری دیگری 

اعالم کرد منطقه ای که انفجارها در آن رخ داده، 
محاصره شده است. سرانجام پس از تکذیب 
چهار  است  کرده  اعالم  امارات  مکرر،  های 
فروند کشتی تجاری آنها در نزدیکی آب  های 
منطقه ای هدف حمله قرار گرفته است. وزارت 
خارجه امارات در ادامه بیانیه خود افزود: جامعه 
جهانی باید مسئولیت منع تالش  ها برای آسیب 
زدن به خطوط کشتیرانی را بر عهده بگیرد.
دولت امارات تاکید کرد که »عملیات مخرب، 

امنیت و صلح جهانی را تهدید می کند«.

خرابکاری  دونفتکش 
آل سعود مشکوک است

تهران  مردم  نماینده  کواکبیان  مصطفی 
واکنش  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
مجلس  علنی  جلسه  در  اتفاق  این  به 
در  آل سعود  نفتکش  دو  خرابکاری  گفت: 
حادثه ای  را  آنها  انفجار  و  الفجیره  بندر 
می کنیم. رد  را  آن  و  می دانیم  مشکوک 

می تواند  الفجیره  بندر  انفجار های 
خرابکاری کشور های ثالث باشد

فالحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
با  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  سیاست 
تأکید بر اینکه هیچ کشوری به اندازه ایران خود 
را مقید به امنیت منطقه نمی داند، می گوید: 
خرابکاری  می تواند  الفجیره  بندر  انفجار های 
در  شان  اهداف  که  باشد  ثالث  کشور های 

ناامنی منطقه تأمین می شود.

درخواست ایران درباره 
حوادث اخیر در دریای عمان

روز  خارجه حوادث  امور  وزارت  سخنگوی 
یکشنبه )22 اردیبهشت( برای چند کشتی 
تاسف  و  کننده  نگران  را  عمان  دریای  در 
ابعاد  شدن  روشن  خواهان  و  دانست  بار 
دقیق این حادثه شد. سید عباس موسوی 
بر  حوادث  این  منفی  تاثیر  به  اشاره  با 
مرور  و  عبور  امنیت  و  کشتیرانی  سالمت 
دریایی نسبت به هرگونه دسیسه از سوی 
بدخواهان جهت برهم زدن ثبات و امنیت 
در منطقه هشدار داد و خواهان هوشیاری 
هرگونه  به  نسبت  منطقه  کشورهای 

ماجراجویی از سوی عوامل خارجی شد.

انفجار در بندر الفجیره خبرساز شد
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان آریا سازان 
مهراب مود )نوبت اول(      تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۴

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان آریا سازان مهراب مود ساعت ۱۷ روز 
جمعه  تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۴ در محل مسجد مجتمع خدمات رفاهی مهراب مود برگزار می شود. از کلیه 
اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش 
با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. 
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور 
دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدرک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی به آدرس شهر مود 

خیابان امام خمینی )ره( ۳ تحویل نمایند.
دستور جلسه:  

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲- طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹۷ - طرح و تصویب 
بودجه پیشنهادی سال ۹۸ - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی.

هیئت مدیره

آگهی مزایده - نوبت دوم
شرکت تعاونی عمرانی کارگشای سازه بیرجند در نظر دارد: چند قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در شهر بیرجند را از طریق مزایده به استناد مصوبه ماده ۸ صورتجلسه مجمع عمومی 
و مصوبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ هیئت مدیره به فروش رساند. متقاضیان می توانند برای دریافت مدارک از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ به آدرس دفتر شرکت تعاونی عمرانی کارگشای سازه بیرجند واقع 
در خیابان ظفر، انتهای ظفر ۴ نبش اردیبهشت ۱۰ ، بلوک ۱واحد ۱۱۴ مراجعه و مدارک را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱ به دفتر شرکت تحویل نمایند. شرکت کنندگان در مزایده می 
بایست پیشنهادهای خود را در پاکت های جداگانه و مهر شده تحویل نمایند. پاکت الف: اصل ضمانتنامه بانکی معادل ۵ درصد کل قیمت پایه مزایده قابل دریافت در کلیه شعب بانک های 
استان یا واریز وجه نقد )اصل فیش بانکی( به حساب شماره ۴۲۰۰۰۰۰۲۱۴۹۳ به نام شرکت کارگشای سازه بیرجند در بانک مسکن مرکزی .ب: تکمیل فرم تقاضای شرکت در مزایده 
با درج مبلغ پیشنهادی در هر مترمربع با امضای متقاضی. برندگان مزایده موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز جهت تسویه حساب به حسابداری شرکت مراجعه و اصل فیش پرداختی 
را به حسابداری تحویل نمایند. عدم پرداخت بهای زمین در مهلت مقرر انصراف از خرید تلقی و مورد مزایده به برندگان دوم واگذار و در این صورت سپرده تودیعی به نفع شرکت ضبط و 

متقاضی هیچگونه ادعایی نخواهد داشت. کلیه هزینه های متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزینه شهرداری و آماده سازی عوارض و مالیات متعلقه و غیره کال برعهده برنده مزایده می باشد.
مشخصات امالک مورد نظر

آدرس ملکوضعیتمبلغ قابل پرداخت بابت سپرده ۵ درصدقیمت پایه هر متر مربعمساحتکاربریردیف

دو معبر ۱۶۶۸۴/۷۵۰/۰۰۰۳۹۶/۱۵۰/۰۰۰مسکونی ۱
)دوکله(

جمهوری ۳۲ و کوچه 
جمهوری ۳۰ )پای قلعه(

ظفر۲۴حاشیه کوچه۱۷۵/۵۵۱۳/۰۰۰/۰۰۰۱۱۴/۱۰۷/۵۰۰مسکونی۲

آگهی تغییرات شرکت همیار صنعت سیلو ساز شرق )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت ۴۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۸۵۹۰ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای مجتبی فرهادپور به شماره ملی ۰6۵۱۹۴۱۱۹۹ به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی شکیبی به شماره ملی ۰6۵۲۴۵۸۳6۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای 

آقای مجتبی فرهادپور )مدیرعامل( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۴۶۴۸۲۵(

آگهی تغییرات شرکت همیار صنعت سیلو ساز شرق )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت ۴۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۸۵۹۰ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای مجتبی فرهادپور به شماره ملی 
۰6۵۱۹۴۱۱۹۹ با پرداخت مبلغ ۹۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۹۹۹۹۰۰۰۰۰ ریال افزایش 
داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید و شرکای فعلی و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای مجتبی فرهادپور به شماره 
ملی ۰6۵۱۹۴۱۱۹۹ مبلغ ۹۹۹۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای علی شکیبی به شماره ملی ۰6۵۲۴۵۸۳6۱ مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال 
سهم الشرکه ۲ - موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید : انجام کلیه خدمات نظافتی و 
پشتیبانی )خدمات عمومی( که نظافت از قبیل نظافت کلیه اماکن اعم از آموزشی، بهداشتی، مسکونی، اداری و سایر اماکن جمع آوری 
ضایعات اعم از فلزی و غیر فلزی و بازیافت آن و ایجاد و نگهداری فضای سبز )خدمات فضای سبز( پشتیبانی از قبیل امور دفتری، 
بایگانی، ماشین نویسی، تایپ، تکثیر، داده آمایی )ثبت اطالعات شخصی و اداری در سیستم و بازیابی اطالعات و رفع خطاهای موجود 
در سیستم( انجام کلیه خدمات پستی از قبیل توزیع و جمع آوری مرسوالت پستی و توزیع امانات و کلیه امور مرتبط پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح. تهیه نیروی انسانی متخصص و ساده جهت انجام پروژه های شرکت و تهیه سرویس ایاب و ذهاب 
درون شهری)تامین راننده با خودرو، وانت( برای کلیه ارگان ها و نهادها و تهیه و طبخ غذا )امور آشپزخانه و رستوران( و نگهداری 
اماکن و تاسیسات)تعمیر و نگهداری و امور تاسیساتی( اعم از دولتی و خصوصی و شرکت در کلیه مناقصات در رابطه با امور فوق و اخذ 
نمایندگی از شرکت های معتبر در رابطه با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح. ضمنا ثبت موضوع فعالیت 

مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۴۶۴۸۲۶(

آگهی تغییرات شرکت پیوند سازان بجنورد )سهامی خاص( به 
شماره ثبت ۱۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۵۴۷ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ تصمیمات ذیل 
ملی  به شماره  فراز  آقای حمید رضا گلستانی  اتخاذ شد: ۱- 
۳۹۸۰۱۱6۳۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرشته 
گلستانی فراز به شماره ملی۳۹۹۲۴۵6۳۸۲ به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و علیرضا گلستانی فراز به شماره ملی۳۹۹۰۸۰6۷۹۳ 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. ۲- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسالمی و سایر نامه 
های عادی و اداری با امضای منفرد علیرضا گلستانی فراز به شماره 
ملی۳۹۹۰۸۰6۷۹۳ به عنوان مدیر عامل همراه با مهر شرکت 

معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس 
)۴۶۳۲۶۳(

) خاص  )سهامی  بجنورد  سازان  پیوند  شرکت  تغییرات  آگهی 
به   ۱۰۴۰۰۰۰۴۵۴۷ ملی  شناسه  و   ۱۳۲۹ ثبت  شماره  به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- پس ازگزارش بازرس 
قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹6 
به  فراز  گلستانی  علیرضا  آقایان   - گرفت. ۲  قرار  تصویب  مورد 
شماره ملی۳۹۹۰۸۰6۷۹۳ و آقای حمید رضا گلستانی فراز به 
شماره ملی ۳۹۸۰۱۱6۳۱۱ و خانم فرشته گلستانی فراز به شماره 
برای  اصلی هیئت مدیره  اعضای  به سمت  ملی۳۹۹۲۴۵6۳۸۲ 
مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۳ - آقای امین خاکشور به شماره 
ملی ۰۸۵۹۸۷۱۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و خانم سهیال سلطانی 
به شماره ملی ۳۹۸۰۰۳۷۳۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ - روزنامه کثیراالنتشار آوای 

خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )۴۶۳۲۶۴(

آگهی ابالغ اجرائیه قرارداد
بدینوسیله به سید حشمت ا... باقری فرزند سید حسین به شماره شناسنامه ۱۰۰۳ و شماره ملی ۰6۵۱۵۱۱۹۳۳ به آدرس 
سربیشه - روستای چنشت فعال مجهول المکان ابالغ می گردد که بانک صادرات شعبه سربیشه به موجب قراردادهای بانکی 

شماره ۸۸۰۰۴۱۴۲ مورخ ۸۸/۴/۲۸ و ۸۸۰۰۰۵۳۷ مورخ ۸۸/۱/۲۵ مبنی بر وصول مجموع طلب خویش شامل اصل و سود و خسارت 
تاخیر تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه شما نموده که پرونده های آن تحت کالسه های ۹۷۰۰۰۵۲ و ۹۷۰۰۰۵۵ در این اداره 
تشکیل و چون بر طبق گزارش مامور ابالغ پاسگاه انتظامی روستای کالته سلیمان ابالغ اجرائیه ها در نشانی متن اسناد میسر نگردیده 
و بستانکار هم نمی تواند موقعیت مکانی یا سکونت شما را معرفی نماید لذا با تقاضای بستانکار و وفق ماده ۱۸ آیین نامه اجرا مفاد اسناد 
رسمی الزم االجرا اجرائیه های صادره فوق الذکر در یک نوبت در روزنامه های کثیر آالنتشر آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز 

از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی ابالغ نیز محسوب می گردد اقدام
محمد حسین مصلحی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای مجتبی هاشمی به استناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی، درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت سی و سه صدم دانگ مشاع از ششدانگ 

عرصه و اعیان پالک ۱۸۸۵ فرعی از شماره ۲۴۹ اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی 
مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۱۱۷۵۹۵ صفحه ۲۲۱ دفتر امالک جلد ۷۱۰ به نام آقای 
مجتبی هاشمی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی 
مدعی سند مالکیت 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 مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

 آگهی تغییرات شرکت همیار صنعت سیلو ساز شرق )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت ۴۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۸۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای مجتبی فرهادپور به شماره ملی 
۰6۵۱۹۴۱۱۹۹ و آقای علی شکیبی به شماره ملی ۰6۵۲۴۵۸۳6۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت نامحدود 

انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۴۶۴۸۲۷(

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از ۲۰ نوع ساندویچ
 در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک ۸   تلفن : ۳۱۰۵۲ - ۰۵۶ 

۰۹۳۵۳۶۹۴۵۱۱ - ۰۹۳۵۳۳۱۵۶۵۶

ساعت کار:  ۲۱ تا ۲:۳۰ بامدادطبخ با روغن کنجد



3
پیام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سه شنبه * 24  اردیبهشت 1398 * شماره 4348

 فرماندار نهبندان منصوب شد

کاوش-طی حکمي ازسوي وزير کشور فرماندار شهرستان نهبندان منصوب شد.به گزارش آوا به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری 
خراسان جنوبی، طی حکمی از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور، مجید بیکی به عنوان جوان ترين فرماندار شهرستان نهبندان منصوب 
شد.معاونت برنامه ريزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری قاينات و بخشداری مرکزی قاين، از مهم ترين سوابق اجرايی مجید بیکی است.

همچنان   ۷ ظفر  کوچه  مشکالت  عزيز  آوای  سالم 
پابرجاست. از آب و برق هیچ خبری نیست. گاز هم که 
فقط لوله های گاز رو گذاشتن و از علمک خبری نشده.
زندگی بدون  آب، برق و گاز آيا شدنی است اکنون چند 

ماهی از ساکن شدن ما می گذرد ولی...
915...548

سالم - خداقوت - سرمقاله تان با موضوع »کاسبان هنر 
 و تمسخر گويش بیرجندی« عالی ولی ديرهنگام بود
شبه  از  برخی  به  تلنگری  مطالب،  اين  ا...  شاء  ان   
هنرمندان باشه که با بی هنری خويش باعث تنفر 
زيبای  گويش  و  تلويزيون  های  برنامه  از  مردم 

بیرجندی می شوند.
915...893

لطفا لکه گیری خیابان انقالب  بلوار عبادی رو انجام 
طوفان  کشتی  مثل  ازش  عبور  هنگام  ماشین  بديد 

ديدست  اين چه کاری هست انصافا
915...948

روستای ورقنه هنوز فاقد آب لوله کشی هست که يکی 
از نیازهای اساسی امروز مردم اين روستا می باشد. لطفًا 

به اين موضوع هم رسیدگی شود.
يک شهروند
روستای سیدال نهبندان خانه بهداشت و دو بهورز دارد 
و هر دو هفته يک بار دکتر از دهک برای ويزيت به 
روستا می آيد اما اگر آمپول نسخه کند کسی نیست 
که آن را تزريق کند چون می گويند مجوز نداريم. چرا 
به يکی از دو بهورز مجوز نمی دهند تا مردم مجبور 
تا  را  کیلومتر  چند  آمپول  يک  تزريق  برای   نباشند 

نقطه ای ديگر طی کنند!
يک شهروند
لطفاً مشکل آسفالت خیابان تهامی و هاجر غربی )سجاد 

شهر( را پیگیری بفرمايید. پر از چاله است. 
يک شهروند
آيا پارک اول شعبانیه از سمت فلکه قائم پارک هست 
يا خیر؟ اگر هست پس چرا هیچگونه امکانات ندارد؟! 

)حتی آب خوردن( لطفا رسیدگی شود
يک شهروند

مشکل آب روستای نگینان  از توابع بخش درمیان که 
مدت هیجده سال شده از آب تانکر استفاده می کنند و هر 
چهار روزی يک ساعت آب دارند بررسی شود و اين مشکل 
از روی دوش اين عزيزان برداشته شود. ممنون می شويم
يک شهروند
 سالم آوا. جا دارد حداقل از طريق همین ستون مردمی 
شما از تالش های شبانه روزی جمعیت هالل احمر 
استان برای سیل زدگان  استان تشکر و قدردانی کنیم 
رايگان و  بابت کاروان های سالمت و ويزيت های 
امدادرسانی های مختلف در اين مدت. خداقوت خدمت 

همه اين عزيزان. انشاا... خداوند توفیق شان دهد 
يک شهروند
های  جاده  سواری  و  کامیون  زياد  تردد  به  توجه  با 
ارتباطی به خصوص جاده آيسک - دوحصاران و سه 
قلعه - بیرجند و چون اين جاده مسیر مسافرين فردوس 
و بشرويه به مرکز استان را حدود 80 کیلومتر نزديکتر 
می کند خواهشمند است تابلوی راهنما در کمربندی 
آيسک ابتدای جاده دوحصاران نصب نمايید به طوری 

که نشان دهنده جاده بیرجند باشد.
يک شهروند
با گذشت چند ماه از افتتاح مرحله اول جاده دو بانده 
تابلوهای  جديد،  تابلوهای  نصب  و  بیرجند   - اسديه 
زبان  به  و  هندوالن  اشتباه  به  هندواالن  روستای 
انگلیسی hendolan  نوشته شده است و با اضافه 
کردن يک )الف( آن هم در شب مشخص نیست نام 
هندواالن را تصحیح کرده اند. در شان يک روستای 
تاريخی نیست مهم ترين مسئله که نام آن است اين 

چنین ناديده گرفته شود.
يک شهروند
شما را به خدا فکری به حال روستايیانی کنید که هنوز 
در پیخ و خم اين موضوع زمین خواری و منابع طبیعی 
گیر کرده اند. چرا مردمانی را که به پای شهر و ديار 
خود مانده و جهادگونه در روستا گذران زندگی می کنند 
را اينقدر سر زمین های خشک اذيت می کنید؟ آخر 
زمین خواری کجا  و کشاورزی يک روستايی آن هم 

در خراسان جنوبی با اين خشکسالی کجا!
يک شهروند
سالم خدمت روزنامه آوا. خواستم بین اينهمه انتقاد 
از شهرداری ، دست مريزادی هم بگويم. واقعا مسیر 
پیاده روی جاده سالمت را به بهترين شکل مديريت 
و برنامه ريزی کرده اند. دست تان درد نکند. خصوصا 
و  شده  بینی  پیش  جاده  کنار  در  که  هايی  بازارچه 
جوانان در حال فروش محصوالت خودشان هستند و 
بسیار حرکت زيبا و مفیدی است.کاش همیشه اينطور 
برنامه ها باشد وبازارچه های چنینی درساير ايام سال 

هم برگزار شود.
يک شهروند
است  رمضان  و هم  است  زياد  گرما  روزها هم  اين 
در  مردم که  از  همه  تشنگی! خواهش می کنم  و 
مديريت آب صرفه جويی کنند. کولرهای آبی را 24 
ساعته که نبايد روشن داشت کولر را ترکاند و آب را 
هدر داد!  بیايید و به فکر خودمان باشیم و به آينده و 

نسل های بعد فکر کنیم.
يک شهروند

از  به عضوی جدانشدنی  تلفن همراه  روزها  اين  امین جم- 
زندگی مردم تبديل شده است. عضوی که شايد تصور نبودش 
هم با توجه به گسترش امکانات و همچنین نیازهای مربوطه ، 
سخت باشد. در اين میان يکی از مشکالتی که در مرکز استان 
شاهد هستیم و طبق گزارشات مردمی اعتراضات زيادی نیز در 
پی داشته است ، قطع و وصل شدن آنتن تلفن همراه در برخی 
خیابان های شهر است که در ادامه به بررسی آن می پردازيم.

و تلفن قطع شد!

قول  به  که  است  استان  بازنشسته  معلمان  از  يکی  محمدی 
خودش به خاطر فعالیت های جنبی که دارد ، تلفن همراه عضو 
مهمی از زندگی روزمره اش شده است، می گويد: چند روز قبل 
تماس مهمی با يکی از شرکت های تهرانی داشتم و مدت ها 
بود که در انتظار اين تماس بودم. در خیابان بودم که با من تماس 
گرفتند، پارک کردم و بعد از چند لحظه از آغاز صحبت تلفن قطع 

شد! و هرچه سعی کردم ارتباط برقرار کنم، نشد.

ضعف آنتن دهی غیرقابل تحمل است

خانم رضايی يکی ديگر از مخاطبان ما بود. وی که در مغازه ای 
حوالی ابوذر مشغول به کار است از مشکالت آنتن دهی گاليه و 
عنوان می کند: بسیار شاهد اين اتفاق بوده  و هستم.خصوصا اين 
مورد را در محدوده ابوذر تا طالقانی و ... زياد ديده ام  وی با بیان 
اينکه نمی دانم چرا اين اتفاق می افتد ولی گويا ضعف آنتن دهی 

فراگیر شده است،عنوان می کند در جاده کمربندی هم بسیار اين 
اتفاق برای من رخ داده است و واقعا گاهی غیرقابل تحمل است.

تلفنم مثل تلفن های سه دقیقه ای قدیم شده!

خسروی مخاطب بعدی ماست که اتفاقا دانشجوی کامپیوتر 
است. وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص مشکالت 
 آنتن دهی ، می گويد : در راه دانشگاه وقتی سوار اتوبوس هستم ، 
قطع و وصلی زياد است! وی با بیان اينکه گاهی فکر می کنم 
تلفنم مانند تلفن های سه دقیقه ای شده است، می گويد: زمانی 
حتی در اينترنت علت اين اتفاق را جستجو می کردم، به اين 

تصور که نکند طرح جديدی از همراه اول باشد!

مردم از بابت امواج آنتن ها
 نگرانی های زیادی دارند 

وی با اشاره به اينکه وقتی با خارج از استان هم تماس می 
گرفتم همین مشکل بود و متوجه شدم مشکل از خط های 
استان است ، ادامه  می دهد: از بسیاری اين مشکل را شنیده 
ام. چند ماهی هست که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند 
و هنوز هم رفع نشده است! خسروی اظهار می کند: آنتن ها در 
شهر بیرجند به جای پیشرفت، پس رفت داشته است! ضمن 
اينکه مردم از بابت امواج آنتن ها نگرانی های زيادی دارند و 
بايد اين نگرانی ها رفع شود و يا اگر واقعا خطرساز است، آنتن 

های ديگری نصب شوند.

مشکالت را گزارش دهید ، 
ما نیز همواره بررسی می کنیم

به  پاسخ  در  جنوبی  خراسان  منطقه  مخابرات  مديرکل 

سواالت خبرنگار ما با بیان اينکه شرکت ارتباطات سیار به 
صورت مستمر انداره گیری میدانی وضع شبکه تلفن همراه 
را در بازه های زمانی مشخص به انجام رسانیده و در صورت 
ها  بررسی  آخرين  طبق  گفت:  کند،  می  سازی  بهینه  نیاز 

تلفن همراه در شهر  آنتن دهی  مشکل عمده ای در وضع 
بیرجند و همین طور ساير شهرهای استان وجود نداشته و 
وضع مطلوبی دارد. مضاف به اينکه به وسیله سازمان تنظیم 
اول رصد شده و مشکالت  نیز وضع شبکه همراه  مقررات 
ادامه داد: مشتريان  زاده  احتمالی گزارش می گردد. عیدی 

محترم همراه اول در صورت وجود هرگونه مشکل در منطقه 
خاصی از استان، می توانند مراتب را از طريق تماس با 9990 
و يا روابط عمومی مخابرات منطقه )2021( اعالم نموده تا 
در اسرع وقت بررسی سیستمی و میدانی منطقه مذکور برای 

رفع اشکال انجام شود.

مردم نگران امواج آنتن ها نباشند

وی در باره ابراز نگرانی مردم در زمینه خطر امواج دکل های 
نصب شده نیز عنوان کرد: متولی اندازه گیری و تشخیص زيان 
آور بودن تشعشعات در کشور، سازمان انرژی اتمی بوده و هم 
استانی های عزيز با مراجعه به سايت سازمان مذکور می توانند 
از بی خطر بودن تشعشعات آنتن ها که مطابق استاندارد های 

جهانی نصب و راه اندازی می شود، اطمینان حاصل نمايند.

مردم به خاطر شایعات اجازه احداث
 آنتن های جدید را نمی دهند

گفتنی است عیدی زاده در نشست خبری خود در تاريخ 16 بهمن 
9۷ نیز در پاسخ به سوال خبرنگار ما پیرامون ضعف آنتن دهی در 
برخی نقاط شهر ، با بیان اينکه با توجه به تکنولوژی های نوين 
و توسعه سرعت اينترنت همراه، دامنه پوششی آنتن ها کمتر شده 
است،  عنوان می کند: مردم به خاطر نگرانی هايی که  در زمینه 
آنتن ها و امواج و شايعات پیرامونی دارند ، از ايجاد سايت های 
جديد آنتن موبايل در نزديکی منازل خود خودداری می کنند و 
همین موضوع در برخی نقاط باعث شده است شاهد ضعف در 
آنتن دهی باشیم. وی  می افزايد: بنده و همکارانم سال هاست 
زير همین آنتن ها زندگی می کنیم و برخالف شايعات ، اين آنتن 

ها خطری ندارند و نبايد نگران بود.

ماه های اخیر نوسانات قیمت کاال و ترس از گرانی مردم را 
به سمت خريدهای هیجانی و مازاد بر نیاز سوق داده در حالی 
که کاالهای اساسی به میزان نیاز در کشور موجود است. به 
گزارش ايرنا، تجربه ماه های اخیر نشان می دهد هر کااليی از 
گوشت مرغ گرفته تا خرما که گران می شود مردم برای خريد 
صف می کشند، وضع به گونه ای شده که حتی شايعه گرانی 
ها مردم را چه ناخودآگاه و چه از روی ترس از گرانی وادار به 

صف کشیدن می کند.
خريدهای هیجانی که شايد چند صباحی مردم بتوانند با قیمت 
قبل کاالی مربوطه را مصرف کنند در حالی که اين موضوع خود 

می تواند دامن زدن به گرانی ها باشد.
بررسی های میدانی از بازار اين روزهای خراسان جنوبی نشان 
می دهد از نیمه ارديبهشت جاری خريدهای هیجانی تا حدودی 
و  میوه  از جمله  اقالم  برخی  قیمت  لذا  است،  کرده  فروکش 

سبزيجات به طور تقريبی به نصف قیمت قبلی سیر نزولی به 
خود گرفته است.

فروردين  گفت:  دارد،  خشکبار  که  بیرجندی  بازاريان  از  يکی 
گذشته مردم تمايل زيادی به خريد داشتند و بیش از حد نیاز 
خريد می کردند اما هر فردی قادر به خريد زيادی يا هیجانی 
نیست. مهدی ملک آبادی افزود: آن دسته از افرادی که درآمد 
ثابت دارند، می توانند خريد مازاد بر نیاز داشته باشند اما گرانی 
و نوسانات قیمتی افراد نیازمند را نیازمندتر از گذشته کرده است 
چون اين افراد حتی نمی توانند چند صباح بیشتر از کاالهايی با 
قیمت پايین تر بهره مند شوند. وی با بیان اينکه قدرت خريد 
مردم به شدت کاهش يافته است، اظهار کرد: بارها مسئوالن 
اعالم کرده اند کاال به اندازه نیاز و حتی مازاد موجود است و مردم 
خريد هیجانی نداشته باشند اما پر بودن انبارها نه تنها دردی از 
مردم دوا نکرده که سبب سلب اعتماد مردم به مسئوالن شده 

است.يکی از جامعه شناسان خراسان جنوبی نیز معتقد است علت 
خريدهای هیجانی در بازار ناشی از نبود اعتماد مردم نسبت به 
قیمت ها و خلف وعده مسئوالن است. محمدباقر آخوندی گفت: 
امروزه مردم اعتماد خود را نسبت به رفتار بازار و مسئوالن از 
دست داده اند و اين سبب شده اطمینان خاطر نداشته باشند، اين 
يک عکس العمل خیلی منطقی و قابل انتظار است چون ناشی 

از تجربیات عامه است.
مديرگروه جامعه شناسی دانشگاه بیرجند اظهار کرد: بی اعتمادی 
مردم به بازار سبب شده به محض شنیدن حتی شايعه گرانی، به 
سمت خريدهای هیجانی و مازاد بر نیاز رفته و به گونه ای اين 

نوع خريد را نوعی فرار از ضرر می دانند.
گرو  در  را  بازار  در  هیجانی  خريدهای  کردن  فروکش  وی 
اعتمادسازی بین مردم و تحقق وعده های مسئوالن دانست 
و يادآور شد: برای جلوگیری از خريدهای هیجانی بايد رفتار 
بازار را تنظیم و مسئوالن با ثبات قیمت ها اعتماد مردم را جلب 
کنند. اين کارشناس علوم اجتماعی با بیان اينکه مسئوالن بايد از 
خواب بیدار شده و اعتماد رفته مردم را بازگردانند، گفت: تا زمانی 
که بی اعتمادی و عدم اطمینان وجود داشته باشد وضع از اين 

بدتر هم خواهد شد.
دست  در  بازار  وضع  قیچی  و  ريش  اينکه  بر  تاکید  با  وی 
هیجانی  خريدهای  و  بازار  رفتارهای  افزود:  است،  مسئوالن 
سخنرانی  با  تنها  مشکل  اين  حل  و  است  ناخودآگاه  مردم 
مسئوالن حل نمی شود. اين جامعه شناس دانشگاه بیرجند 

يادآور شد: سودجويان اکنون از آب گل آلود ماهی گرفته و 
نهايت استفاده را از وضع بازار می برند اما نمی توان آنها را 
مقصر دانست لذا می توان با کنترل بازار جلوی سوء استفاده 
اين افراد را نیز گرفت. مديرکل تعزيرات حکومتی هم گفت: 
را خريداری  نیاز ضروری خود  از  بیش  نبايد کاالهای  مردم 
احتکار  به  منجر  کار  اين  زيرا  کنند  نگهداری  منزل  در  و 
افزود:  اشرفی  محمدحسین  شود.  می  بازار  گرانی  و  خانگی 
تامین و توزيع  با پیگیری های مستمر دستگاه های متولی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  جمله  از  اساسی  کاالهای 
دستگاه  و  استانداری  مجموعه  پیگیری  کشاورزی،  جهاد  و 
تنظیم  کمیسیون  مستمر  جلسات  برگزاری  و  نظارتی  های 
بازار و کمیته های تخصصی زيرمجموعه آن، هیچ مشکلی 
 برای کمبود يا نبود کاالی اساسی در بازار استان وجود ندارد.

وی اظهار کرد: نظارت بر بازار بر عهده سازمان صنعت، معدن 
با  همکاری  به جهت  حکومتی  تعزيرات  اما  است  تجارت  و 
دستگاه های متولی تنظیم بازار و مداخله موثر در اين زمینه با 
 جنبه پیشگیرانه اقدام به برگزاری گشت های مشترک می کند.
رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی هم گفت: اکنون هیچ گونه 
نبايد  مردم  و  ندارد  وجود  کشور  و  استان  در  کااليی  کمبود 

نگران تامین اقالم و اجناس خود باشند.
علی علیزاده افزود: دستگاه های مربوط، کسبه و اصناف استان 
کاالهای اساسی را تامین کرده و می کنند لذا مردم نبايد نگران 
باشند و توصیه می شود مردم خريدهای خود را مديريت کرده و 

خريد هیجانی انجام ندهند.
وی بیان کرد: نگاه و برداشت مردم بر کمبود کاالست در حالی 
که اين گونه نیست و هیچ مشکلی به ويژه در خصوص 11 قلم 

کاالی اساسی در استان وجود ندارد.
از  کدام  هیچ  کرد:  تاکید  جنوبی  اصناف خراسان  اتاق  رئیس 
اصناف يا بنگاه های تولیدی حق ندارند قیمت کاال و خدمات را 

خودسرانه افزايش دهند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون هرگونه افزايش قیمت بايد از سوی 
مراجع قانونی و کمیته های تخصصی و نرخ گذاری، تصمیم 
سازی و ابالغ شود. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم با اشاره به توزيع 
اقالم اساسی در استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 2 هزار 
تن قند و شکر بین اصناف و بخش صنعت توزيع شده و 800 تن 
نیز در حال جذب، حمل و توزيع است. الیاس جويبان ادامه داد: 
همچنین در اين مدت 50 تن گوشت منجمد گوساله توزيع شده 

و ۷0 تن ديگر نیز در حال حمل به استان و آماده توزيع است.
وی اظهار کرد: در زمان حاضر 90 تن گوشت مرغ منجمد به 
قیمت هر کیلوگرم 10 هزار و 500 تومان در حال جذب است و 

50 تن نیز در استان توزيع شده است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان جنوبی يادآور شد: در بازه زمانی مذکور 289 تن 
برنج، 46 تن گوشت گوسفند الشه گرم و 20 تن گوشت گوساله 

سرد نیز در استان توزيع شده است.

کاری- ضیافت افطاری دختران مؤسسه رايحه رحمت خاوران 
بیرجند شب يکشنبه به میزبانی مرکز توانبخشی حضرت علی 
اکبر )ع(  با حضور جمعی از  فعاالن اجتماعی و خیران برگزار 
شکرگزاری  مراسم  برگزاری  و  شعرخوانی  با   مراسم  اين  شد. 
همراه بود. شهردار و اعضای شورای شهر بیرجند از مهمانان ويژه 
اين ضیافت بودند. سال گذشته در ماه مبارک رمضان با همت 
حضرت  موسسه  در  معلوالن  ويژه  پارک  زنی  کلنگ   شهردار 
علی اکبر )ع( زده شد و 30 درصد چمن کاری و موزايیک کاری آن 
طی اين يک سال انجام شد. جاويد در اين ضیافت قول داد نورپردازی و 
تکمیل اين پروژه در سال جديد توسط شهرداری انجام شود و به بهره 
برداری معلوالن و توانجويان برسد. وی خاطر نشان کرد: حضور در 
اين مکان عالوه بر حس خوب نوعدوستی به انسان انرژی مضاعف 
می دهد. مديرعامل موسسه توانبخشی حضرت  علی اکبر )ع( در اين 
مراسم گفت: اين مرکز بزرگترين موسسه مجهز بخش خصوصی 

برای نگهداری و توانبخشی معلوالن و سالمندان در شرق کشور 
است که در فضايی به وسعت بیش از 51 هزار و 500  مترمربع و با 
ظرفیت نهايی 450 نفر معلول فعالیت دارد.اکبری  مطلق ضمن تشکر 
از حضور و استقبال همشهريان در اين ضیافت افزود: اين موسسه در 
تمامی زمینه های  نگهداری، حرفه آموزی، آرتروز و پروتز، توانبخشی،  
درمانگاه تخصصی دندانپزشکی و کلینیک درمانی و امور متکديان 
درحال خدمت رسانی است.وی  خاطرنشان کرد: اين مدد جويان 
نیازمند توجه هستند و خیران و مردم مطمئن باشند تمام کمک های 
آنها صرف معلوالن می شود. وی با بیان اينکه کار کردن با بیمارانی 
که دچار مشکالت ذهنی، جسمی، حرکتی و پوکی استخوان که 
بعضاً هم ناتوان در تکلم هستند، کار سختی است ادامه داد: پرستاران 
و مددکاران و پرسنل اين مجموعه با جان  و دل کار می کنند. در 
پايان اين مراسم از خیران و مهمانانی که اين سال ها حامی موسسه 
رايحه رحمت خاوران و مرکز حضرت علی اکبر )ع( بودند تقدير شد.

نت
نتر

س: اي
عک

مردم یک پای مشکل آنتن دهی تلفن همراه
ارتباط ضعف آنتن دهی در برخی نقاط با عدم همراهی مردم!

ترس از گرانی تا خرید هیجانی

قول مساعد شهردار برای تکمیل پروژه پارک معلوالن موسسه حضرت علی اکبر )ع(
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موفقیت و انرژی

ماه رمضان

 یک زندگی متعادل را داشته باشید

در زندگی دائما به جهات مختلف کشیده می شویم. 
خانواده، کار، مدرسه، ایمان، جامعه و غیره. ممکن است 
به همه چیزها با هم توجه داشته باشید. در طول زمان 
- و طوالنی - به یک زندگی متعادل می رسیم. یک 
زندگی متعادل باید شامل انجام کار خوب در شغل باشد 
؛ صادقانه پول درآوردن در یک روز، صادقانه کار کردن و 
تعادل به معنای بودن در کنار خانواده است. افراد کمی 
می توانند به میزان دلخواه شان کنار خانواده شان باشند. 
اما صرف “زمان با کیفیت” در خانواده، خانواده را سالم و 
خوشحال نگه می دارد. تعادل به معنی داشتن زمان برای 
خودتان است، تعادل به معنی خدمت به جامعه و پس 
دادنش است. تعادل به معنای تغذیه روح از طریق دین 

و یا معنویت است.

آداب افطار کردن

از امام صادق )علیه السالم( در حدیثی نقل شده است 
که اگر توان است نماز مغرب و عشاء قبل از افطار 
خوانده شود و در حدیثی دیگر از امام باقر )علیه السالم( 
نقل شده است که اگر میل تو به افطار و غذا خوردن تو 
را از نماز باز می دارد، ابتدا افطار کن تا از وسوسه های 

نفس مالمت گر دور شوید.
شایسته است افطار با خرما شروع شود و پیامبر اکرم 
)صلی ا... علیه و آله( نیز در این مورد می فرمایند کسی 
که با خرمای حالل افطار کند، ثواب نماز وی، چهار 
صد برابر می شود و در حدیثی دیگر از امام صادق )علیه 
السالم( نقل شده است که افطار کردن با آب، گناه قلب 

را می شوید.
توصیه شده است با آب گرم افطار کنیم و این مهم 
در روایات نیز ذکر شده است، به گونه ای که پیامبر 
ا... علیه و آله( فرمودند آب گرم کبد  اکرم )صلی 
را خوشبو می کند،  را پاک و دهان  انسان  و معده 
دندان ها و حدقه چشم را قوت می بخشد، دید چشم 
را زیاد و گناهان را می شوید، رگ های هیجان آور را 

تسکین می بخشد و درد سر را از بین می برد. 
قرائت سوره قدر نیز هنگام افطار سفارش شده است 
و از امام زین العابدین )علیه السالم( نقل شده است 
هر کس سوره قدر را هنگام افطار و سحر )قبل از 
افطار و قبل از خوردن سحری( بخواند بین سحر و 
افطار )هنگام روز( ثواب کسی را دارد که در راه خدا 
در خون خود غوطه ور باشد. افطاری دادن از دیدگاه 
اسالم سفارش شده است و در اتحاد و انسجام میان 
همه اقشار جامعه موثر است به گونه ای که پیامبر 
اکرم )صلی ا... علیه و آله( در این مورد فرمودند ای 
مردم! هر کس از شما مومن روزه داری را در این 
ماه افطاری دهد، برای او در مقابل این عمل ثواب 

آزاد کردن بنده و آمرزش گناهان گذشته اش است.

دارچین گزینه مناسب
 برای کنتر ل قند

دارچین از گزینه های خوب برای کمک به کنترل 
هوس های قندی است. استفاده از این ماده خوراکی به 
تنظیم قند خون نیز کمک می کند. شما می توانید برای 

کاهش هوس های قندی خود نوشیدن چای دارچین 
را مد نظر قرار دهید. یک چوب دارچین 7.6 سانتیمتر 
را به تکه های کوچک تر تقسیم کنید. آنها را در یک 
و نیم فنجان آب بریزید و آب را روی حرارت کم به 
 جوش آورید. حرارت را خاموش کنید و بعد از ۱۵ دقیقه 

می توانید آن را میل کنید. 

سردرد به علت کاهش
 مصرف کافئین در ماه رمضان

یکی از مهم ترین علل سردرد در طول ماه مبارک 
رمضان کاهش مصرف کافئین است. برای جلوگیری 
ماه  شروع  از  قبل  هفته  باید 2-3  موضوع  این  از 

کافئین  دارای  مواد  و  قهوه  چای،  مصرف  رمضان 
در رژیم غذایی خود را کاهش دهید تا به تدریج به 
عادت  رمضان  ماه  در طول  آن  کم  مقدار  دریافت 
نمایید. مصرف چای سبز بدون کافئین به جای چای 
سیاه در این زمینه می تواند کمک کننده باشد. در ماه 

رمضان به اندازه کافی آب بنوشید. 

ایمپلنت و زیبایی
 دندان های شما

دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد از ایمپلنت 
استفاده می کند. مواد ایمپلنتی در ترمیم دندان استفاده 
می شوند و برای جایگزینی دندان های از دست رفته 

به کار می روند. با اجرای ایمپلنت دندان از دست رفته 
بهبود یافته است ونتیجه مثبتی حاصل شده است. 
یکی  دیگر  از خدمات دندانپزشک زیبایی کاشت 
نگین های دندانی می باشد که با توجه به رنگ دندان 
ها و به تناسب اندازه دندان های شما روی دندان قرار 

می گیرد.

فعالیت هایی که خطر
 سکته قلبی و مغزی را کاهش می دهد

با رعایت نکاتی چون  سیگار نکشیدن، کنترل قند خون، 
کنترل استرس، کنترل فشار خون و کلسترول، اجتناب 
از مصرف مواد مخدر، پیروی از شیوه زندگی سالم 

همراه رژیم غذایی متعادل و ورزش خطر ابتال به سکته 
قلبی و مغزی را کاهش دهید. پزشکان برای کمک به 
جلوگیری از لخته شدن خون در بیماران سکته مغزی 
و حمله قلبی مصرف روزانه آسپرین را تجویز می کنند 
تشخیص هر چه سریع تر حمله یا سکته قلبی شانس 

زنده ماندن و بهبودی را دو چندان می کند.

ورزش های قدرتی و استقامتی 
درد زانو را کاهش می دهد

کاهش  هدف  با  را  ورزش  می خواهند  که  افرادی 
استرس انجام دهند، باید به طور منظم و در زمان های 
خاص ورزش کنند و هر قدر نظم در ورزش رعایت 

شود، تاثیر بیشتری در کاهش استرس و اضطراب 
خواهد داشت. برای پایداری زانو، عالوه بر رباط ها که 
از زانو محافظت می کند، عضالت نیز چنین نقشی 
از نوع قدرتی و  دارند، هر قدر تمرین های ورزشی 
استقامتی، بتواند عضالت اطراف زانو را تقویت کند 

دردهای زانو را کاهش می دهد.

کودکان مبتال به بیماري تاالسمي ماژور بعد از تولد هیچ فرقي با سایر کودکان ندارند ولي از حدود 6 ماهگي 
تا 2 سالگي عالئم بیماري به صورت کم خوني شدید، زردي، اختالل رشد و بزرگي طحال ظاهر مي گردد. 

با توجه به کم خوني نیاز به تزریق خون مکرر ماهانه دارند. 
با انجام آزمایش خون میسر مي باشد. یکي از ساده ترین راه هاي پیشگیري از  تشخیص بیماري تنها 
تولد کودک مبتال به این بیماري )تاالسمي ماژور( بررسی زوجین از نظر ناقل بودن قبل از اقدام به ازدواج 
است. با توجه به اجرای این طرح از  سال ۱376 در نظام سالمت کشور؛ الزم است مزدوجین قبل از سال 
۱376 درصورت تصمیم به بارداری برای انجام بررسی های الزم به مراکز خدمات جامع سالمت به منظور 

پیشگیری از تولد نوزادتاالسمی ماژور، مراجعه نمایند.

یکی از دغدغه های بیماران در ماه رمضان روزه داری و چگونگی مصرف داروها می باشد. با توجه به قرار گرفتن ماه 
مبارک رمضان در فصل بهار، طوالنی بودن زمان روزه داری و کوتاه شدن فاصله بین افطار و سحر ممکن است مصرف 
متوالی وعده های غذایی در این فاصله کوتاه، مشکالتی برای مصرف داروها و تداخالت احتمالی آنها با مواد غذایی ایجاد 
نماید که این موضوع می تواند بر روند درمانی بیماران تاثیر منفی بگذارد. به طور کلی در دوران بارداری، شیردهی و برخی 
از بیماری ها مانند دیابت، صرع، بیماری های قلبی عروقی .. فرد ملزم می باشد با پزشک معالج خود برای روزه داری 
و همچنین نحوه مصرف داروها مشورت نماید. تغییر خود سرانه دوزمصرفی دارو، قطع دارو، تغییر تعداد دفعات مصرف 
و عدم رعایت فاصله زمانی می تواند منجر به عدم دستیابی به اثرات درمانی، بروز اثرات جانبی و تشدید بیماری گردد.    
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توصیه های دارویی در ماه مبارک رمضانراه پیشگیري از بروز بیماری تاالسمي ماژور

پیش از انتقال اخبار به دیگران کمی فکر کنید. از عبارات مثبت 
استفاده کنید و خودتان را قدردان زحمات دیگران بدانید، نه اینکه 
فقط از خودتان تعریف کنید و احساس خودشیفتگی را به شنونده 
منتقل کنید. زمانی که دیگران خوشحالی خود را بابت شنیدن 

اخبار جدید نشان می دهند مهربان باشید و از آن ها تشکر کنید.
به  نقص  بدون  زندگی  از یک سبک  نکنید تصویری  سعی 
مخاطبان منتقل کنید. مردم با پست هایی در مورد اهداف، آرزوها، 
احساسات و شکست ها ارتباط برقرار می کنند. بنابراین زمانی که 
سعی می کنید تصویر بدون نقصی ارائه دهید، هیچ تأثیر مثبتی 

روی مخاطبان  شبکه های اجتماعی نمی گذارید.

اگر در میان دوستان تان شخصی نیست که برای راه اندازی 
کسب وکار کوچک خودش کاری کرده باشد، بهتر است اخبار 
مرتبط با کسب  وکار خود را با احتیاط به آن ها بدهید. نیازی نیست 
موضوعی را از آن ها پنهان کنید. این کار تنها موجب می شود 
احساس بدتری به آن ها دست دهد. هرگز به آن ها نگویید هیچ 
درکی از احساسات تان ندارند زیرا جایگاه شما را تجربه نکرده اند. 
گفتن تجربیات ممکن است انگیزه  آن ها را افزایش دهد؛ اما به 
شرطی که از عبارات مناسب استفاده شود و با صداقت همراه باشد.
به یاد داشته باشید همه  انسان ها دوست دارند خاص باشند و این 
موضوع را با دیگران مطرح کنند، اما معموال به خودستایی متهم 

می شوند. اگر افراد متواضعی در اطراف تان هستند، کمی زمان 
بگذارید و ببینید چگونه با دیگران برخورد می کنند. سپس سعی 

کنید این رفتارهای مثبت را روی گفتار خود به کار بگیرید.
پست هایی که در فضای مجازی به اشتراک گذاشته می شوند به 
 نوعی دائمی هستند. مطمئن باشید همیشه افرادی پیدا می شوند 
که از اشتباهات شما عکس بگیرند و اسناد آنالین درست کنند. 
فراموش نکنید که گاهی اوقات برنده های بزرگ نیز دچار لغزش 
می شوند. بنابراین با کوچک ترین اشتباه فکر نکنید که دنیا به 
پایان رسیده است. درعوض سعی کنید اشتباه خود را جبران کنید 

و قدردان مخاطبان خود باشید.

راه هایی برای ترک کردن عادت خودنمایی

آیه روز

و نهان آسمان ها و زمین از آن خداست و تمام کارها به او بازگردانده می  شود پس او را پرستش کن و بر او 
توکل نمای و پروردگار تو از آنچه انجام می  دهید غافل نیست. )سوره هود/ آیه ۱22(

سخن روز

آرمان ما نباید موجب نابودی دیگران گردد آرمانی ارزشمند است که بهروزی ما و دیگران را در پی داشته 
باشد. )حکیم ارد بزرگ(
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فروش انواع نشاء  گوجه ، بادمجان 
فلفل و غیره    ۰۹۱۵۷۲۱۲۳۵۹ 

۰۹۳۶۴۷۸۲۶۰۵ -۰۹۳۶۴۷۸۲۵۰۶

به یک همکار و شراکت در کار
 در موقعیت عالی نیازمندیم.

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

پیشونی سفید 3چهار انگشت
۱۴:۳۰۲۳۱۶:۱۵شروع سانس

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
۰۰ ) مدرن برتر(

متری شش و نیمژن خوک
۱۷:۴۵۲۱شروع سانس

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن خانگی

 ویژه ماه مبارک رمضان )نقد و اقساط( 
۱۸ماه گارانتی / نصب و فیلتر رایگان

آدرس: خیابان فردوسی  نبش حافظ  ۰۹۱۵۵۴۳۸۷۶۰- ۳۲۴۵۷۰۳۳

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

مرکـز فـروش مینی کیـس های 
قدرتمند  سرعت باال

رم DDR3    فقط۶۵۰ هزار تومان
 ساعت کاری: ۱۸ الی ۲۰

آدرس: حاشیه پاسداران15    
@ asbirjsnd  www.asbirjand.ir

به تعدادی فروشنده خانم و 
آقا جهت فروشندگی و تعدادی 

راننده پایه دو جهت کار در لبنیات 
هالل نیازمندیم. )حضوری(

آدرس: توحید ۱۳- روبروی بانک 
ملی - لبنیات هالل

به یک کارمند بازنشسته جهت 
همکاری با مشاور امالک نیازمندیم .

۰۹۳۰۱۵۰۱۵۴۴

لبخند بر صورت یتیم پاداشش از جانب خدا شادی روح پدر و مادری است 
که چنین فرزندی را رشد داده اند.  

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن  صرف افطاری ایتام )ویژه رمضان( می شود

  09333193047
هیئت قرآنی شهدای محراب  هدیه: 30 هزار تومان

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:ختم کالم ا... مجید 
به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 

و عواید آن صرف بیمارانسرطانی صعب العالج می شود.

32227177 09155618482   موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در 
زمینه خدمات بانکی )کارت خوان( 

نیازمندیم.
 طالقانی ۲، ساختمان آلما، طبقه دوم 

واحد ۲۰۴   ۳۲۲۱۳۷۳۵

استخدام نیروی ساده خانم
 در رستوران

۳۲۳۴۲۳۱۵ -۰۹۳۹۶۸۴۳۳۷۱
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اولین جلسه ستاد انتخابات استان برگزار شد

کاوش- اولين جلسه ستاد انتخابات استان ، برای برنامه ريزی الزم در راستاي برگزاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس، به رياست خوش خبر معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداری و رئيس ستاد 
انتخابات  و با حضور مسئوالن و اعضاي ستاد انتخابات استان در محل دفتر معاونت سياسي،امنيتي و اجتماعي استانداري برگزار شد. خوش خبر، در اين جلسه در راستای نيازسنجی امکانات شهرستان ها 

به فرمانداران و بخشداران سراسر استان تاکيد کرد ضمن برآورد امکانات و نيازهاي خود ، نارسايي ها و مشکالت فراروي انتخابات آتي را برای اتخاذ تدابير الزم به ستاد انتخابات اعالم نمايند.

خبر ویژه

*مديرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: بيشترين 
فراوانی نام پسر در فروردين امسال “ابوالفضل، اميرعلی، 
محمدحسين، اميرحسين و علی” و بيشترين فراوانی نام 
دختر “فاطمه، فاطمه زهرا، حلما، زهرا و زينب” بوده است.  

*رئيس حفاظت محيط زيست زيرکوه گفت: يک 
قطعه پرنده آبزی مهاجر از نوع باکالن توسط نيروهای 
هالل احمر شهرستان به اين اداره تحويل داده شد.
*160 دانشجو  از کشور افغانستان برای تحصيل در مقاطع 
گوناگون دانشگاه آزاد اسالمی بيرجند پذيرش شدند.
*6 هزار تن مرغ از آغاز امسال در واحدهای پرورش 

مرغ گوشتی خراسان جنوبی توليد شد.
*معاون حمايت و سالمت خانواده کميته امداد امام 
خمينی )ره( خراسان جنوبی گفت: هفت ميليارد و 106 
ميليون تومان اعتبار بابت سبد کاالی ماه مبارک رمضان 
امداد استان واريز شد. به حساب مددجويان کميته 

*جشن گلريزان برای آزادی زندانيان جرائم غير عمد، 
با 14 رمضان، شب ميالد  ارديبهشت مصادف   30
کريم اهل بيت امام حسن مجتبی )ع( برگزار می شود.

حوادث

اخبار کوتاه

طرح جامع سیالب شهری، 
نیاز  بیرجند

حسينی- شنبه گذشته در جلسه شورای شهر بيرجند 
سخن از طرح جامع سيالب شهر به ميان آمد. طرحی 
که سال 88 مطالعات فاز اول آن اجرا شد اما متأسفانه 
پيگيری و وارد فاز اجرايی نشد. ناصری فرماندار بيرجند 
در اين جلسه تاکيد کرد: شهرداری طرح جامع سيالب 
را با توجه به اين که مصوب شورای مديريت بحران 
شهرستان نيز می باشد، هر چه سريع تر انجام دهد. به 
 گفته وی، آب منطقه ای به عنوان متولی رودخانه ها 
اعالم آمادگی کرده و تفاهم نامه هايی خوبی هم در 
اين زمينه دارند اما شهرداری به عنوان متولی مديريت 
شهری می تواند موثر تر عمل کند. وی خاطرنشان کرد: 
 مشکل کانال های سيالب بيرجند به 50 سال قبل
 بر می گردد و اکنون نمی توانيم کار به خصوصی در اين 
زمينه انجام دهيم. البته شورای شهر در همين جلسه 
اعالم کرد که اجرای طرح جامع سيالب بودجه بااليی 

نياز دارد و تامين آن در توان شهرداری نيست.
با توجه به اهميت اجرای اين طرح ،با امامی مديرعامل 
شرکت آب منطقه ای استان گفتگو  کرديم که اظهار 
کرد: طرح جامع سيالب در محدوده مطالعاتی يعنی  
تمام دشت را ما انجام می دهيم، مشاور هم داريم و 
اکنون محدوده شمال و جنوب شهر انجام شده است 
اما طرح برای دفع آب سطحی شهر بيرجند با شهرداری 
بوده که مطالعات آن فقط در يک فاز انجام شده است. 
چندی پيش در فرمانداری تصميم گرفته شد شهرداری 
مطالعات را تکميل کند و شرکت آب منطقه ای هم 
به لحاظ اعتباری و هم در مطالعات با آن ها همکاری 
داشته باشد. به گفته وی مشکل اصلی کانال های شهر 
و دفع آب سطحی است که بايد حتما  تمهيدی برای آن 
انديشيده شود. ميری رئيس کميسيون عمران شورای 
شهر نيز به رودهايی همچون بند دره، چهارده، اسفهرود 
و ... که به داخل شهر هدايت شده اند اشاره کرد و گفت: 
طرح جامع سيالب شهری مشخص می کند آيا کانال 
ها گنجايش اين حجم از آب را دارد و به چه صورت بايد 
به خارج از شهر انتقال يابند؟ به گفته وی مطالعات فاز 
اولی که انجام شده نيز نياز به بازنگری دارد زيرا اکنون 
مهرشهر و منطقه ديگری به شهر الحاق شده است. با 
تمام اين ها ، مطالعات به تنهايی کارايی نداشته و بايد 
وارد مرحله عملياتی شود، اين موضوع نيز هزينه بسيار 
بااليی دارد. برای مثال در مطالعات ممکن است الزم 
باشد کانال ديگری در شهر احداث شود. اين گونه تمام 
بودجه يک سال شهرداری را می طلبد تا هزينه اين 
مراحل عملياتی کنيم ، به همين جهت بايد از اعتبارات 
استانی استفاده کرد. سال 94، معاون عمرانی فرماندار 
بيرجند در مصاحبه ای خبر از احيا و ادامه مطالعات طرح 
جامع سيالب در کارگروه سيل شهرستان با همکاری 
آب منطقه ای و شهرداری داده بود. با اين حال باز هم 
گويا کار به گونه ای مطلوب پيش نرفته و طرح جامع 
سيالب بيرجند عملياتی نشده است. وقوع سيالب های 
اخير کشور موجب شد تا رئيس شورای عالی شهرسازی 
و معماری ايران و همچنين معاون عمران و توسعه امور 
شهری و روستايی وزير کشور به استان ها اعالم کنند تا 
طرح جامع حفاظت در برابر سيالب برای شهرها تدوين 
شود. همچنين وزارت کشور برای همکاری و هماهنگی 

در زمينه تدوين اين طرح ها خبر داد. 
به نظر می رسد اکنون با اعالم همکاری وزارت کشور و 
آب منطقه ای استان ، می توان فاز مطالعات طرح جامع 
سيالب را پيش برد. با اين حال باز هم برای عملياتی 
کردن آن نياز به اعتبار کالنی است که قطعا همت 
مسئوالن استان را می طلبد. شايد وقوع سيل در شهر 
بيرجند دور از تصور باشد اما اجرای طرح جامع سيالب 
همچون طرح جامع ترافيک و ساير طرح های کالن 
شهری، از ضروريات محسوب می شود و از طرفی اين 
طرح تا حدودی در ساماندهی روان آب ها و جلوگيری از 
 هدر رفت آن موثر است. ) خوانندگان ارجمند می توانند 
نظرات خويش را درباره اين ستون به حساب کاربری  

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمايند.(

عابر پیاده در برخورد
 با اتوبوس جان باخت

رئيس پليس راه خراسان جنوبی گفت: بر اثر برخورد 
اتوبوس با عابر پياده در دو راهی روستای خراشاد 
جاده زاهدان - بيرجند عابر 85 ساله جان خود را از 
دست داد. سرهنگ رضايی افزود: ساعت پنج و 19 
دقيقه بامداد روز گذشته با اعالم مرکز فوريت های 
پليسی 110 مبنی بر تصادف فوتی در محور زاهدان 
- بيرجند بالفاصله نيروهای امدادی و کارشناسان 
پليس راه به محل حادثه اعزام شدند. وی بيان کرد: 
با حضور در محل حادثه مشاهده کردند  ماموران 
اتوبوس اسکانيا که از زاهدان عازم بيرجند بود در دو 
راهی خراشاد با عابر پياده 85 ساله که قصد عبور از 
جاده را داشت، برخورد کرده و مصدوم جان خود را 

از دست داده است.

یک کشته در برخورد 2 خودرو در بیرجند

بر اثر برخورد يک دستگاه سواری سمند با خودروی 
پرايد در خيابان شهيد سپهبد قرنی بيرجند يک نفر کشته 
 و يک نفر مصدوم شد. رئيس پليس راهور استان  گفت : 
بر اثر برخورد رخ به رخ يک دستگاه سواری سمند با 
خودروی پرايد در خيابان شهيد سپهبد قرنی )پشت 
پادگان( بيرجند سرنشين پرايد مصدوم شد و راننده آن 
پس از انتقال به بيمارستان امام رضا )ع( بر اثر شدت 

جراحات جان خود را از دست داد.

سیل بیش از 3۵6 میلیارد ریال
 به جاده های طبس خسارت زد

نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  سرپرست  غالمی- 
جاده ای طبس گفت: سيل فروردين  امسال 356 
ميليارد و 780 ميليون ريال به 421 کيلومتر از راه ها و 
300 ابنيه فنی و آبنمای اين شهرستان خسارت وارد 
کرد. حيدری درباره آخرين وضع بازسازی محورهای 
کرد:  اظهار  در طبس  از سيل  ناشی  تخريب شده 
نيروهای راهداری در اين سيل و خرابی های جاده 
ای، راه انحرافی جايگزينی برای تردد احداث کردند 
و سپس به بازسازی مسير تخريبی پرداختند. وی 
بازسازی خرابی های  عمليات  اتمام  از  افزود: پس 
در محور  آبنما  اخير، حذف 2  از سيل های  ناشی 
طبس - اصفهان و عمليات احداث 2 دستگاه ابنيه 
فنی در اين محور، روکش آسفالت 6 کيلومتر از محور 
طبس - اصفهان ، 15 کيلومتر روکش آسفالت محور 
طبس - بشرويه ، پنج کيلومتر روکش آسفالت طبس 
- ديهوک، پنج کيلومتر روکش آسفالت محور طبس-

يزد و نيز 6 کيلومتر روکش ماسه آسفالت راه روستايی 
آبخورگ در دست اقدام است. سرپرست اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای طبس بيان کرد: 50 کيلومتر 
انتهايی از محور طبس - يزد که از وضع رويه آسفالتی 
خوبی برخوردار نبوده نيز برای انجام روکش آسفالت 

در مرحله مناقصه و انتخاب پيمانکار است.

توجه به مشکالت اقتصادی
 در اولویت است

معيشت  به  توجه  گفت:  قاينات  فرماندار   - ايرنا   
از  اقتصادی  مشکالت  و  جامعه  ضعيف  قشرهای 
اصول مهم در خدمت رسانی به مردم است. کريمی 
افزود:  قاينات  اداری شهرستان  نشست شورای  در 
قشرهای  معيشت  و  اقتصادی  مباحث  به  توجه 
ضعيف جامعه از اصول مهمی است که مديران در 
ارائه خدمات به شهروندان مورد توجه قرار دهند. وی 
گفت: مولفه توليد در شرايط کنونی مهمترين عامل 
ايستادگی در برابر زياده خواهان است و زمان آزمون 
و خطا وجود ندارد لذا بايد با نوآوری، ابتکار و رقابت 
پذيری در توليد و توجه به کيفيت توليد، تحريم را به 
فرصت تبديل کرد. فرماندار قاينات اظهار کرد: بخش 
مهمی از مشکالت اقتصادی موجود مربوط به خباثت 
های آمريکاست و بخشی هم مربوط به ضعف های 
مديريتی است که البته بايد اين تهديدات را به فرصت 
تبديل کنيم زيرا مهمترين عامل برون رفت از شرايط 
کنونی کشور است. وی خطاب به مديران دستگاه 
های اجرايی گفت: فلسفه وجودی نظام های اداری، 
کارآمدی و سودمندی برای مردم است، لذا بايستی با 
احترام با مردم رفتار شود و تکريم ارباب رجوع و حرمت 
دادن به مردم با چهار مولفه سرعت، دقت، عدالت و 
سالمت در خدمت رسانی مورد توجه مسئوالن قرار 
گيرد. کريمی ادامه داد: مهمترين کارکرد اصلی امسال 
اسالمی  انتخابات مجلس شورای  برگزاری  دولت، 
است و ما مصمم به برگزاری انتخاباتی پرشور، رقابتی 
و سالم هستيم و تالش خواهيم کرد انتخاباتی قانونی 

و در کمال امنيت و سالمت برگزار شود.

کشفیات مواد مخدر ۴۸ درصد افزایش یافت

دانشگاه علوم پزشکی  موافقت نمی کند“نقدینگی”  مشکل اصلی گلخانه داران خوسف

مراسم بزرگداشت حماسه »آزادسازی خرمشهر« برگزار می شود

دبير ستاد مبارزه با موادمخدر خراسان جنوبی گفت: 
در فروردين امسال بيش از 3 تن و 927 کيلوگرم 
انواع مواد مخدر در استان کشف شده که نشان از 
افزايش 48 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته دارد. به گزارش تسنيم، زندی در نشست 
خبری اظهار کرد: پيشگيری و جمع آوری معتادان 
موادمخدر  با  مبارزه  ستاد  اصلی  اولويت   متجاهر 
است.وی با بيان اينکه شخصی به عنوان معتاد 
کارتن  و  تزريقی  بی خانمان،  که  است  متجاهر 
خواب باشد گفت: اگر ضرورت احداث  مرکز ماده 
16اعالم شود ستاد مبارزه با مواد مخدر اين آمادگی 

را دارد که اين مرکز را احداث کند.
دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينکه سال 
گذشته بيش از 39 تن و 306 کيلوگرم مواد مخدر 
در خراسان جنوبی کشف شد، افزود: در فروردين 
امسال نيز بيش از 3 تن و 927 کيلوگرم انواع مواد 
مخدر در استان کشف شده که نشان از افزايش 
48 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
تا 22  ابتدای امسال  از  دارد. زندی تصريح کرد: 
ارديبهشت نيز بيش از 6 تن و 684 کيلوگرم انواع 
استان  مقابله ای  د ستگاه های  توسط  موادمخدر 
اين رابطه 718 نفر دستگير و  کشف شده و در 
در  داد:  ادامه  وی  شدند.  قضايی  مراجع  تحويل 
فروردين  امسال بيش از 102 دستگاه وسايل نقليه 

موتوری توقيف شده که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 44 درصد رشد دارد. 

مافیای مواد مخدر 
جوانان و جامعه پویا را هدف قرار داده است

وی خاطرنشان کرد: مافيای مواد مخدر برای اينکه 
بتواند جامعه ما را دچار تزلزل کند جوانان و جامعه پويا 
را هدف قرار داده است. زندی اظهارکرد: حلقه های 
امنيتی از نقاط صفر مرزی شروع می شود و اگر جان 
بر کفان در دستگاه های امنيتی حضور پررنگ نداشته 
باشند به طور قطع اين امنيت را نداريم. وی با بيان 
اينکه ورود مواد مخدر از مرز به شکل عمده وجود 
ندارد، افزود: 4 هزار شهيد امنيت در کشور وجود دارد 

که از اين تعداد 102 شهيد از خراسان جنوبی است.

افغانستان  بزرگترین تولیدکننده
 موادمخدر در دنیاست

اينکه  بيان  با  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبير 
دستگاه های اطالعاتی و امنيتی  هدفمند قاچاقچيان 
را رصد می کنند، گفت: تالش جدی دستگاه های 

عضو و مقابله در امر مبارزه با مواد مخدر و تعهدات 
ناشی از اسناد باالدستی، تمرکز بيش از پيش مبارزه 
با سرشبکه ها و عناصر کالن توليد موادمخدر، تشديد 
موادمخدر،  قانون  روند  پيگيری  کيفری،  مجازات 
و  فروشان، هدف گذاری  با خرده  برخورد  تشديد 
پيگيری الزم برای رصد و کنترل فضای مجازی و 
تمرکز بر کنترل مرزهای شرق و جنوب شرق کشور 

از جمله برنامه ها در سال جاری است. 
زندی با بيان اينکه افغانستان بزرگترين توليدکننده 

با  بيان کرد: سال گذشته  دنياست،  موادمخدر در 
کسانی که در حوزه نشر متادون و فروش غيرقانونی 
قانونی  و  جدی  برخورد  می کردند  اقدام  متادون 
صورت گرفته است. وی عنوان کرد: سال گذشته 
و  کودکان  درمان  در  رتبه خوبی  جنوبی  خراسان 

دانش آموزان معتاد داشته و جزو سه استان پايلوت 
کشور در درمان کودکان معتاد بوده است.

پلمپ 6 پاتوق موادمخدر در استان
وی با بيان اينکه بيش از 80 درصد درمان معتادان 
در استان توسط مردم انجام می شود، گفت: سال 
گذشته 6 پاتوق مواد مخدر در استان پلمپ شد و 
امسال نيز پلمپ پاتوق ها در دستور کار قرار دارد.
استان  در  درمانی  مرکز  کرد: 86  تصريح  زندی 

درمان  نيز  معتاد  زنان  از  نفر  و 249  دارد  وجود 
شدند، همچنين در سال گذشته به هزار و 560 
از افراد کم توان و بی بضاعت برای درمان  نفر 
ناشی  تعداد مرگ  اينکه  بيان  با  کمک شد. وی 
از مواد مخدر در استان 62 درصد کاهش داشته 
است، افزود: اعتبارات سال گذشته ستاد حدود 600 
ميليون تومان بوده و 200 ميليون تومان به سمن ها 

پرداخت شده است.

برگزاری کنگره شهدای مبارزه 
با مواد مخدر در استان

دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينکه بيش از 
 76 سمن فعال در حوزه مواد مخدر استان وجود دارد ،
بيان کرد: اعتبارات امسال ستاد مبارزه با مواد مخدر 
به صورت استانی پرداخت خواهد شد. زندی با بيان 
اينکه 26 ژوئن مصادف با 5 تيرماه به عنوان روز 
نامگذاری شده است،  با موادمخدر  جهانی مبارزه 
تصريح کرد: سخنرانی استاندار و فرمانداران قبل 
از خطبه های نماز جمعه، پياده روی و کوهپيمايی 
و همايش صيانت و گفتمان اجتماعی مواد مخدر از 
جمله برنامه های اين روز در استان است.وی با بيان 
اينکه کنگره شهدای مبارزه با موادمخدر در استان 
برگزار خواهد شد، گفت: امحای مواد مخدر امسال 

همزمان با هفته ناجا در استان انجام می شود.

گروه  خبر- مديرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
مراسم  برگزاری  از  جنوبی  خراسان  مقدس  دفاع 
بزرگداشت سالروز آزادی خرمشهر همزمان با شب 
سوم خرداد در حسينيه جماران خبر داد و گفت: در 
عمليات بيت المقدس سه گردان از رزمندگان خراسان 
جنوبی شرکت داشتند. فخر در ستاد بزرگداشت آزادی 
خرمشهر، روز مقاومت و پيروزی اظهار کرد: محور 
برنامه های سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر سوم 
خرداد امسال با شعار »ما پيروزيم« برگزار خواهد شد. 
وی  گفت: در سال گذشته با پشتيبانی دستگاه های 
اجرايی نمايشگاه عکس، بانک مقاومت در مساجد، 
جشنواره پرواز، رزم نوازی، مراسم گراميداشت روز 
فتح خرمشهر، رونمايی از نماهنگ، همايش ويژه 
بانوان در روز مقاومت و پيروزی، عطرافشانی مزار 
شهدا، شب شعر و خاطره و ميزگرد فرماندهان دفاع 
مقدس در دانشگاه های استان برگزار شد. وی با اشاره 

به اينکه برنامه های امسال روز مقاومت و پيروزی 
با رويکرد جوانان و نوجوانان است، افزود: بازخوانی 
کارکرد رسانه ها در دوران دفاع مقدس و مقاومت، 
خاطره گويی پيشکسوتان، شب شعر، ميثاق با شهدا 
و سرکشی از خانواده شهدا و برگزاری مراسم احيا بر 
سر مزار شهدای گمنام در استان به مناسبت سالروز 
حماسه آزادی خرمشهر انجام می شود. وی ادامه داد: 
مراسم صبحگاه مشترک نيروهای مسلح مرکز استان 
و شهرستان ها به ميزبانی سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی برگزار خواهد شد.

ادبیات جنگ را با گفتمان های نو 
برای نسل جوان بیان کنیم

با  امنيتی و اجتماعی استاندار هم  معاون سياسی، 
تاکيد بر بهره گيری از ابزارهای نو در برگزاری اين 
گونه برنامه  های دفاع مقدس، گفت: نسل جوان 

گفتمان های جديد را بيشتر می شناسد که در اين 
راستا بايد ادبيات جنگ را با گفتمان های نو بيان کنيم. 
خوش خبر اظهار کرد: نيازمند فعاليت و برنامه ريزی در 
عرصه های دفاع مقدس هستيم. وی بيان کرد: کار در 
اين حوزه در بخش دولت اثرگذار است اما برنامه های 
سمن هايی که در اين حوزه کار می کنند، به دليل 
داشتن مخاطبان خاص و بيشتر تاثيرگذاری زيادی 
دارد. وی با بيان اينکه جای خالی اجرای برنامه های 
مشترک ديده می شود، تصريح کرد: حيف است نتوانيم 
پروژه ای مشترک را در راستای بهره گيری از توان 
دستگاه ها اجرايی کنيم. وی بيان کرد: الزم است در 
شهرستان ها برنامه   ها با نگاه به پتانسيل بومی منطقه 
برگزار شود چراکه هر شهرستان استعداد و ظرفيت 
خاص خود را دارد که اگر آن را شناختيم، می توانيم 

برنامه های خوبی را پياده کنيم. 
خوش خبر ادامه داد: بايد برنامه   های سال گذشته 

آسيب شناسی شود تا مشخص شود از کدام برنامه 
استقبال بيشتری شده و تاثير بيشتری داشته است.

نمایشگاه دفاع مقدس برپا می شود
مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی نيز در اين جلسه با 
اشاره به برپايی نمايشگاه عکس و پوستر به مناسبت 
در هر  آزادسازی خرمشهر، گفت:  سالروز حماسه 
شهرستان حداقل يک يا پنج عنوان برنامه فرهنگی 

و هنری اجرا می شود.
 نبی زاده با بيان اينکه نمايشگاه دفاع مقدس در 
برگزاری شب  افزود:  شود،  می  برپا  خرداد   سوم 
شعر، شب خاطره، اجرای تئاتر، مسابقات فرهنگی و 
هنری، محافل انس با قرآن کريم و برگزاری نشست 
تخصصی کارشناسان حوزه عرصه خبر در دوران 
دفاع مقدس از ديگر برنامه های اجرايی به مناسبت 

سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر است.

کاهش مصرف آب در خراسان جنوبی
پارسال در استان مصرف آب مشترکان نسبت به 
سال 96، 6 و 2 دهم درصد کاهش داشته است.به 
گزارش صداوسيما، مدير عامل آب منطقه ای استان 
در کارگروه استانی سازگاری با کم آبی گفت:  سرانه 
مصرف آب هر فرد در شهر 208 ليتر برثانيه و سرانه 
مصرف هر فرد در روستا 105 ليتر بر ثانيه در يک 
شبانه روز است. امامی با بيان اينکه در مصرف آب 

شرب صرفه جويی و فرهنگ سازی بايد شود، افزود: 
ميزان برداشت از ذخاير زيرزمينی در سال گذشته 
43 ميليون متر مکعب بوده است. وی با بيان اينکه  
پارسال مصرف مشترکان نسبت به سال 96، 6 و 2 
دهم درصد کاهش  داشت، گفت: تعادل بخشی سفره 
های زيرزمينی همچنان در دستور کار قرار داشته و با 
برنامه هايی که تدوين شده است نياز آبی محصوالت 

کشاورزی به سمتی خواهد رفت که هدر رفت آب 
وجود نداشته باشد و معيشت کشاورزان را نيز تحت 
تاثير قرار ندهد. مديرعامل آب منطقه ای استان، 
آبياری کم فشار و جايگزينی محصوالت کم آب بر 
را روش هايی مناسب در کشاورزی دانست وگفت: 
با اين روش ها نه تنها کاهش توليد وجود نداشته، 
بلکه می توان اين توليدات را افزايش داد.امامی از 

وجود  300 چاه غيرمجاز در استان خبر داد و گفت: 
از اين تعداد چاه غيرمجاز  130حلقه چاه پر شده است 
و بخش عمده ای امسال تعيين تکليف خواهد شد. 
قوسی رئيس سازمان جهاد کشاورزی هم با بيان 
اينکه تاکنون با روش های نوين 54 ميليون مترمکعب 
صرفه جويی شده است، افزود: 23 هزار هکتار از اراضی 
 خراسان جنوبی زير پوشش سيستم های آبياری نوين 

می باشند. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم 
با بيان اينکه آب و فاضالب گزينه خوبی برای صنعت 
وکشاورزی است، گفت: بايد مصرف آب برای حوزه 
کشاورزی هدفمند باشد و آبياری قطره ای جايگزين 
آبياری غرقابی شود.مير جعفريان همچنين از وضع آب 
و فاضالب مسکن مهر انتقاد کرد و خواستار رسيدگی 

مسئوالن برای رفع اين مشکل شد.

نت
نتر

س: اي
عک

رئيس هيئت مديره گلخانه داران خوسف با بيان اينکه نقدينگی 
و بدهی به بانک ها از مهمترين مشکالت گلخانه داران خوسف 
است، گفت: گلخانه داران نيازمند همکاری بانک ها در جهت 
افزايش توليد هستند. به گزارش شبستان، اسکندری  در جلسه 
بررسی رفع مشکالت گلخانه داران، اظهار کرد: جهاد کشاورزی 
در راستای توسعه گلخانه ها و رونق توليد بايد واحدهای جديد 
را به افرادی که در مجتمع گلخانه ای کار کرده و تجربه الزم 
را دارند، واگذار کند؛ چرا که افراد جديد به دليل نداشتن تجربه 
با مشکل مواجه می شوند. وی  مشکل نقدينگی را از مهمترين 
مشکالت توليد کنندگان برشمرد و گفت: در سال های قبل 
از تعداد 34 توليدکننده مجتمع گلخانه ای محمديه، 19 نفر به 
دليل نبود بازار فروش مناسب و باال رفتن هزينه های جاری، 
اقساط تسهيالت آن ها معوق و به بانک ها بدهکار شده اند 
 که به دليل نپرداختن اقساط، هر سال بر بدهی آنها افزوده شده 

به طوری که از خدمات بانکی نيز محروم شده اند. اسکندری 
افزود: هم اکنون توليدکنندگان گلخانه ها، نيازمند همکاری 
بانک ها در راستای تمديد و بخشودگی هستند تا با توجه به 
بازار خريد بهتر در سال جاری، بتوانند افزايش توليد داشته و 
بدهی های معوق را پرداخت کنند. وی همچنين در اين جلسه 
خواستار رفع مشکل سند واحدهای گلخانه ای محمديه، ارائه 
راهکار مقابله با باد و طوفان های مخرب، زيرسازی و ترميم جاده 
ورودی و اجرای پروژه برق رسانی در مسير مجتمع گلخانه ای 
محمديه شد و افزود: اين مسير 700 متری نياز به ايجاد فضای 
سبز برای بادشکن دارد و آب آن نيز از پساب واحدها تامين می 
شود ولی برای اجرای پروژه آبياری نيازمند احداث استخر هستيم.

رضوی، مدير جهاد کشاورزی شهرستان خوسف نيز اظهار کرد: 
زيرساخت های اوليه برای 53 قطعه »واحد گلخانه ای« در سال 
جاری آماده و تاکنون 34 واحد واگذار و 30 واحد فعال است.

رئيس جمعيت هالل احمر قاين گفت: مجوز ايجاد داروخانه 
مهم ترين درخواست هالل احمر قاين است و حدود 10 سال 
است که پيگير اين مجوز هستيم اما دانشگاه علوم پزشکی 
با اين درخواست مهم موافقت نمی کند. يوسفی در گفتگو با 
تسنيم، اظهار کرد: جوز ايجاد داروخانه موضوعی است که 
از طريق هالل احمر هر ساله پيگيری می شود و دانشگاه 
علوم پزشکی نيز آن را رد می کند در حالی که از مهمترين 
چالش ها و مشکالت هالل احمر قاين نبود داروخانه در مرکز 
شهر است. وی با بيان اينکه فقط يک داروخانه شبانه روزی 
را  خاص  بيماران  جمله  از  داروها  همه  که  داريم  شهر  در 
ندارد افزود: برای ايجاد داروخانه هالل احمر نياز به موافقت 
نامه کميسيون دانشگاه علوم پزشکی داريم که با توجه به 

پيگيری ها جواب منفی بوده است.
وی  گفت: شهرستان قاين به داروخانه هالل احمر نياز دارد 

چرا بايد فقط در مرکز استان يک داروخانه هالل احمر موجود 
باشد و ديگر شهرستان ها از اين امکانات محروم باشند.يوسفی 
تصريح کرد: تا جايی که بتوانيم اين موضوع را همچنان دنبال 
می کنيم چون از دانشگاه علوم پزشکی تاکنون جواب قطعی و 

قانونی دريافت نکرديم.
وی بيان کرد: در قاين موافقت فرماندار و نماينده مجلس برای 
ايجاد داروخانه هالل احمر جلب شده و فقط در انتظار موافقت 
دانشگاه علوم پزشکی هستيم. رئيس جمعيت هالل احمر قاين 
با اشاره به حادثه خيز بودن شهرستان قاين و معين زيرکوه بودن 
نياز به وجود داروخانه را مهم برشمرد و گفت: تامين اقالم دارويی 
خاص از جمله وظايف هالل احمر بوده و فقط يک داروخانه 
داروی  برای  مردم  دارد،  وجود  استان  مرکز  در  احمر  هالل 
خاص بايد به مرکز استان مراجعه کنند و وجود اين داروخانه در 

شهرستان قاين از ضروريات است.
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 انقالب در آبخیزداری استان
 60 میلیارد تومان برای طرح های آبخیزداری خراسان جنوبی تصویب شد

محمودآبادی- کارنامه مقبول خراسان جنوبی در اجرای طرح های آبخیزداری کشور، مسئوالن 
کشوری را ترغیب کرد تا برای ادامه انجام این طرح ها اعتباری به بزرگی اعتبارات تاریخ استان 

به این حوزه اختصاص دهندکه خود به منزله یک انقالب در آبخیزداری خراسان جنوبی است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی روزگذشته با دست پر به نشست خبری آمد، 

از اعتبارات کشوری و سهمیه های استانی و قرارهایی که با استاندار گذاشته شده است.
مهندس علیرضا نصرآبادی با اشاره به عملکرد این اداره کل در اجرای طرح های آبخیزداری در کشور 
 از ذخیره سازی 62 میلیون و 100 متر مکعب آب در بیش از 2 هزار سازه بزرگ و کوچک استان 

بر اثر بارندگی های سال آبی 98-97 به خصوص فروردین ماه امسال خبر داد.
وی نگاه واقع گرایانه متولیان و مسئوالن کشور به ویژه بعد از سیل های فروردین امسال به 
حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری را بسیار مثبت ارزیابی کرد، چرا که این نگاه باعث شد امسال 
در تخصیص اعتبارات به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور توجه دو چندانی شود تا 
جایی که تنها در حوزه آبخیزداری از صندوق توسعه ملی به این سازمان 150 میلیون یورو اعتبار 

تخصیص یافت.
به گفته مهندس نصرآبادی عالوه بر این اعتبار که فقط به آبخیزداری اختصاص یافته 100 میلیون 
یورو نیز به بحث های بیابان زدایی اختصاص یافته همچنین یک سری اعتبارات نیز از ردیف های 

ملی برای این دو حوزه تعیین شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به عرصه های زیاد استان که نیازمند 
اجرای طرح های آبخیزداری و بیابان زدایی است،گفت: مقرر شد امسال عالوه بر تتمه اعتبارات 

سال گذشته، در حوزه آبخیزداری تا سقف 60 میلیارد تومان به استان پرداخت شود.
وی اضافه کرد: دریافت این اعتبار که برابر کل اعتبارات این حوزه از زمان تاسیس استان تاکنون 
است تنها به واسطه تالش و همت مضاعف همکاران و همکاری دلسوزانه مردم بوده است که 

توانسته توجه مسئوالن استانی و کشوری را به عملکرد این حوزه جلب کند.
وی همچنین از تصویب اعتبارات ویژه برای طرح های بیابان زدایی خبر داد که حدود 15 میلیارد 

تومان بوده و با هدف مقابله با گرد و غبار به استان اختصاص یافته است.
مرتعداران هوشیارانه عمل کنند   

نصرآبادی با توجه به میزان بارندگی هایی که امسال داشته ایم و شرایط مطلوبی که در مراتع استان به 
واسطه این بارندگی ها به وجود آمده است، متذکر شد: با تمام مطلوب بودن شرایط مراتع باید به این 
 نکته هم توجه داشت که این شرایط مقطعی بوده و دامداران و مرتعداران باید مراقبت های ویژه ای

برای کاهش کوچکترین فشار بر مراتع استان داشته باشند. 
به گفته وی چرای بیش از حد، برداشت و حتی بهره برداری های ناهماهنگ می تواند شرایط 

مرتع را دوباره دچار چالش و مشکالت کند.
وی در ادامه طرح های ویژه این اداره کل برای بهره مندی بیشتر از گیاهان دارویی و طرح های 
زراعی سازی این گیاهان را یادآور شد و افزود: عالوه بر آنغوزه برای گیاهان دیگر نیز اقداماتی با 
جهاد کشاورزی انجام داده ایم، اما آنغوزه به دلیل درآمد زایی بسیار خوبی که دارد از شرایط ویژه 

تری برخوردار است.
وی در پایان پروژه های مشارکتی اداره کل منابع طبیعی با آستان قدس رضوی، بسیج سازندگی 
و قرارگاه شهید ناصری سپاه را یادآور شد و گفت: تعدادی از طرح های مشارکتی که اغلب آن 
طرح های آبخیزداری است در حال بهره برداری و تعدادی دیگر نیز هم اکنون با اولویت مناطق 

مرزی در حال اجراست.
به طور حتم خراسان جنوبی با دستاورهای خوبی که تاکنون در حوزه آبخیزداری داشته حرف 
های زیادی نیز در حاشیه این اقدامات دارد، از احیای قنات ها گرفته تا حفظ پوشش گیاهی و 
نگهداشت اکوسیستم منطقه که خود به لحاظ بحث های زیست محیطی بسیار مهم و ارزشمند 
است. نصرآبادی نیز با بیان تمام این داشته ها بر این باور است که در حوزه های آب باید تمام 
دستگاه ها و مسئوالن دست به دست هم داده تا از این داشته حیاتی حفاظت شود و الزمه آن 

نیز توجه به طرح های زودبازده مانند آبخیزداری است.  
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