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3بیرجند، از تصورات تا واقعیات5  وقوع جرم در فضای مجازی استان افزایش یافت6پروژه نهالکاری دهسلم نهبندان افتتاح شد

*کاری

کودکان فرزند خوانده ای 
که باز پس داده می شوند! 

 در جای جای  شهر خانواده هایی زندگی 
می کنند که با وجود گذشت چند سال از 
زندگی مشترک چون صدای خنده و گریه 
کودکی را در خانواده شان نشنیده اند، خالء  
بزرگی در زندگی خود احساس می کنند. 
حتی مراجعات برای درمان هم درد آنها را 
دوا نکرده است، همزمان در آن سوی شهر 
در مراکز نگهداری کودکان بدسرپرست یا 
بی سرپرست، کودکانی هستند که نیازمند 
آغوش گرم مادری و محبت پدر هستند. 
قانون فرزندخواندگی در کشور ما به 37 
سال پیش  برمی گردد. پس از سال ها 
سرانجام بهزیستی... مشروح در صفحه 2

صفحه  5

معتمدیان : شاید با توجه به آب بر بودن این پروژه نگرانی بین مردم منطقه محل احداث کارخانه فوالد وجود داشته باشد اما
با توجه به فناوری های جدید و استفاده از پساب فاضالب کمترین میزان آب از منابع آب زیرزمینی برداشت خواهد شد

وعده فوالدین استاندار
با افتتاح فاز اول پروژه فوالد تا پایان سال جاری اشتغال پایدار برای جوانان قاین ایجاد می شود

صفحه  5

عکس : اکبری

جناب آقای مهندس مودی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 سرپرست شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی
 که حاصل تجربه، تعهد،  تخصص و مسئولیت پذیری شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده 

توفیق روز افزون شما و همکاران پرتالش تان در بانک کشاورزی را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

مزرعه پرورش مرغ گوشتی نگین کویر 
قهوه چی  و پسران

توجه            توجه 

فرصت استثنایی خرید تلفن همراه 
فروش اقساطی ویژه عموم شهروندان 

با شرایط استثنایی به مدت محدود 

ابتدای خیابان منتظری - موبایل ارم

تلفن تماس: 32221232

یک شرکت مهندسین مشاور 
جهت تکمیل کادر فنی خود در بیرجند
 از افراد با سابقه در تخصص های ذیل

 دعوت به همکاری می نماید:
- طراحی فاز یک و فاز دو معماری

- امور پیمان و رسیدگی
متقاضیانمی توانند رزومه خود را به شماره 

09383771738 تلگرام نمایند.

استخدام کارشناس تبلیغات و روابط عمومی
 در مؤسسه خیریه بنیادکودک )نمایندگی بیرجند(

شرایط استخدام:
 1-حداقل لیسانس در رشته های ارتباطات، روابط عمومی، نرم افزار 

2-تسلط بر فضای مجازی، خبر نویسی و تولید محتوا 
office 3-آشنایی با عکاسی 4-تسلط بر نرم افزارهای گرافیکی و

نحوه درخواست: ارسال رزومه به هر دو ایمیل ذیل 
job@childf.org  nasservalipoormotlagh@gmail.com

صاحبان محترم مشاغل )کسبه( و وسایط نقلیه عمومی:  
مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی و پرداخت مالیات از طریق سامانه 

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی  -  مرکز ارتباط مردمی  و پاسخگویی تلفنی www.tax.gov.ir۱۵۲۶ حداکثر خردادماه سال جاری می باشد. 

توجه: شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق در قانون مالیات های مستقیم 
و سایر قوانین دارای حکم مالیاتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.

شناسه آگهی:
۴۸۸۷۵۱

خانواده های معزز 
لطفی، قندهاری
 فرزین، خیریه 

ذوالفقاری 
و دیگر بستگان

با نهایت تاسف درگذشت انسانی فرهیخته، 
مهربان، صمیمی، عالقه مند به اعتالی سطح 

فرهنگ و دانش منطقه و از بنیانگذاران
 انجمن بیرجندی های مقیم تهران

 شادروان دکتر حسن لطفی
 را تسلیت عرض نموده،  برای آن مرحوم 
رحمت و غفران الهی و برای شما عزیزان

 صبر و شکیبایی آرزومندیم.

دکتر فروزانفر و خانواده

فراخوان مناقصه عمومی
اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان خراسان جنوبی در نظر دارد :

خدمات نظارت مهندسان مشاور و کارگاهی بر اجرای عملیات آبخیزداری شهرستان های استان خراسان جنوبی در سال 1398 
را از طریق مناقصه عمومي یک مرحله اي همراه با ارزیابی کیفی به مشاوران واجد شرایط در رشته کشاورزی 

 و منابع طبیعی یا آب رتبه 1 به شرح زیر واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد.1- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 

1398/03/28 می باشد.2- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تا ساعت 12 روز 
شنبه مورخ 1398/04/01 می باشد. 3- آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1398/04/15 
 و بررسی و اعالم نتایج ارزیابی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  مورخ 1398/04/17  مي باشد. 4- آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی فنی مشاور به صورت 

فیزیکی )دستی( تا تاریخ 1398/04/15 به دبیرخانه کمیسیون واقع در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری )امور پیمان و قراردادها(  می باشد.
5-پرداخت از محل صندوق توسعه ملی درصورت تخصیص به صورت نقدی می باشد. 6- مدت پیمان 6 ماه شمسی می باشد.

7- تحویل پیشنهادها، از طریق سامانه فوق الذکر و گشایش پاکات در اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان خراسان جنوبی
 به نشاني بیرجند - خیابان ارتش سه راه معلم صورت می پذیرد.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 
503736

تجدید مناقصه  عمومی یک مرحله ای 
                                        ۱۲39/۲-9۸     شماره: ۶۷/۴۸۲   تاریخ:9۸/3/۲۷

 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد تجدید مناقصه ای با موضوع ذیل برگزار نماید:

۱( زمان دریافت اسناد مناقصه: 1398/03/28 الی 1398/04/02   ۲( تاریخ ارسال پیشنهادات: ساعت 14:30 مورخ 1398/04/15  
3( محل بازگشایی پاکت ها: سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی  ۴( رشته و رتبه پیمانکار: رشته آب - حداقل پایه 5  
 ۵ (دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی 7 ، صندوق پستی 813-97175   ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 

  www.setadiran.ir اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس 
انجام خواهد شد. این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در 

مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني 
مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.   

امور حقوقی و قراردادها شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب 

روستایی خراسان جنوبی

ف
دي

ر

موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ برآورد

)ريال(
نوع تضمين و مبلغ

)ريال(
تاريخ مدت 

بازگشايی

ی
شاي

زگ
ت با

ساع

198 -1239/2
آبرسانی به روستاهای 

کرچ و گوراب 
شهرستان قاينات

ضمانت نامه معتبر به مبلغ 3,853,489,786
193,000,000

150
1398/04/1610روز

شناسه آگهی : 
504078

آگهي پذیرش نمایندگي شرکت بیمه البرز 

نمایندگی  امور  نامه شماره 75 »تنظیم  آیین  مفاد  با رعایت  دارد:  نظر  البرز در  بیمه  شرکت 

بیمه« مصوب شورای عالی بیمه و مصوبات شرکت و به منظور گسترش شبکه فروش بیمه در 

سطح استان خراسان جنوبی از میان داوطلبان واجد شرایط، که داراي مدرك تحصیلي در مقاطع 

کارشناسي و باالتر ترجیحاً در رشته هاي مدیریت بیمه، بازرگاني، حسابداري، حقوق، بازاریابي، 

امورمالي، اقتصاد و آمار هستند نماینده فعال در زمینه فروش بیمه بپذیرد. 

شرایط عمومي و اختصاصي داوطلبان: 

1- تابعیت دولت جمهوري اسالمي ایران، اعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکي از ادیان رسمي کشور 

2- دارا بودن حسن شهرت

 3- عدم اعتیاد به مواد مخدر

 4- نداشتن سوء پیشینه کیفري و همچنین نداشتن سابقه محکومیت، ورشکستگي به تقصیر یا تقلب

 6- داشتن اهلیت الزم 

7- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم )براي آقایان(

 8- برخورداري از قوه بیان و روابط عمومي مطلوب

 9- موفقیت در مصاحبه حضوري، دوره هاي آموزشي و آزمون

 10- داشتن حداقل 25 سال و حداکثر 60 سال سن. 

افرادی که دارای سابقه فعالیت در دفاتر نمایندگان شرکت متبوع هستند در اولویت می باشند

از داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل مي آید با همراه داشتن اصل شناسنامه، کارت ملي ، 

آخرین مدرك تحصیلي، کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت )هولوگرام دار(

 و یك قطعه عکس حداکثر تا 15 روز ازتاریخ درج آگهي به نشاني ذیل مراجعه نمایند.

بیرجند- خیابان ارتش- بین عدل و معلم- شرکت بیمه البرز  

   تلفن: 0۵۶3۲۲۱۸۵۵۷

شرکت بیمه البرز خراسان جنوبی

 

 

 

 از بین رفتن برجام به
 نفع هیچکس نخواهد بود

رئیس جمهور: 

صفحه 6

امثال هادی رضوی ها 
با FATF مخالفت می کنند 

مسعود پزشکیان: 

چند متخلف بخش 
خصوصی را اعدام کنند

محسن رفیقدوست: 

صفحه 6

صفحه 6
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کودکان فرزند خوانده ای 
که باز پس داده می شوند!
* کاری

 در جای جای  شهر خانواده هایی زندگی می کنند 
زندگی مشترک  از  با وجود گذشت چند سال  که 
چون صدای خنده و گریه کودکی را در خانواده شان 
نشنیده اند، خالء  بزرگی در زندگی خود احساس می 
کنند. حتی مراجعات برای درمان هم درد آنها را دوا 
نکرده است، همزمان در آن سوی شهر در مراکز 
سرپرست،  بی  یا  بدسرپرست  کودکان  نگهداری 
کودکانی هستند که نیازمند آغوش گرم مادری و 
محبت پدر هستند. قانون فرزندخواندگی در کشور 

ما به 37 سال پیش  برمی گردد. 
پس از سال ها سرانجام بهزیستی در سال 1378  
تصمیم گرفت خانواده های واجد شرایط را پیدا کند 
تا بتوان کودکان بی سرپرست را بر اساس مبانی 
ها  خانواده  درون  به  ایرانی  ملی  فرهنگ  و  دینی 
ببرد. مطابق قانون حمایت از کودکان بی سرپرست 
برای  بد سرپرست مصوب سال ۹۲، طفلی که  و 
تمام  سال   1۶ از  باید  می شود  سپرده  سرپرستی 
کمتر باشد، براساس آمار به ازای هر یک کودک، 
 1۰ تا 11 خانواده متقاضی فرزندخواندگی وجود دارد. 
از 5۰  بیش  بهزیستي  گفته مسئوالن سازمان  به 
درصد خانواده هاي داوطلب به دلیل برخي مسائل 
 مذهبي از جمله محرمیت با عضو جدید خانواده ،

متقاضي فرزند دختر هستند و حدود 43 درصد آنها 
پسر بچه ها را براي فرزند خواندگي ترجیح مي دهند. 
شرایط  مسئوالن  طرف  از  خواندگی  فرزند  برای 
خاصی گذاشته شده است که از یک طرف چون 
موضوع زندگی یک کودک است الزم به نظر می 
رسد، اما از آن طرف بسیاری از درخواست کنندگان 
ممکن است همه شرایط را داشته ولی به دلیل نبود 
 یک شرط نه چندان الزم! از این موهبت بی نصیب

بمانند. مشکل دیگری که برخی خانواده ها با آن 
روبرو می شوند، ترس از آینده و واکنش کودک 
زمانی که متوجه شود فرزند آنها نیست، می باشد 
چرا که بسیاری از این بچه ها دچار آسیب روحی 
 شده و به دنبال یافتن خانواده واقعی خود می روند!

فرزند  موضوع  به  نگاه  ما  استان  در  خوشبختانه 
شده  تر  مثبت  گذشته  های  سال  طی  خواندگی 
این موضوع  با دید بهتری به  است و خانواده ها 
نگاه می کنند. براساس آمارها سال ۹7 در خراسان 
جنوبی تعداد 13 کودک به خانواده های متقاضی 
برای فرزند خواندگی واگذار شدند، 3۰ کودک هم  
به صورت فرزند خواندگی و امین موقت تحویل 
واجد  کودک   ۲۰5 همچنین  و  شد  ها  خانواده 
شرایط نیز با هزینه بهزیستی در خانواده های امین 
پرورش داده می شوند. امسال بهزیستی کشور از 
برای شفافیت  خواندگی  فرزند  سامانه  اندازی  راه 
مراحل فرزند خواندگی خبر داده است طرحی که 
به نظر می رسد کسانی که قصد فرزند خواندگی 
دارند به راحتی می توانند در آن ثبت نام کنند و در 
نوبت قرار بگیرند و روند کار خود را پیگیری کنند. 
همان طور که گفته شد اکثر  خانواده ها  خواهان 
کودکان زیر 3 سال و بیشتر دختر هستند و این 
موضوع موجب می شود که روند فرزند خواندگی 
باالتر  سن  فرزندان  خواهان  اگر  و  شود  طوالنی 
باشند قطعا روند کار سریع تر و طی دو تا سه ماه 
انجام می شود. مساله دیگری که در موضوع فرزند 
رسانه  که  است  این  باشد  نظر  مد  باید  خواندگی 
ریزی  برنامه  بدون  گوناگون  های  سازمان  و  ها 
خواندگی  فرزند  سازی  فرهنگ  و   آشنایی  برای 
این موضوع می کنند.  به  را  تشویق   خانواده ها 
می  که  مساله  این  فرهنگ  باید  ابتدا  واقع  در 
و  خانواده  به  زیادی  اجتماعی  های  آسیب  تواند 
کودک وارد می کند، بررسی شود. بسیاری از زن 
این  به  اقدام  با هیجانات و احساسات  و شوهرها 
و  مشکالت  با  که  زمانی  ولی  کنند  می  موضوع 
بازیگوشی کودک روبرو می شوند و این هیجان 
فروکش می کند، پشیمان می شوند که این رویکرد 
گاهی منجر به برگشت کودک هم می شود! گرچه 
فقط  هفت  درصد کودکان فرزند خوانده به مراکز 
آمار کمی  شاید  و   برگردانده می شوند  نگهداری 
باشد، اما  این  نمک پاشیدن به زخم کهنه کودکانی 
است که در یک چشم برهم زدن سر خانه اول شان 
بازمی گردند. بسیار دردناک است، اینجاست که باید 
گفت خانواده ها قبل از قبول این مسئولیت بزرگ 
با خود کنار بیایند و ببینند آیا توانایی الزم و کافی 
برای اینکه یک نفر دیگر را به زندگی خود وارد 
کنند دارند یا نه؟ فرهنگ سازی این موضوع هم 
از طرف رسانه ها و هم مسئوالن مربوطه بسیار 
جدی  ریزی  برنامه  آن  برای  باید  و  دارد  اهمیت 
شود. خوانندگان گرامی لطفا نظرات و پیشنهادات 
تلگرامی  آدرس  به  سرمقاله  این  درباره  را  خود 

Avaeiran1@ ارسال کنید.

جمع آوری 50 هزارسند مکتوب دفاع مقدس در آموزش و پرورش

صداوسیما-تاکنون 5۰ هزار سند مکتوب در خصوص نقش آفرینی فرهنگیان و دانش آموزان خراسان جنوبی در هشت سال دفاع مقدس جمع آوری شده است.مدیر کل 
آموزش و پرورش استان گفت: این اسناد در عرصه  اعزام،کمک های آموزش و پرورش، مجتمع های آموزشی رزمندگان در ایام دفاع مقدس، ستاد پشتیبانی جنگ آموزش 
و پرورش، خاطرات شهدا، آزادگان، رزمندگان، جانبازان و ایثارگران دانش آموز و فرهنگی و مکاتبات اداری آموزش و پرورش در زمینه دفاع مقدس طبقه بندی شده است.

۵۰۰نفرشترشیریازکنیاواردمیشود
خراسان جنوبی دومین استان کشور در جمعیت شتر است که استفاده 
از ظرفیت های این نعمت الهی مغفول مانده و هیچ جایگاهی برای 
فرآوری شیر شتر وجود ندارد. به گزارش فارس، خراسان جنوبی با 
دارا بودن ۲۹ هزار و 8۰۰ نفر شتر به طور متوسط ساالنه 3۰ تن 
کرک و پشم از آن حاصل می شود، اما کمتر کسانی پیدا می شوند 

که از این محصول، وسایل قابل استفاده ای تولید کنند. 

نهبندان پیشرو در پرورش شتر

نهبندان با 1۰ هزار نفر شتر رتبه اول و پس از آن شهرستان های 
طبس، خوسف، بشرویه و سرایان به ترتیب پیشرو در پرورش شتر 
هستند. در حالی که شترداری یک صنعت سودمند تلقی شده و از 
گوشت، پوست، پشم و شیر این حیوان می توان بهره زیادی برد، در 
خراسان جنوبی هیچ جایگاهی برای فرآوری شیر شتر وجود نداشته 
و شترداران شیر را به صورت فله ای و با سختی فراوان به فروش 
می رسانند و نبود بازار فروش گوشت، پشم و محصوالت جانبی شتر 

از دیگر مشکالت پرورش دهندگان شتر است.

شیر شتر؛ مفید برای دیابتی ها

یکی از نکاتی که در مورد شتر بسیار حائز اهمیت بوده، شیر آن 
است که 1۰ برابر شیر گاو کلسیم، فسفر و آهن خاصیت داشته 
انسولینی که در شیر شتر موجود است برای  و از همه مهم تر 
درمان دیابت مفید است، عالوه بر این شیر شتر تأثیرات زیادی 
برای درمان هپاتیت و سل داشته و برای مداوای بسیاری از امراض 
صعب العالج مفید است. معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی در این راستا اظهار کرد: 3۰ هزار نفر شتر در استان 
وجود دارد که به دنبال جذب سرمایه گذار برای احداث کارخانه 

هستیم، اما تا این لحظه به مرحله عملیاتی نرسیده است.

فعالیت 23 واحد پرورش شتر
 در خراسان جنوبی

محمود اشرفی گل با بیان اینکه در خراسان جنوبی ۲3 واحد پرورش 
صنعتی و نیمه صنعتی شتر وجود دارد که ۲ هزار نفر شتر را پرورش 
می دهند، افزود: بقیه شتر ها به صورت سنتی پرورش داده می شوند 
که با توجه به ممیزی مراتع این روش منسوخ شده و باید دامداران 
به پرورش صنعتی این دام روی بیاورند. وی افزود: 8 هزار تن 

پتانسیل تولید شیر شتر در استان داریم، اما از این مقدار تنها هزار تن 
شیر شتر سالیانه وارد بازار می شود.معاون بهبود تولیدات دامی جهاد 
کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر دنبال تشویق 
فرآوری شیر شتر هستیم،  کارخانه  احداث  برای  سرمایه گذاران 
تصریح کرد: تعدادی سرمایه گذار نیز مراجعه کردند و پیگیر کار های 

مقدماتی و دریافت مجوز هستند. 

2 سرمایه گذار خارجی مجوز گرفتند

دارد  که  دلیل خواصی  به  اینکه شیر شتر  بیان  با  اشرفی گل 

 ۲ تاکنون  کرد:  بیان  شود،  صادر  خشک  شیر  به عنوان  باید 
سرمایه گذار از کشور آلمان و شهرستان سربیشه مجوز احداث 

کارخانه شیر خشک شتر در نهبندان را گرفته اند. 
این  توسط  شتر  خشک  شیر  کارخانه  مجوز های  افزود:  وی 
وارد  حال  در  حاضر  حال  در  و  شده  گرفته  سرمایه گذاران 
از کنیا هستند، چراکه در استان  نفر شتر شیری  کردن 5۰۰ 
بیشتر شتر های گوشتی داریم و شتر های شیری از کشور های 

آفریقایی و پاکستان وارد می شوند. 
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اضافه 
کرد: همچنین مجوز کشتارگاه شتر هم داده شده، اما به دلیل 

مشکالت مالی هنوز کاری انجام نشده است.

 نبود کشتارگاه؛ عامل زنده فروشی 
شتر به دیگر شهرستان ها

اشرفی گل ادامه می دهد: شتر یکی از ظرفیت های استان است که 
به دلیل نبود کشتارگاه به صورت زنده از استان خارج و به استان های 
تهران، اصفهان، کرمان، یزد، خراسان رضوی، سمنان و قم ارسال 
می شود. وی بیان کرد: در بحث اعطای تسهیالت محدودیت 
نداریم، اما مسئله شیر شتر آن گونه که باید در جامعه جا نیفتاده است.

 دانشکده معدن و کشاورزیهیچ؛سهمفرآوری»شیرشتر«درخراسانجنوبی
 در نهبندان و سربیشه احیا شود

کاوش- نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه 
در مجلس گفت: نهبندان قطب معدنی و سربیشه قطب 
کشاورزی استان است که با تشکیل کمیته ای ویژه 
برای احیای دانشکده های معدن و کشاورزی در این 
شهرستان ها باید برای پذیرش دانشجو و تربیت نیروی 
ماهر و متخصص تالش شود. افضلی با اشاره به جلسه 
فراکسیون والیی مجلس شورای اسالمی که در محل 
کمیسیون تلفیق با موضوع بررسی مسائل دانشگاه های 
کشور در حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار 
شد با توجه به گرانی ها و افزایش قیمت ها اظهار کرد: 
پایان نامه های پژوهش محور نیز از این گرانی ها متاثر 
آنها افت شدیدی داشته است  شده و سطح کیفی 
بنابراین باید در جهت افزایش کیفیت این پژوهش ها، 

منابع این بخش افزایش یابد

۸.۷ میلیارد تومان به پروژه بیمارستان 
خوسف اختصاص یافت

ایرنا - مدیر منایع فیزیکی و نظارت بر طرح های 
عمرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
در حال  پروژه  برای  امسال  بیرجند گفت:  درمانی 
 7۰۰ و  میلیارد  هشت  خوسف  بیمارستان  ساخت 
میلیون تومان اعتبار اختصاص یافت.گلکاری افزود: 
با اختصاص کامل و به موقع این رقم پیش بینی می 
شود بیمارستان 3۲ تختخوابی خوسف سال آینده به 
بهره برداری برسد. وی بیان کرد: احداث بیمارستان 
در شهر خوسف از جمله پروژه های مهر ماندگار 
است که در سفر هیئت دولت نهم به استان مطرح 
شد اما این پروژه هنوز تکمیل نشده است. مدیر منابع 
دانشگاه  بر طرح های عمرانی  نظارت  و  فیزیکی 
علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: اجرای این پروژه ابتدا 
با عنوان مرکز بهداشتی شبانه روزی کلید خورد اما 
با پیگیری های مکرر مسئوالن و نمایندگان مجلس 
به بیمارستان 3۲ تختخوابی ارتقا یافت. وی با بیان 
اینکه با اجرای این پروژه نیاز اساسی و خواسته به 
حق مردم شهرستان محقق می شود، یادآور شد: 
طی پنج سال )۹۰ تا ۹5( تنها یک میلیارد و 3۰۰ 
میلیون تومان، سال ۹۶ به میزان یک میلیارد تومان 
اعتبار و پارسال سه میلیارد و 5۰۰ میلیون اوراق برای 
ادامه کار این پروژه به استان ابالغ و بخشی از آن 
مجموع  پارسال  گفت:  است.وی  یافته  اختصاص 
خوسف  ساخت  حال  در  بیمارستان  های  هزینه 
برآورد شد و اواخر سال نیز پیمانکار آن مشخص و 
13 میلیارد تومان قرارداد با پیمانکار منعقد شده است.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
 نظر به اینکه در پرونده های اجرایی به شماره ۹۵۰۰۸۳ و ۹۵۰۰۸۸ محکوم عليه آقای مهدی نوفرستی محکوم است به پرداخت 

مبلغ ۱/۹۲۹/۴۷۶/۲۹۴ ریال بابت اصل خواسته و غيره در حق محکوم له آقای سيد سعيد شمس آبادی و پرداخت مبلغ ۲۸/۴۰۰/۰۰۰  
ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقيف ۴۸۱۵/۹ سهم مشاع از ۹۳۷۱/۴ سهم یک قطعه زمين مزروعی به پالک 
ثبتی ۱۲۲ فرعی از ۱۳۹۷ اصلی بخش ۲ بيرجند واقع در مجاورت پليس راه بيرجند که هر سهم به مبلغ یک ميليون ریال و جمعا به مبلغ 
۴/۸۱۵/۹۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به فروش می رسد. قيمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قيمت را پيشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 
۱۰ درصد مبلغ پيشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن 
معامله اقدام نماید در غير این صورت ۱۰ درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضيان در صورت تمایل می توانند 

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

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیم بلوک

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۵۰۰۰۰۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ هيئت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی راضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نيم بلوک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهيم یزدان شناس 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه ۱۹ صادره از قاینات در قطعه زمين دیمه زار به مساحت ۳۷۰۱۱/۶۵ مترمربع در پالک ۱۲ اصلی بخش 
۱۲ نيم بلوک واقع در مزرعه و قنات گریمنج انتقال موروثی ملک از مالک رسمی آقای حسن رضا حسنی اسدآباد محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۳/۱۳  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۳/۲۸
حمیدرضا توسلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بخش نیم بلوک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیم بلوک
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی  موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۵۰۰۰۰۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ هيئت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی راضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بخش ۱۲ نيم بلوک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهيم یزدان 
شناس فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه ۱۹ صادره از قاینات در قطعه زمين مزروعی و مشجر به مساحت ۱۳۲۹۸/۸۰ متر مربع در پالک 
۱۲ اصلی واقع در مزرعه و قنات گریمنج بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک نيم بلوک انتقال موروثی ملک از مالک رسمی آقای حسن رضا حسنی 
اسدآباد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۳/۱۳
  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۳/۲۸  حمیدرضا توسلی - رئیس ثبت اسناد و امالک  بخش نیم بلوک

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان مومن آباد سربیشه
 جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه شرکت تعاونی مرزنشينان مومن آباد سربيشه ساعت ۹ روز شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۹ 
در محل مهدیه سربيشه برگزار می شود.از کليه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصميم 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 االختيار 
خویش با هم تا ساعت ۱۲ تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع 
را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هرعضو سه رای و هر فرد غير عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در 
سمت هيئت مدیره یا بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکيل مجمع 
عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره 
و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال های ۹5-۹۶-۹۷ ۳- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 
۹۸  ۴- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال 5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 
برای مدت یک سال مالی ۶- تعیین حق الزحمه بازرس برای سال ۹۸ ۷- طرح و تصویب آئین نامه اداری استخدامی 

هیئت مدیره ۸- تصمیم گیری در خصوص پاداش ، حقوق و مزایای هیئت مدیره.
تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۳/۲۸ 

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی 30 هـزار تومـان

 عرضه انواع ترشی، زیتون، روغن زیتون،
 انواع شربت های طبیعی شیراز، ترشک، لواشک ، آبلیمو و عسل طبیعی 
خیابان توحید، خیابان میرزا کوچک خان غربی، حد فاصل خیابان نبوت 

وفلکه نعلبکی، پالک 5۲ 0915۷55۳41۳ - ۳۲۲۳9105 سجادی فر

10% تخـفیـف

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس جدید: خیابان معلم، بین معلم 10 و 12،  جنب بانک ملت

0۹155۶00۸50

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

به اطالع همشهریان 
عزیز می رساند:

ختم کالم ا... مجید 
به یاد اموات توسط 

قاریان قرآن 
انجام می گردد 

و عواید آن صرف بیماران 
سرطانی صعب العالج 

می شود.
09155618482 32227177

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
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پیام شما

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

سه شنبه * 28  خرداد 1398 * شماره 4374

استادیار دانشگاه آالباما آمریکا، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند شد

غالمی -رئیس گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند گفت: قرارداد همکاری دکتر میربزرگی استادیار دانشگاه آالباما آمریکا و دکترای الکترونیک به عنوان اولین عضو هیئت 
علمی وابسته دانشگاه بیرجند امضا شد.نویدی نیا از برنامه دانشگاه برای جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه های معتبر خارجی در دانشگاه بیرجند خبر داد و گفت:  جذب اساتید وابسته 

سالم خواستم از طریق روزنامه شما از استاندار تشکر کنم از دانشگاه های معتبر دنیا می تواند در ارتقای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند نقش مهمی ایفا کند و در این زمینه اولین عضو هیئت علمی وابسته پذیرش و معرفی شد.
و به ایشون بگویم آقای معتمدیان ما چندین استاندار دیگر 
داشته ایم اما در هر دوره ای متاسفانه مشکالتی پیش روی 
مردم بوده که انگار بین مردم و استاندارشون فاصله است 
اما شما اولین استانداری هستی که اینقدر احساس قرابت 
می کنیم عکس های شما در سفر قاین در فضای مجازی 
پخش شده بود و کامال مشخص بود به جای توجه به 
حرف های قلمبه مدیران و برخی افراد اتوکشیده و مرفه 
جامعه بیشتر عالقه مندبه شنیدن درد دل مردم محروم 
هستی این برای ما مردمی که صدامون تا به حال به گوش 
کسی نرسیده یه خوشحالی مضاعفه به عنوان یه نفر که 
تو یک خانواده انقالبی بزرگ شدم و در جمع خانواده مون 
شهید دادیم و بسیاری از بزرگای خانواده مون اگر جانباز 
نباشن ایثارگر بودن به صراحت می گم شما یک مدیر 
واقعی انقالب اسالمی هستی که می تونه الگوی بقیه 
باشه و مطمئنم هیچ تبلیغی برای نظام اسالمی در چله 
دوم انقالب و گام دوم از منش و روش شما در خدمت به 
جامعه و مردم داری موثرتر برای حفظ ارزشهای این انقالب 
نیست. بدونین در گوشه گوشه این استان قدردان زحمات 
شما هستن و خانواده های زیادی برای سالمتی و موفقیت 

شما هر روز دعاگویند. یا علی مدد
ارسالی به تلگرام آوا
روزنامه آوا لطفا مطلبی در خصوص چشم و هم چشمی 
در بیرجند بزن بخدا هیچ کس نمی تونه هیچ کاری 
انجام بده که بالفاصله ده نفر دیگه کنارش همون کار 
میدن امروز یه کار ابتکاری انجام می دی فردا ۱۰ نفر 
دیگه که هیچ ایده ای از خودشون ندارن فقط با یه 
سرمایه کنارت سبز می شن باور کنین این آفت بزرگیه 
برای پیشرفت منطقه مون کاش تو اعطای مجوزها 

حداقل یه سری مسائل رعایت می شد. 
ارسالی به تلگرام آوا
در خصوص وضع بیکاری خواستم بگم چند ماه پیش 
تو روزنامه خودتون یه آگهی استخدام نیرو زدم از بس 
که تماس گرفتن روز سوم گوشی رو دیگه جواب ندادم 
اما همون هایی هم که اومدن هیچ کدوم تخصص یا 
پشتکار و یا سازگاری الزم رو نداشتن کاش بجای اینهمه 
تحصیل کرده بیکار مقداری حرفه آموز می داشتیم کسی 
که کار بلد باشد، کسی که فقط پشت میز نشینی نخواهد 
به بخش خصوصی  ورود  به محض  بداند  که  کسی 
قرار نیست حقوق های آنچنانی بدون کارآیی بگیرد و 
توقعاتش را معتدل کرده باشد لطفا دیگر نگویید بیکاری 

زیاد است بگویید  کار هست اما کارکن نیست. 
ارسالی به تلگرام آوا
پاسخ به سرمقاله ۲۷خرداد. خودپرداز نیز خطا دارد با 
 این حال چند توصیه به همشهریان قبل ورود کارت :
حتما تاریخ انقضای کارت را کنترل فرمایید. هنگام ورود 
کارت رمز را یادآوری کنید چون تعداد کارت بانکی هر 
شخص زیاد است. در هنگام دریافت وجه حتما کارت 
را برداشته سپس پول را شمارش کنید. هنگام دریافت 

وجه مشغول تلفن همراه نشوید.
9۱5...4۱۲

سالم. باتوجه به تعدد شرکت های سهامی زراعی در استان 
و ایرادات قانونی در قوانین تشکیل و اساسنامه شرکتهای 
مذکور پیشنهاد می شود خراسان جنوبی با ایجاد کارگروهی 

در جهت اصالح قوانین پیش قدم شود.
9۱5...8۰4

حسینی- شانزدهمین همایش روسای کتابخانه های مرکزی 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور به میزبانی خراسان جنوبی 
دانشگاه  همایش،  این  راستای  در  شد.  برگزار  گذشته  روز 
تور  پرواز  آسیا  آژانس گردشگری  با همکاری  پزشکی  علوم 
بیرجندگردی را برای آشنایی مهمانان با فرهنگ و تاریخ استان 
برگزار کرد. روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور در این تور از مدرسه شوکتیه، آب انبار محسن 
زاده، موزه عروسک و باغ و عمارت اکبریه بازدید کردند. این 
فرهیختگان  این  با  تا  گذاشت  اختیارمان  در  را  فرصتی  تور 

همراه شویم و نظرشان را درباره بیرجند بپرسیم.

رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی در
 کشور به لحاظ خدمات کتابخانه ای

بیدختی مدیر اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه 
توضیحاتی  همایش  این  درباره  ابتدا  بیرجند  پزشکی  علوم 
اصفهان  در   8۱ سال  همایش  اولین  کرد:  عنوان  و  داد 
گوناگون، شهرهای  در سال های  آن  از  و پس  برگزار شد 
بیشتر  و  مشهد  و  تبریز  گیالن،  همدان،  همچون  بزرگی 
تهران میزبان این همایش بودند اما امسال برای اولین بار 
 همایش را در شهری برگزار کردند که کوچکتر و ناشناخته تر 
است. وی با اشاره به این که کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی 
تیپ ۲ کسب کرده  دانشگاه های  بین  را  اول  رتبه  بیرجند 
خدمات  نظر  از  گفت  توان  می  جرات  به  داد:  ادامه  است، 
ای  ویژه  در جایگاه  و  نظیر هستیم  بی  در کشور  کتابداری 
به واسطه فعالیت هایی که از سال 8۱ به صورت منسجم 
دکتر  وی،  گفته  به  گرفتیم.  قرار  دادیم،  انجام  هماهنگ  و 
اطالعات  انتشار  هماهنگی  و  توسعه  مرکز  رئیس  کبیری، 
این  به  بیرجند،  از  بازدیدهایی  طی  بهداشت  وزارت  علمی 
کوچک  شهری  عنوان  به  امکانات  این  دیدن  رسید  نتیجه 
برای  انرژی  و  ایده  تجربه،  برای کسب  ارزشمندی  جایگاه 
پیشنهاد  به  رو،  همین  از  دارد،  کشور  سراسر  در  همکاران 

ایشان، شانزدهمین همایش در بیرجند برگزار شد.

مکانی مختص تهیه محصوالت غذایی سنتی 
استان برای معرفی نداریم

بیدختی از حضور 5۰  مهمان از 49 دانشگاه کشور و از همه 
در  نگاری  آینده  تم  با  همایش  افزود:  و  داد  خبر  ها  استان 
کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی برگزار شد و در کنار آن 
برای بخش های حرفه ای از اساتید دانشگاه های برجسته 
کشور از جمله دکتر فتاحی استاد بازنشسته دانشگاه فردوسی 
از دانشگاه خوارزمی دعوت شد برای  و دکتر علی محمدی 

مباحث روز کارگاه های علمی برگزار و سخنرانی کنند.
آداب و رسوم و  را معرفی  این همایش  اهداف دیگر  از  وی 
صنایع دستی بیرجند دانست و گفت: در همین راستا پذیرایی 
به  محلی  نان  عنوان  به  کماچ  و  سنتی  شیرینی  با  همایش 
همراه شناسنامه هایی برای معرفی محصول انجام شد. که 
مهمانان توجه ویژه ای به محصوالت داشتند و مشتاق به تهیه  
انهابودند ولی مشکلی در این زمینه داریم  این  است که جایی 
مختص معرفی به مهمانان برای تهیه این محصوالت نداریم. 

استفاده از بستر فضای مجازی برای ارائه اطالعات 
بیشتر درباره جاذبه های گردشگری استان

یکی از برنامه های این تورگردشگری ، تماشای موسیقی سنتی 
بیرجند در باغ اکبریه بود که مورد توجه بسیار زیاد بازدیدکنندگان 
انتشار  هماهنگی  و  توسعه  مرکز  رئیس  کبیری  گرفت.  قرار 
کرد:  عنوان  بیرجند  درباره  بهداشت  وزارت  علمی  اطالعات 
احترام  و  پاکدستی  باال،  تاریخی  قدمت  دلیل  به  شهر،  این 
مردم، پیشینه علمی و تجاری آن، می تواند بیش از این برای 
بازدیدکنندگان داخلی و خارجی مورد توجه قرار بگیرد. وی با 
بیان این که به نظر می رسد با کمک رسانه های اجتماعی و 
درگاه های اینترنتی می توان این شهر و آثار آن را بیشتر به دنیا 
و حتی داخل کشور معرفی کرد، یادآور شد: می توان از فرصت 
و توانمندی رسانه های جاری در کشور همچون شبکه های 

اجتماعی، برای ایجاد آدرس اینترنتی برای هر کدام از اماکن 
تاریخی استفاده و آن را در کنار تابلوی ورودی اثر حک کرد تا 
بازدیدکننده اگر مایل به کسب اطالعات بیشتر یا معرفی اثر به 
دیگران باشد، از این قابلیت استفاده کند.کبیری در ادامه با اشاره 
به این که دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با این که جزو دانشگاه 
های تیپ ۲ است اما در مدیریت اطالع رسانی و منابع علمی 
دانشگاه جزو برترین ها در کشور قرار دارد، خاطرنشان کرد: این 
دانشگاه توانسته رتبه اول را بین دانشگاه های تیپ ۲ و حتی  
تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور به دست آورد که نشان 
دهنده مجموعه ای منسجم و در عین حال دارای انگیزه برای 

کار و ارائه امکانات است.

تابلوهای راهنمای شهر خیلی کم است

مدیر کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نیز درباره این 
استان عنوان کرد: از دیدن بیرجند بسیار تعجب کردم و باورم 
نمی شد اینجا دیاری به این سرسبزی و با قدمت باال باشد. 
هنگام آمدن تردید داشتم اما قطعا دفعه بعد همراه با خانواده به 

این شهر سفر خواهم کرد. 
وی با انتقاد از این که در مسیر جاده های بیرجند، تابلوهای 
نیز  شهر  در  همچنین  داد:  ادامه  است،  کم  خیلی  راهنما 
تابلوهایی که مسافران را هدایت و مسیرها را حتی برای هتل 

ها و اماکن شاخص مشخص کند ، کمتر دیده می شود. 

بیرجند را گوشه ای از دنیا و 
 لم یزرع تصور می کردم

برزین مدیر کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی از استان کهگیلویه 
و بویراحمد نیز با بیان این که بیرجند را گوشه ای از دنیا و به 
صورت لم یزرع و بدون زیبایی تصور می کردم، خاطرنشان کرد: 
اکنون با دیدن این شهر زیبا در دل کویر بسیار متعجب شدم. وی 
به تمیزی شهر اشاره کرد و گفت: هر جا وضع زندگی سخت تر 
باشد مردم پرتالش تر هستند ، تصور کنونی من از مردم بیرجند، 

همانند مردم یزد، سخت کوش و با همت است.

انتظار من از بیرجند، شهری با 
بافت سنتی و معماری وسیع بود

 
رشیدی از استان آذربایجان غربی اما نظری متفاوت داشت و 
گفت: انتظار من از بیرجند شهری با بافتی سنتی و معماری 
همانند آنچه در یزد دیده می شود، بود اما این گونه نیست، 
البته مدیریت شهر تالش کرده برخی بافت ها را حفظ کند اما 
گستره وسیعی ندارد. متاسفانه ساختمان های سنگ و سیمان 
و آهن که هویتی ندارند این جا هم ریشه دوانده و وارد بافت 
و  ملک  باالی  قیمت  از  جا شدند. وی همچنین  این  اصیل 
زمین در بیرجند ابراز تعجب کرد! رئیس کتابخانه دانشگاه علوم 

پزشکی همدان با تعریف از اماکنی که بازدید کرده بود، عنوان 
کرد: مردم بیرجند خون گرم هستند و شهر خیابان های تمیزی 
دارد. وی البته از نبود تابلوهای معرفی آثار استان در شهر انتقاد 
کرد و افزود: متاسفانه زمانی که اماکن تاریخی تخریب می 
شوند به فکر مرمت می افتند، مشکلی که در تمام ایران دیده 

می شود و اکنون در باغ اکبریه نیز شاهد آن هستیم. 

جنوبی  خراسان  در  گردشگری  های  زیرساخت 
هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارند

در ادامه کاشانی مدیرعامل آژانس گردشگری آسیا پرواز، با بیان 
این که تور بیرجندگردی طبق تفاهم نامه بین ما و دانشگاه علوم 
پزشکی برای روسای کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور و چند تن از مسئوالن وزارت بهداشت برگزار شد، عنوان 

کرد: خوشبختانه استقبال مهمانان بسیار خوب بود.
شهر،  های  جاذبه  از  بازدید  بر  عالوه  کردیم  سعی  نیز  ما   
دیگر آثار ثبت ملی و جهانی شده استان، هتل ها و اقامتگاه 
بعدی  سفرهای  برای  ریزی  برنامه  برای  را  بومگردی  های 
این مهمانان معرفی کنیم. وی همچنین با اشاره به این که 
زیرساخت های گردشگری در خراسان جنوبی هنوز تا نقطه 
مطلوب فاصله زیادی دارند، تصریح کرد: شاید در بازدیدهای 
میدانی مدیران اوضاع مطلوب به نظر برسد ولی گروه های 
گردشگری همچون ما که در میانه میدان هستیم، متاسفانه 
مثال  برای  مواجهیم.  غریبی  و  چالش های عجیب  با  هنوز 
برای هماهنگی بازدید از یک اثر تاریخی ثبت ملی یا جهانی 
شده ، دغدغه داریم تا بتوان محیطی مناسب برای گردشگر 
فراهم کرد. در همین راستا از مدیران کالن استان، استاندار و 
مسئوالن میراث فرهنگی دعوت می کنیم در یکی از تورهای 

ما شرکت کنند و از نزدیک شاهد چالش هایمان باشند.

تالش ها برای معرفی جاذبه های
 استان کافی نبود

بسیاری از مهمانان این همایش در صحبت ها و واکنش های 
خود به آثار تاریخی و برنامه های سنتی استان، ابراز عالقه می 
کردند و البته بسیار متعجب بودند. زیرا یا ذهنیتی از این استان و 
شهر بیرجند نداشتند و یا فضایی کامال خالف واقعیات و جذابیت 
های این منطقه متصور شده بودند! به نظر می رسد تالش های 
انجام شده برای معرفی جاذبه های استان کافی نبوده و بیش از 
پیش در این حوزه باید سرمایه گذاری کرد. استقبال گردشگران 
داخلی یا خارجی نشان می دهد خراسان جنوبی حرفهایی برای 
گفتن در صنعت گردشگری دارد اما به همان میزان توجه و 

توسعه آن باید بیش از پیش مدنظر قرار بگیرد.

بیرجند، از تصورات تا واقعیات

نی
اشا

س: ک
عک

این جا را گوشه ای از دنیا و به صورت لم یزرع تصور می کردم!
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آگهی نوبت اول  ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف ارتباطات و محصوالت فرهنگی شهرستان بیرجند 
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 

پانزده روز از تاریخ ۳/2۹/ ۹۸ جهت ثبت نام  در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  
و اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، 

معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران  
نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر -عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس 

 عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه 
ها و اتاق اصناف عدم - اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای 

افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 
 داشتن پروانه کسب معتبر دائم - وثاقت و امانت

مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول 2 برگ(- 
عکس 4×3 رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی - گواهی عدم سوء 

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

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند
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شماره تماس: 0۹۱5۳6۱۷6۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد
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موفقیت و انرژی

اهداف زندگی

خودتان را در صدر قرار دهید

نه اینکه خودخواه و خودمحور باشید اما زمانی که 
به خودتان ارزش واقعی بدهید بسیاری از اشتباهات 
زندگی شما  نخواهید شد و رضایت در  را مرتکب 
ترین  اصلی  از  یکی  ویژگی  این  زد.  خواهد  موج 
این  توصیف  در  و  است  موفق  افراد  های  ویژگی 
 جمله همین بس که معروف ترین و موفق ترین
مصمم  و  پذیر  مسئولیت  افرادی  دنیا  های  انسان 
هستند. جامعه پر است از اتفاق های منفی و مثبت 
که فرد را این طرف و آن طرف می کشاند اما اگر 
فرد هوشیاری باشید خود را بین موج های مثبت قرار 
می دهید تا هم برای خود و هم برای دیگران مثبت 
بیاندیشید و مثبت آرزو کنید. زمانی که شما خوب 

باشید زندگی و هدف تان هم خوب خواهد بود.

چگونه کتابخوان شویم؟

دوست داشتن  کتابخوان شدن،  برای  قدم  نخستین 
برای  کنیم؟  عادت  مطالعه کردن  به  چگونه  است. 
شروع مطالعه روزانه چه کتابی مناسب تر است؟چگونه 
یک کتاب را بخوانیم و اصال چطور یک کتابخوان 
شویم؟ پرسش هایی که ذهن هر فرد در شروع فرآیند 

عادت به مطالعه با آن روبه رو می شود.
با توجه به تأثیر آموزش در پیشرفت اجتماعی، فرهنگی 
کشور، ترویج فرهنگ مطالعه از ارزش های دینی و ملی 
به شمار می آید. در فرهنگ و تمدن اسالمی، کتاب 
جایگاه ویژه ای دارد و همواره به آن عنایتی خاص شده 
است. قدم اول، دوست داشتن: نخستین پیشنهاد ما این 
است اگر کتابی را دوست ندارید، نخوانید. قدم مهم برای 
کتابخوان شدن، دوست داشتن کتاب است. در کتابخوانی 
توجه کنید، کتابی را انتخاب کنید که دوست دارید و از 

خواندن آن لذت می برید.
اگر می خواهید یک کتابخوان حرفه ای شوید، نخست 
کتاب را پیش چشم قرار دهید و ببینید آیا از خواندن این 
کتاب لذت می برید یا خیر؟ می توانید بخش کوتاهی از 

کتاب برگزیده خود را هم بخوانید.
اگر ارتباط برقرار کردید، آن کتاب را برای مطالعه انتخاب 
کنید. یکی از راه های ترویج کتابخوانی در دسترس  بودن 
روزانه  مشغله های  و  درگیری ها  میان  در  است.  آن 
زمان های بسیاری وجود دارد که می توان از آن به عنوان 

فرصتی برای کتابخوانی بهره برد.
باشیم،  داشته  دسترسی  کتاب  به  که  زمان هایی 
زمان  های  است؛  کتابخوانی  برای  زمان  بهترین 
انتظار، مترو و... . اگر آدمی نیستید که به سادگی 
اول  بخوانید، در مرحله  بگیرید و  کتاب دست تان 
همیشه یک کتاب همراه خود داشته باشید و هرکجا 

که می روید، با خود ببرید.

چند نکته برای
 پیشگیری از نیش حشرات

هنگامی که به مناطقی می روید که امکان وجود کنه در 
آن زیاد است، بدن خود را به طور کامل بپوشانید. از لوازم 
دافع حشرات استفاده کنید. روزانه لباس ها و لوازم خود را 

برای احتمال وجود کنه در آن ها، بررسی کنید.در صورتی 
که یک کنه را در لباس ها یا وسایل خود یافتید، در اسرع 
وقت آن را با یک قیچی یا موچین از بین ببرید تا احتمال 
انتقال بیماری های آن را کاهش دهید. روش از بین بردن 
کنه با موچین به این گونه است که کنه را بین موچین قرار 

داده و آن قدر فشار دهید تا از بین برود. 

افزایش ظرفیت ریه
 با ورزش هوازی 

پیاده روی یک ورزش هوازی است که جریان اکسیژن 
در خون را افزایش و به افزایش ظرفیت ریه، حذف 
سموم و مواد زاید کمک می نماید. همچنین با فراهم 

نمودن شرایط تنفسی بهتر و عمیق تر، باعث درمان 
برخی از مشکالت ریه می گردد. پیاده روی نست به 
دویدن به عنوان یک ابزار بسیار موثر در کنترل دیابت 
نقش دارد. ورزش حساسیت بدن به انسولین را افزایش 

داده و باعث تنظیم قند خون می شود.

ماسکی برای پوست
 که می توان آن را خورد

ماسک صورت از نوع ماسک هایی است که می توان 
عالوه بر اعمال روی پوست کمی از آن را نیز مصرف 
کرد. پنج عدد بادام و دو قاشق غذاخوری بلغور جوی 

دوسر را آسیاب کنید و مخلوط کنید. با اضافه کردن یک 
قاشق غذاخوری عسل و دو قاشق غذاخوری ماست 
ترکیبی خمیری شکل به دست می آید. مخلوط به 
دست آمده را به مدت ۱۵ دقیقه روی پوست بگذارید. 
بادام ها و ماست، پوست را تغذیه کرده و بلغور جوی 

دوسر به عنوان الیه بردار عمل می کند. 

مصرف دو لیوان آب لیمو قبل
 از صبحانه برای کاهش سنگ کلیه

از دست دادن آب یکی از عوامل مهم در پیشرفت سنگ 
کلیه است. هنگامی که بدن خشک شود، مایع به آرامی 
از طریق کلیه ها حرکت می کند و این کندی حرکت، 

شانس ترکیب مواد معدنی و نمک را افزایش می دهد.
این ماده غذایی ترکیبی که به تجزیه رسوبات کلسیم 
کمک می کند و رشد آنها را کند می کند؛ مصرف دو 
لیوان آب لیمو صبح قبل از غذا و چند ساعت قبل از شام 
است که باعث کاهش ایجاد سنگ کلیه  می شود.    سعی 

کنید از آب لیموی تازه استفاده کنید.

توت فرنگی کمک به 
جلوگیری از آلرژی و آسم

توت فرنگی حاوی نوعی فالونوئید به نام کوئرستین 
است که به این میوه خاصیت ضد التهابی می دهد. در 
نتیجه، مصرف این میوه می تواند عالئم مرتبط با آلرژی 

از جمله آبریزش بینی و چشم ها و کهیر را تسکین 
دهد. به همین ترتیب، مصرف زیاد ویتامین C که مقدار 
فراوانی از آن در این میوه وجود دارد، می تواند بیماری 
آسم را به میزان زیادی تسکین دهد. بیوفالونوئیدهای 
موجود در این میوه تأثیر مثبتی بر کاهش تعداد دفعات 

وقوع حمله های آسمی و شدت آن ها دارد.

معموال رژیم های کاهش وزن بسیار سنگین هستند که می توانند باعث ایجاد حس گناه، سرخوردگی و تنش شوند. 
این رژیم ها اصرار بر کاهش کالری بسیار زیاد و گرسنگی کشیدن دارند. چیزی که باید به یاد داشته باشیم این است که 
برای داشتن یک رژیم غذایی موفق باید رژیم غذایی را تغییر دهیم و به جای گرسنگی کشیدن مجموعه ای از عادت 
های سالم را جایگزین عادت های تغذیه و سبک زندگی قبل کنیم. زندگی روزانه خود را باید تبدیل به بخشی از روال 
کاهش وزن کنیم تا بتوانیم یک رژیم غذایی متعادل و خوشمزه داشته باشیم و در عین حال وزن مان را کاهش دهیم. 
برای از دست دادن وزن باید مواد خوراکی با خاصیت کاهش وزن را به رژیم غذایی خود اضافه کنیم. مواد غذایی که 
بدن برای سوزاندن آن ها باید کالری بیشتری مصرف کند، به عالوه خواص دارویی این مواد که می تواند در کوتاه ترین 

زمان ممکن وزن اضافه را از دست بدهید.

به بیماران مبتال به پرفشاری خون توصیه می شود که بر رژیم غذایی، شیوه زندگی و میزان فعالیت بدنی خود به طور 
منظم نظارت داشته باشند. هندوانه یک منبع غنی از لیکوپن است که به تقویت سالمت قلب کمک می کند. این میوه 
غنی از بتاکاروتن، ویتامین سی و آنتی اکسیدان ها نیز هست. پتاسیم موجود در هندوانه به کاهش فشار خون کمک 
فراوان می کند. کیوی: دارای آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی حیاتی است. فیبر موجود در کیوی به هضم موثر غذا و 
کاهش وزن کمک می کند. محتوای باالی ویتامین سی موجود در این میوه باعث افزایش ایمنی و سالمت پوست می 
شود. بر اساس مطالعات، مصرف 3 عدد کیوی در طول روز، فشار خون را در مبتالیان به پرفشار خون باال کاهش می 
دهد.توت فرنگی: گنجینه ای از آنتی اکسیدان ها و خواص ضد التهابی است. توت فرنگی منبع غنی از ویتامین سی و 

امگا 3 است. این میوه آبدار همچنین منبع خوبی از پتاسیم نیز بوده و به کاهش فشار خون کمک می کند.

چطور با میوه ها فشار خون را کاهش دهیم؟کاهش وزن سریع و طبیعی

کشف کنید که چرا اینقدر عجله دارید. معموال ما وقتی که 
سرمان شلوغ می شود و باید چندین کار را همزمان انجام دهیم، 
صبر و تحمل خود را از دست می دهیم و انتظار داریم تمامی آن 
شلوغی ها و آشفتگی ها در چند دقیقه به پایان برسد. سعی کنید 
تقسیم وظایف کنید و همه کارها را خودتان به تنهایی و همزمان 
انجام ندهید. انجام کارها را به طور منطقی زمان بندی کنید. 
انجام همه کارها به تنهایی، خود می تواند آزمونی برای صبر و 
تحمل شما باشد اما باید یاد بگیرید که بارهای روی دوش خود 

را به صورت منطقی با دیگران قسمت کنید.
علت دقیق از دست دادن صبر و تحمل و بی تابی خود را پیدا 

کنید. برای مثال: وقتی هیچ کاری برای انجام دادن ندارید! بی 
تابی و بی طاقتی درون شما می خزد و ممکن است احساس 
اضطراب، نگرانی و ناراحتی داشته باشید بی آنکه بدانید دلیل همه 
این ها نداشتن صبر و تحمل است. برای اینکه بتوانید از تکرار 
آن جلوگیری کنید، آگاه بودن از دالیل آن به شما کمک می 
کند. چه اتفاقات، افراد، حرف ها و شرایطی باعث می شوند که 
خونسردی خود را از دست بدهید؟ بنشینید و لیستی تهیه کنید 
از تمام مواردی که باعث ایجاد تنش، اضطراب، بی حوصلگی یا 
خستگی در شما می شوند. در درون تمامی این علت ها واقعیت 
هایی نهفته است که قبول آنها برای ما سخت است. برای مثال 

وقتی کاری برای انجام دادن ندارید بی تاب می شوید اما آیا واقعیت 
درونی آن، این نیست که از احساس تنهایی رنج می برید؟به دنبال 
الگوها بگردید. آگاهی از علل بی تابی این شانس را نیز به شما می 
دهد که بهتر خوتان را بشناسید و شاید بتوانید رابطه و شرایطی 
که برای شما مفید و سازنده نیست را آشکار کنید. شاید اینگونه 
قدرت تغییر در آنها را پیدا کنید. واقعیت های درونی را کشف کنید 
و بعد به صورت منطقی در مورد این مشکالت فکر کنید و تصمیم 
بگیرید که آیا بی تابی شما مجاز یا مفید است؟  به جای اینکه 
 احساس استرس و ناراحتی داشته باشید به دنبال یک راه حل

 ریشه ای برای مشکل خود بگردید.

 چه چیزهایی شما را بی صبر و تحمل می کند؟ 

آیه روز

و به راستی لقمان را حکمت دادیم که خدا را سپاس بگزار و هر که سپاس بگزارد تنها برای خود سپاس می  
گزارد و هر کس کفران کند در حقیقت  خدا بی  نیاز ستوده است. )سوره لقمان/ آیه ۱۲(ص

سخن روز

اگر کسي با اطمینان به سمت رویاهایش به پیش برود و بکوشد تا آن چنان زندگي کند که همیشه تصورش 
را کرده است، با چنان موفقیتي به آنها خواهد رسید که در زمان هاي عادي، دست نایافتني به نظر مي رسد.
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جدول ۴۳۷۴                        

افقي: ۱- لباس زمستاني - تابلوي 
دورنما ۲ - واحد پول چین - ترشي 
ریاضیات  در  مبنا   - بادمجان 
3- پرنده شکاری - پادشاهان  - 
غالف شمشیر 4- مادربزرگ - یک 
مادر  آرش-   سالح    - عامیانه 
شعبده   - هیتلر  معاون  آذري ۵- 
از   - سالشمار   - جانشین 6  باز- 
نام   - اروپایي  زنان  اشرافي  القاب 
ترکي 7 - کار بي اساس و نسنجیده 
فاقد   - آبدار  شیمیایي  ترکیب   -
 - رشد   - زعفران    -8 شفافیت 
گاري 9-  سال گذشته-  پیشنهاد 
فروش با قیمت باالتر  - پایتخت 
اردن ۱0 - سفید ترکي-  تکراري 
- خط کش سه گوش ۱۱ - دیدن 
رادیویي -  نمایشنامه  شاعرانه -  
پرنده ای زیبا ۱۲-  معدن - میناي 
درهم -  از شهرهاي استان تهران  
- بریدن شاخه هاي درخت ۱3- 
رسم کننده-  تاج گل - دوره پس 
گاو  بزرگداشت-  بیماري ۱4-   از 
مقدس  - چند رئیس ۱۵ - زلزله 

سنج - اثري از ابن سینا 

عمودي: ۱- دادن طرح و نقشه 
لوزالمعده    - دیگر  براي شخص 
برگ  و  زین   - خوبرو  زنان   -  ۲
برفي3-  شهري  ورزش  اسب - 
در هلند  -خرما فروش- از مراکز 
نوعي   -4 هندوان  عمده  دیني 
رابطه خواهر و برادري-  پایبندي 
- باب روز- مادر وطن ۵- زور و 
توان - ملیح  - درخت انگور 6-  
پیشکش، کادو - صفرا  7-  نام 
 - علمي  گردهمایي   - هرسان 

کته  برچسب-   چپ 8-   طرف 
- ترموستات 9-  پسر گودرز در 
شاهنامه - نجار-  پایتخت اوکراین 
۱0 - خباز - فریاد بلند ۱۱ - جنس 
به ظاهر قوي - صبحانه نخورده  
اردبیل ۱۲-   استان  در  شهري   -
عدد حمام -  بله التین - ماهي 
رادار   -  ۱3 روستاها  بال-   پهن 
- ویرگول - آسیاب آشپزخانه ۱4 
- وسط - فرهنگیان- از رودهاي 

ایران ۱۵-  اثري از حسین مدني

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

1234567891۰1112131415
هراوقدبعبنملم1
ناماهعاشاکتفج2
دنبورتارداصت3
مینایتلولراهم4
بایدرنتفنشددع5
اناناشیااشفا6
رهچاتکرادتیک7
اپونکاوسمامال8
تیینابمادبمم9
رانادانسااهب1۰
ژاژیمیدقنمسای11
وراوانرباکاتا12
ینزبهکیلوفزد13
یمسردادمایبال14
هساتمهروتالگر15

معجزه گر قرن بیست و یکم 
ماده   120 از  بیش  استفاده  زمان  در  طبی  زالوی 

ناشناخته و 12 آنزیم را وارد بدن ما می کند.
در عصر روم باستان و طب بوعلی سینا از زالوی طبی 
برای معالجه و درمان حاکمان استفاده می شده و در 
کشورهایی از جمله آلمان ، فرانسه و... به کمک زالوی 
طبی نژاد ایرانی بیش از 27 بیماری را درمان می کنند! 

در حال حاضر در کشور ما استفاده از زالوی طبی با استقبال بی نظیر مردم  روبرو شده است. 
 موارد استفاده:1- پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی  2- رفع جوش صورت 
3- درمان فشار خون 4- چربی خون 5- پروستات 6- واریس 7- سردردهای مزمن 
8-زخم های چرکی 9-باال بردن توانایی جنسی 10- جلوگیری از پیشرفت تومورهای 
سرطانی 11-واریکوسل 12- رفع کبودی بدن 13-پاکسازی کبد از سموم 14-برطرف 
 نمودن غلظت خون 15- وزوز گوش 16- دردهای مفاصل 17- دیابت و... صورت می گیرد.

با یک نوبت زالو درمانی  ادامه زندگی خود را بیمه نمائید

 معتبرترین مرکز فروش زالوی طبی بهداشتی در خراسان جنوبی مؤسسه زالو پروران شرق
 ثبت 443  *  شماره پروانه  2398/02/20   *  کد اقتصادی 411- 957-613

تلفن تماس : 09021632273/ 32213272 - 056
بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد، واحد 125 

سرویس کولر در اسرع وقت 
۰915۰9۰2993

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
۰۰ ) مدرن برتر(

کارت دانشجویی اینجانب آرمینا ناسوتی
 به شماره دانشجویی 94137135190136 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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 

نقد و اقساط

مجوز حمل سالح شکاری 2 لول ساچمه زنی ته پر 
کوسه به شماره سالح 3004143 به نام امیر محمدی 

مقدم کشوک علیا به شماره ملی 0941177750 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به تعدادی راننده  دارای گواهینامه پایه یک جهت کار در کشتارگاه صنعتی طیور 
قاین )حمل مرغ گرم از قاین به استان های همجوار( نیازمندیم. جهت گزینش 

از ساعت 8 الی 13 به مدت یک هفته به آدرس بیرجند - خیابان بهشتی
 نبش بهشتی 6 مجتمع اردیبهشت طبقه اول - واحد 103مراجعه فرمایید.

تلفن تماس: 09153346112- 09153346119

به یک نفر خانم طراح 
آشنا به فتوشاپ جهت کار

 در روزنامه نیازمندیم.
تلفن تماس:

 32224582 
داخلی 201

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

گاه الستیک  پیشرو رفوش
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

09370937338

به یک خانم یا آقا جهت کار بازاریابی برای مواد پروتئینی نیازمندیم. 
)بازار روز غفاری، غرفه 31(      09159210598- 09155119641
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خبر ویژه

مناسبت  به  برتر بخش کشاورزی  *۳۱تولیدکننده 
هفته جهاد کشاورزی در فردوس تجلیل شدند.

و  عترت  قرآن،  مسابقات  دوره  هفتمین  *سی 
نماز دانش آموزی خراسان جنوبی دیروز با حضور 

۳۰۰دانش آموز پسر در بیرجند کار خود را آغاز کرد.
*طرح نهال کاری ۱45 هکتار در کانون فرسایش 
بادی خاکی مزار سید علی و در دو شهرستان سربیشه 

و نهبندان افتتاح شد.
*به گفته رئیس محیط زیست شهرستان خوسف 
۳بزمجه بیابانی )بزغاله مار( در خوسف زنده گیری و به 

طبیعت بازگردانده شدند.
در  امروز  هوا  دمای  گفت:  هواشناسی  *کارشناس 

استان به طور نسبی همچنان روند افزایشی دارد.
*پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اجرای طرح 
پاکسازی نقاط آلوده و پاتوق های فروش مواد مخدر، 
8 خرده فروش مواد مخدر را دستگیر و ۳۰۰ گرم مواد 

مخدر صنعتی کشف کردند.
* طرح بوته کاری مراتع آیسک شهرستان سرایان به 
مساحت ٦۰هکتار با اعتبار ۱5۰میلیون تومان از محل 

صندوق توسعه ملی افتتاح شد.
*رئیس پلیس راه گفت: بر اثر وقوع دو فقره تصادف 
در جاده های استان ۲ نفر کشته و ٦ نفر مصدوم شدند.

جنوبی  خراسان  بهزیستی  اجتماعی  امور  *معان 
گفت: سال گذشته هفت هزار و ۲8 تماس با سامانه 
که  برقرار شد  استان   ) اجتماعی  اورژانس   (  ۱۲۳

نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد رشد داشته است.
*نمایشگاه کلکسیون های خانگی با حضور کلکسیون 
داران و مجموعه داران خانگی در محل نگارخانه شهر 
بیرجند گشایش یافت و هر روز تا پایان خرداد ماه از 

ساعت ۱8 تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.

اخبار کوتاه

گرایش جوانان و دانش آموزان 
به مصرف ماده مخدر گل

کاری -  روز گذشته دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر استان تهران با بیان اینکه قاچاقچیان 
به دروغ تبلیغ می کنند که مصرف ماده مخدر ُگل 
اعتیادآور نیست، گفت:  متاسفانه  گرایش جوانان و 
دانش آموزان به این ماده مخدر افزایش یافته است.  
وی ادامه داد: مرکز ورودی بیشتر  مواد مخدر کشور 
افغانستان است که متاسفانه جوان های ایرانی با تصور 
اینکه معتاد نمی شوند آن را مصرف می کنند.  در همین 
باره یک  جامعه شناس عنوان کرد: مصرف گل عالوه 
بر ایجاد نشئگی، سندرم بی انگیزگی را در فرد کاهش 
داده و به همین دلیل از جذابیت بیشتری برای مخاطبان 
برخوردار است. وی خاطرنشان کرد: ماده مخدر گل به 
همراه سیگار و حتی در تنباکوی قلیان ها و از طرفی 
بصورت ترکیبات شیرینی مانند معجون بیرجندی و 
بمب خنده نیز در دسترس مصرف کنندگان قرار می 
گیرد که چندان به این موضوع واقف نیستند. وی خاطر 
نشان کرد: حرص و ولع مصرف، کاهش اشتها، از دست 
دادن وزن، مشکالت خواب، پرخاشگری و عصبانیت، 
بی قراری، تحریک پذیری، کابوس های شبانه، توهم 
اطراف، گیجی، مختل کردن  به  ذهنی، بی توجهی 
سیستم عصبی، آلزایمر، نوسانات اخالقی، تشنگی و 
کف کردن بزاق دهان بخشی از عوارض مصرف ماده 
مخدر گل برای بدن انسان است.دبیر شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی  سال گذشته عنوان 
کرد: خراسان جنوبی استانی مرزی است و بیش از 4٦۰ 
کیلومتر مرز مشترک با  افغانستان بزرگترین تولید کننده 
مواد مخدر در دنیا دارد. زندی یادآور شد: با توجه به 
تالش هایی که در استان در حال انجام است وضع 
اعتیاد در استان به سمت کاهش است. زندی  با اشاره به 
وجود مواد مخدر جدیدی به نام ُگل یا همان ماری جوانا، 
یادآور شد: به دلیل کمبود  شناخت و اطالع از مضرات 
این مواد مخدر ممکن است در برخی از سنین جوالن 
دهد و بتواند جایگاهی برای خود پیدا کند اما در مجموع 
اعتیاد در خراسان جنوبی سیر صعودی ندارد. وی ابراز 
امیدواری کرد  با همکاری تمام دستگاه ها و همت مردم 
به گونه ای برنامه ریزی و مدیریت شود که دراین حوزه 
شاهد کمترین آسیب باشیم. وی با بیان اینکه  باید نه 
گفتن را به فرزندان به ویژه نوجوانان و جوانان بیاموزیم  
افزود: الزم است خانواده ها و مسئوالن آموزش و پرورش 
و رسانه های جمعی به ویژه صدا و سیما مضر بودن و 
مخدر بودن این مواد و اینکه راه بی بازگشتی است را 
به جامعه آموزش دهند. . ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

ورزشی

آغاز رزمایش بسیج کشاورزی، جهاد خدمت در خراسان جنوبی

صداوسیما-رزمایش ملی بسیج کشاورزی، جهاد خدمت همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی آغاز شد. این مراسم دیروز در سالروز تشکیل جهاد سازندگی و 
با سخنرانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور به صورت ویدئو کنفرانس آغاز شد.رئیس بسیج مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی سپاه انصار الرضای خراسان 
جنوبی در این مراسم گفت:در این رزمایش سه روزه، ۳۳گروه جهادی با حضور در روستاهای کم برخوردار، خدمات رایگان کشاورزی و دامی به روستائیان ارائه می کنند.

نگران آینده جایگاه کتابخانه های 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور هستم

و  اطالعات  هماهنگی  و  توسعه  مرکز  مهر-رئیس 
بهداشت  وزرات  تحقیقات  معاونت  علمی  انتشارات 
گفت: نگران آینده جایگاه کتابخانه ها و مراکز اطالع 
رسانی در دانشگاه ها هستم.به گزارش مهر، پیام کبیری 
 صبح دوشنبه در شانزدهمین همایش ملی روسای 
کتابخانه های مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کشور در 
بیرجند از فعالیت ۷۰ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی در 
کشور خبر دادوبیان کرد: ارائه خدمات سالمت به مردم، 
کارآفرینی در عرصه سالمت و فنآوری از جمله رسالت 
های دانشگاه است.رئیس مرکز توسعه و هماهنگی 
اطالعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات وزرات 
علوم  های  دانشگاه  مجموع  در  داد:  ادامه  بهداشت 
پزشکی تلفیقی از آموزش، پژوهش و ارائه خدمات در 
یک مجموعه متمرکز را بر عهده دارند. وی با اشاره به 
شانزدهمین همایش ملی روسای کتابخانه های مرکزی 
دانشگاه علوم پزشکی کشور بیان کرد: این همایش از 
سال ۹۲ هر فصل یک بار برگزار می شود.کبیری اظهار 
کرد: هم اندیشی، بحث، مذاکره و تصمیم سازی در 
خصوص سیاست ها و فعالیت های صنفی در کتابخانه 
های دانشگاه های علوم پزشکی کشور از جمله اهداف 
برگزاری این همایش است.وی با بیان اینکه روسای 
کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور و اعضای هیئت ها در فضای مجازی همواره 
هم اندیشی دارند، گفت: این گردهمایی ها باعث تبادل 
دانش و تجربه و ارتباط چهره به چهره شده که از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. وی بیان کرد: این همایش ها 
در کتابخانه های موفق به عنوان نمونه های عملی 
اجراشده دانش کتابداری،اجرا می شود. وی با بیان 
اینکه نگران آینده جایگاه کتابخانه ها و مراکز اطالع 
رسانی در دانشگاه ها هستم، افزود: باید قبل از اینکه 
تغییر مشاغل ناشی از پیشرفت علم گریبانگیر این 

مراکز شوند به فکر راه چاره باشیم.

معرفی نفرات برتر رقابتهای رشته 
تیراندازی سومین جشنواره ورزشی 

بازنشستگان کشوری استان

کشوری  بازنشستگان  تیراندازی  کاوش-مسابقات 
استان صبح دوشنبه با هدف اشاعه فرهنگ سالمت 
محور و نشاط در میان بازنشستگان در ٦ رشته ورزشی 
شطرنج، دارت، تیراندازی با تفنگ بادی، شنا کرال 
سینه و قورباغه، دو نیمه استقامت ۱5۰۰ متر با حضور 
به  بیرجند  تیراندازی  سالن  در  استان  پیشکسوتان 
تفکیک آقایان و خانمها برگزار گردید. گفتنی است 
ناصر سلیمانی مدال طال،  رقابتها محمد  پایان  در 
اسماعیل اکبرپور بیرجندی  مدال نقره و محمدامین 
شمشیرگران مدال برنز را از آن خود کردند. همچنین 
در بخش خانم ها، مریم قاسمی   موفق به کسب 
مدال طال این مسابقات شد. به گزارش آوا نفرات اول 
این دوره رقابت های استانی برای حضور در مسابقات 
کشوری مورخ ۲۷ و ۲8 آبان به تهران خواهند  رفت.

 ۳۷ زندانی آزادشده 
مشغول به کار شدند

آزادی ۱۳زندانی جرائم  از  فارس-مدیرکل زندان ها 
غیر عمد مالی با گذشت شاکیان و حمایت خیران 
از زندان های استان خبر داد. هاشمی با بیان اینکه 
۹۳ درصد زندانیان استان را مردان و هفت درصد را 
زنان تشکیل می دهند، اظهار کرد: ۷4درصد زندانیان 
به علت موادمخدر، ۱۱ درصد به علت سرقت و شش 
درصد به علت جرائم غیرعمد در زندان هستند.وی 
از آزادی ۱۳ زندانی جرائم غیرعمد مالی با گذشت 
شاکیان و حمایت خیران از زندان های استان خبر داد 
و بیان داشت: مقدار بدهی این زندانیان یک میلیارد 
مبلغ 4۲۰  این  از  که  بوده  تومان  میلیون  و ۱۰۰ 
میلیون تومان توسط کمک های مردمی، ستاد دیه 
و تسهیالت بانکی و٦8۰ میلیون تومان را شاکیان 
از حق خود گذشتند. وی از اشتغال ۳۷ زندانی آزاده 
شده با وام خوداشتغالی خبر داد و بیان کرد: ٦4 زندانی 
پس از آزادی از زندان برای دریافت وام خود اشتغالی به 
بانک های عامل معرفی که از این تعداد ۳۷ نفر موفق به 
اخذ تسهیالت شدند. هاشمی اضافه کرد: تسهیالت اخذ 
شده ٦5۰ میلیون تومان بوده که مشاغلی مثل دامداری، 
آرایشگری، تعمیرگاه خودرو، تعویض روغن، خشکبار 
و  بستنی فروشی  قالی بافی،  کابینت سازی،  فروشی، 
عطاری توسط این افراد ایجاد شد.وی استفاده حداکثری 
از ظرفیت های قانونی برای کاهش هدفمند جمعیت 
کیفری را از برنامه های سازمان زندان ها ذکر و تبیین 
که  زندانیانی  زندانیان،  طبقه بندی  شورای  در  کرد: 
شرایط الزم و کافی برای استفاده از ظرفیت هایی 
از جمله عفو مشروط، عفو موردی، تعلیق مجازات، 
مرخصی و زندان باز را دارند بررسی می شود.وی اعالم 
کرد: هم اکنون ۱٦۳ زندانی جرائم غیرعمد استان چشم 
انتظار کمک های مردمی برای آزادی از زندان هستند.

حمل و نقل پاک برای شهری پاک

با  غالمی- پویش حمل و نقل پاک روز گذشته  
حضور جمعی از مدیران شهرداری و اعضای شورای 
شهر در بیرجند کلید خورد. به گزارش آوا، شهردار 
بیرجند در مراسم آغاز اجرای طرح پویش ملی حمل و 
نقل پاک از پیوستن شهرداری به این پویش کشوری 
افزایش توجه به  خبرداد و گفت: این پویش برای 
حمل و نقل پاک و کاهش ترافیک شهري و آلودگي 
به شهر دوچرخه  براي شهرت شهر  هوا و تالش 
برگزار می شود.جاوید اهداف این پویش را کاهش 
استفاده از خودروهای شخصی و استفاده از حمل و 
نقل عمومی و دوچرخه اعالم کرد و افزود: فرهنگ 
سازی  ،  تکمیل و  فراهم کردن زیرساخت ها باید در 
دستور کار شهرداری قرار گیرد.وی گفت: این حرکت 
فرهنگی برای توسعه ورزش دوچرخه سواری واستفاده 
از حمل ونقل پاک وسالم برای کمک به پاکیزگی 
شهر و همچنین سالمت وتندرستی افراد صورت می 
گیرد.در این همایش شهردار، اعضای شورای اسالمی 
شهر و مدیران شهرداری مسیر رفت و برگشت پارک 

نشاط را رکاب زدند.

وعده فوالدین استاندار
گروه خبر-استاندار در سفر دو روزه به شهرستان 
قاین در بازدید از پروژه فوالد این شهرستان اظهار 
امیدواری کرد واحد احیای آهن اسفنجی تا پایان 
سال به بهره برداری برسد. پروژه فوالد قاینات  از 
پروژه هایی است که مسئوالن زمان های متعددی 
حاضر  زمان  در  اما  دادند  وعده  آن  افتتاح  برای 
این پروژه متوقف و در انتظار تعیین تکلیف است.

اظهار  قاینات  فوالد  پروژه  از  بازدید  در  استاندار 
کرد: خراسان جنوبی استانی برخوردار و سرشار 
از ظرفیت های معدنی، راهبردی، نیروی انسانی 
با فرهنگ و صاحب تاریخ است.وی با بیان اینکه 
بلکه  نیست  محرومی  استان  جنوبی  خراسان 
برخوردار از مواهبی است که باید کشف شود در 
حالی که متأسفانه با وجود ثروت فراوان عنوان 
محرومیت را همراه دارد افزود: یک هزار کیلومتر 
جاده در نقاط گوناگون استان داریم و ۹۰ درصد 
از زیرساخت های اصلی خراسان جنوبی به برکت 

انقالب احداث شده است.
مهمترین  از  فوالد  کارخانه  داد:  ادامه  معتمدیان 
بین  اختالفات  دلیل  به  که  است  ظرفیت هایی 
شرکت های پیمانکاری متوقف شده بود اما این نوید 
را می دهیم که با تدابیری که اتخاذ شده به سرعت این 
پروژه عظیم را که در چند روز اخیر به دولت واگذار شده 
را به سرانجام برسانیم و اشتغال پایدار را تا پایان سال 
با افتتاح فاز اول این پروژه فراهم کنیم.وی از مطالبات 
جدی را اشتغال دانست و گفت: اشتغال در پروژه فوالد 
با اولویت جوانان این منطقه بایدانجام گیرد و شاید با 
توجه به آب بر بودن این پروژه نگرانی بین مردم وجود 
داشته باشد اما با توجه به فناوری های جدید و استفاده 

از پساب فاضالب کمترین میزان آب از منابع آب 
زیرزمینی برداشت خواهد شد.استاندار خواهان جذب 
نیروهای متخصص در اشتغالزایی نیروهای بومی 
شد و اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال واحد احیای 
آهن اسفنجی فوالد قاینات به بهره برداری برسد که 

با راه اندازی این پروژه برای هزار نفر مستقیم و برای 
شش هزار نفر  غیرمستقیم شغل ایجاد می  شود.

معتمدیان بیان کرد: در زمان حاضر واحد احیا 85 
پیشرفت  درصد   45 سازی  فوالد  واحد  و  درصد 
ویژگی های  از  داد  ادامه  استاندار  دارد  فیزیکی 
سفر  از  قبل  که  است  این  شهرستانی  سفرهای 
استاندار هیئتی از استانداری نیازهای شهرستان ها را  
بررسی  می کند تا با آمادگی کامل به شهرستان ها 
سفر کنیم و امیدواریم با همه محدودیت ها توجه 

جدی به مطالبات مردم داشته باشیم.

 معیشت مردم در کنار توسعه اشتغال
 مورد توجه قرار گیرد

استاندار همچنین شامگاه یکشنبه در جمع مردم شهر 

خضری دشت بیاض  با بیان اینکه معیشت و اشتغال 
از دغدغه های دولت است گفت: باید در کنار توسعه 
زیرساخت ها اشتغال، معیشت مردم هم مورد توجه 
قرار گیرد. معتمدیان افزود: شهرستان قائن  از مناطق 
برخوردار از مواهب الهی و نیروی انسانی خوش فکر 
است.وی بیان کرد: یکی از اهدافی که در سفرهای 
شهرستانی دنبال می کنیم آشنایی با توانمندی های 
از  را  نارسایی ها  استان است و در کنار آن  متنوع 
نزدیک بررسی می کنیم تا مشکالت از طریق تبادل 

نظر با مردم حل شود.

استان ما محروم نیست
معتمدیان عنوان کرد: توسعه در مناطق گوناگون 
تمام  لذا در  با حمایت مردم شکل نمی گیرد  جز 

هم  مردم  همراهی  اجرایی  دستگاه های  اقدامات 
جنوبی  خراسان  اینکه  بیان  با  وی  است.  مؤثر 
استانی برخوردار و سرشار از ظرفیت های معدنی، 
ظرفیت های  راهبردی، نیروی انسانی با فرهنگ و 
با تاریخ است، اضافه کرد: استان ما محروم نیست 
بلکه برخوردار از مواهبی است که باید کشف شود 
در حالی که متأسفانه با وجود ثروت فراوان عنوان 

محرومیت را همراه دارد.
 استاندار گفت: کوشش تیم مدیریتی استان این 

است که عالوه بر تالش هایی که در بخش های 
حمایت  از  دارد  وجود  اجرایی  و  پژوهشی  متنوع 
مردم به عنوان پیشران توسعه استان استفاده کنیم 
و با توجه به حجم گسترده ظرفیت های مردمی با 
حمایت دولت حرکت شتابان توسعه را دنبال خواهیم 
کرد.معتمدیان افزود: ٦ هزار کیلومتر جاده در نقاط 
گوناگون استان داریم و ۹۰ درصد از زیرساخت های 
اصلی خراسان جنوبی به برکت انقالب احداث شده 
است.وی با تاکید بر اینکه تمامی مناطق به دنبال 
ارتقا هستند اما نباید درخواستی خارج از چهارچوب 
داشته باشند، اضافه کرد: تقسیمات کشوری باید در 
ریل قانونی حرکت کند اگر قرار است ارتقا پیش 
آید باید با آسایش و آرامش ارتقا پیدا کنیم، نباید 
به  مردم  کردن  تحریک  کنیم،  رفتار  احساسی 
مصلحت نیست و نباید با رفتارهای هیجانی مردم را 
در مقابل هم قرار داد.معتمدیان عنوان کرد: اگر ارتقا 
باعث تقابل باشد اصاًل به مصلحت نیست و وظیفه 
قانونی ما است که ارتقای بخش به شهرستان را 
دنبال کنیم و در این خصوص کسانی که به دنبال 
اختالف هستند مواظب باشند که در زمین دشمن 
بازی نکنند زیرا در جنگ همه جانبه قرار داریم و 
دشمنان ما به دنبال گسترش نفوذ در این منطقه 
هستند. وی گفت: در این شرایط نیاز به انسجام 
داریم و باید در این مسیر حرکت کنیم ما هم اجازه 
نمی دهیم منطقه ای شرایط ارتقا داشته باشد ولی در 
محرومیت به سر ببرد و امیدواریم با همکاری همه 
جانبه مردم بتوانیم شتابان به سمت توسعه حرکت 
کنیم و عقب ماندگی های رژیم منحوس پهلوی در 

برخی مناطق را مرتفع کنیم.

با افتتاح فاز اول پروژه فوالد تا پایان سال جاری اشتغال پایدار برای جوانان قاین ایجاد می شود

مسئول بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی 
خراسان جنوبی گفت: در راستای اجرای رزمایش 
بسیج کشاورزی و جهاد خدمت ۳۳ گروه جهادی 
استان  محروم  ررستایی  مناطق  به  کشاورزی 
دیروز ۲۷  ایسنا، صبح  گزارش  می شوندبه  اعزام 
رزمایش  کشور  سراسر  با  همزمان  جاری  خرداد 
سه روزه بسیج کشاورزی و جهاد خدمت در استان 
با حضور جانشین فرمانده سپاه استان، قائم مقام 
مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی، مسؤول بسیج 
از  برخی  و  منابع طبیعی  و  مهندسین کشاورزی 
مسؤوالن استانی آغاز شد. زین العابدین جویبان، 
منابع  و  کشاورزی  مهندسین  سازمان  مسئول 
طبیعی خراسان جنوبی در این آیین گفت: با توجه 
به تقارن تشکیل سازمان جهاد کشاورزی در ۲۷ 

خرداد سال 58 و فرمان امام در راستای اهمیت 
بسیج  سازمان  تشکیل  همچنین  و  کشاورزی 
مهندسین کشاورزی، رزمایش بسیج کشاورزی   و 
جهاد خدمت در راستای اهمیت بخش کشاورزی و 

تحقق شعار سال اجرا می شود.
رزمایش  این  برگزاری  راستای  در  افزود:  وی   
۳۳ گروه جهادی با نام و یاد شهدای کشاوزر در  
روستاهای محروم که ظرفیت باالی کشاورزی را 

دارند، فعالیت خواهند داشت. 
این رزمایش به مدت سه  اینکه  بیان  با  جویبان 
دارد،  ادامه  شهرستان ها  و  استان  مرکز  در  روز 
اظهار کرد: مسائل ترویجی در حوزه آبخیزداری، 
حوزه های گوناگون دام و طیور و مشاوره از جمله 
رزمایش بسیج کشاورزی و  اهداف و محورهای 

جهاد خدمت خراسان جنوبی است. مسئول سازمان 
مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی 
بیان کرد: بسیج مهندسین کشاورزی دو رسالت 
شامل ترسیم الگوی ایرانی اسالمی برای تربیت 
کشاورز طراز انقالب و کمک به کارآمدی نظام و 

متولیان بخش کشاورزی را بر عهده دارد. 

 بسیج مهندسین کشاورزی بازوی 
علمی و اجرایی بخش کشاورزی 

وی، بسیج مهندسین کشاورزی را بازوی علمی و 
اجرایی بخش کشاورزی دانست و افزود: در استانی 
اقتصاد  محور  کشاورزی  جنوبی،  خراسان  مانند 
استان بوده و نیازمند برگزاری اینگونه از رزمایش ها 
جانشین  اسماعیلی  صفرعلی  .سرهنگ  هستیم 

فرماندهی سپاه انصار الرضا)ع( نیز در این مراسم 
بیان کرد: کسب رضایت مردم و خدمت رسانی به 
این  اعزام  اهداف  جمله  از  دامداران  و  کشاورزان 
کشور  سراسر  همزمان  افزود:  .وی  است  نیروها 
نیروهای داوطلب در مجموعه های گوناگون جهاد 

کشاورزی و بسیج مهندسین سازمان دهی شده و 
در همه شهرستان ها و روستاهای محروم خدمات 
»بسیج  ملی  رزمایش  می کنند.  ارائه  داوطلبانه 
در  روز  سه  مدت  به  خدمت«  جهاد  کشاورزی، 

شهرستان های خراسان جنوبی ادامه دارد.

اعزام 33 گروه جهادی کشاورزی به مناطق روستایی 
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  وقوع جرم در فضای مجازی استان افزایش یافت
گروه خبر-رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
)فتا( گفت: وقوع جرم در فضای مجازی استان در سه 
ماهه نخست امسال ۱٦۳ درصد افزایش یافته است. 

سرهنگ محمد پور در نشست کارگروه فرهنگی، 
اجتماعی شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان 
توسعه  احتمالی  اثر  بررسی  موضوع  با  جنوبی 
اینترنت پرسرعت روستایی در گسترش آسیبهای 
اجتماعی افزود: 88 عنوان مجرمانه برای فضای 
استان  سوم  جرم  اکنون  و  شده  تعریف  مجازی 
که  است  کذب  اخبار  انتشار  مجازی،  فضای  در 
این با توسعه اینترنت پرسرعت، اثرات سوء خود 
را در روستاها باقی خواهد گذاشت.وی با اشاره به 
افزایش ۱۲۹ درصدی کشف جرائم فضای مجازی 
یاد  ادامه داد: همچنین در مدت  در سال جاری، 
شده ۲۰۳ درصد کالهبرداری اینترنتی در استان 
رشد داشته است. وی بیان کرد: سال گذشته ۳۱۹ 
میلیون تومان از مردم استان در فضای سایبری 
کالهبرداری شده اما در سه ماهه امسال این میزان 
به یک میلیارد تومان رسیده که سه برابر رشد را 
نشان می دهد.وی با بیان اینکه بسیاری از آمار 
و  زمینه هتک حیثیت  در  جرائم فضای مجازی 
مزاحمت ها به پلیس فتا گزارش و مراجعه نمی 
شود، گفت: اما هنگامی که کارشناسان پلیس فتا 
اکثر  یابند  می  حضور  ها  دانشگاه  و  مدارس  در 
سوال و ابهامات نشان می دهد که جوانان تحت 
تاثیر مستقیم فضای مجازی قرار دارند.محمدپور 
با تاکید بر اینکه در حوزه توسعه فضای مجازی 
اثر احتمالی برای آسیب اجتماعی نداریم، تصریح 
چرا  است  مستقیم  مجازی  فضای  اثرات  کرد: 
ندارد.وی  وجود  روستاها  در  ای  رسانه  که سواد 
با اشاره به تغییر سبک زندگی ایرانی و اسالمی 
تحت تاثیر فضای مجازی و ایجاد شکاف عمیق 
بین نسلی جدید و والدین، گفت: ورود اینترنت به 
دنبال خواهد  به  را  زندگی  تغییر سبک  روستاها 
داشت.رئیس پلیس فتا با تاکید بر اینکه با توسعه 
افزایش  شاهد  روستاها  در  پرسرعت  اینترنت 
کرد:  عنوان  بود،  خواهیم  اجتماعی  های  آسیب 
باید قبل از اینکه پهنای باند اینترنت پرسرعت 
به روستاها برود برای استفاده درست از فضای 

بودن  فعال  از  شود.وی  سازی  فرهنگ  مجازی 
پلیس فتا در بیرجند و طبس خبر داد و گفت: اما 
پلیس  استان   در سایر شهرستان های  متاسفانه 
فتا نداریم همچنین شعبه مختص به جرائم فضای 
مجازی در مجموعه قضایی استان وجود ندارد.محمد 

پور بیان کرد: نوجوانان و جوانان در بهره برداری از 
اینترنت به مرحله اعتیاد اینترنتی رسیده اند و بیش از 
یک سوم زمان خود را در فضای مجازی سپری می 
کنند.وی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی و سمن 
ها باید متولی شوند و ارتقای آگاهی و آموزش در 
حوزه فضای مجازی در بین آنان سهم بندی شود.

رئیس پلیس فتا با تاکید بر ضرورت جدی پیگیری 
راه اندازی و استفاده از اینترنت ملی گفت: این امر 
خواسته مهم و دغدغه مقام معظم رهبری است 
که امید است به سرانجام برسد.وی با بیان اینکه در 
فضای سایبری خراسان جنوبی اوضاع مناسب نیست 
و متاسفانه با اوضاع حقیقی دینی و فرهنگی مردم 
استان بسیار فاصله دارد، افزود: در موضوع انتشار 
فیلم و عکس های مبتذل و مستهجن و مزاحمت 
ها، مجرمان ما داخل استانی هستند در حالی که 

در حوزه مالی و کالهبرداری بیشتر مجرمان برون 
استانی شناسایی می شوند.

نمایشگاه های مرتبط با مواد مخدر در 
مناطق آسیب پذیر برگزار شود

مدیرکل تبلیغات اسالمی نیز با اشاره به برگزاری 
مواد  با  مبارزه  هفته  گوناگون طی  نمایشگاه های 
مخدر ابراز امیدواری کرد در سال جاری نمایشگاه ها 
شود.حجت االسالم  برگزار  آسیب پذیر  مناطق  در 
رضایی با اشاره به درپیش بودن سالروز جهانی مبارزه 
با مواد مخدر گفت: امید است برنامه های کاربردی 
و متنوع نسبت به سال گذشته برگزار شود.وی با 
هفته  در  متعدد  نمایشگاه های  برگزاری  به  اشاره 
مبارزه با مواد مخدر ابراز امیدواری کرد در سال جاری 
نمایشگاه ها در مناطق آسیب پذیر، مساجد و پارک ها 
باشد.رضایی خواستار  برگزار و در دسترس عموم 
انتشار فیلم ها و مستندهای کوتاه پیرامون مبارزه 
با مواد مخدر در بستر فضای مجازی شد و افزود: 
اعضای کمیته گزارش کار فعالیت خود را ماهانه به 

کمیته ارسال کنند.

  حذف و مسدود کردن فضای مجازی 
در کاهش آسیب ها پاسخگو نیست

معاون دادگستری هم گفت: حذف و مسدود کردن 
فضای مجازی در کاهش آسیب ها پاسخگو نیست 
بلکه باید به سمت آگاهی بخشی عمومی برویم. 

حجت االسالم وحدانی نیا با اشاره به فرصت های فضای 
مجازی ادامه داد: در کنار این فرصت ها اگر از تهدیدات 
غفلت کنیم شاهد آسیب هایی چون تعارضات خانوادگی 
و بحران هویت در بین جوانان جامعه خواهیم بود.

 سند توسعه الیه محتوای فضای 
مجازی در دست تنظیم است

 مدیرکل ارتباطات و زیرساخت خراسان جنوبی گفت: 
در حوزه فضای مجازی و  شبکه ملی اطالعات سه 
الیه محتوا، خدمات کاربردها و زیرساخت متصور بوده 
که سند توسعه الیه محتوا در دست تنظیم است.دلگیر 
افزود: در الیه زیرساخت سند توسعه کاماًل نوشته و 
تکالیف وزارت ارتباطات مشخص شده که تاکنون 
در این خصوص 8۰ درصد اقدامات انجام شده و ۲۰ 
درصد دیگر در روستاها تا پایان سال تکمیل می شود.

وی اظهار کرد: در سند توسعه زیرساخت ها تکلیف 
شده که روستاهای باالی ۲۰ خانوار و روستاهای 
دولت  اصلی  خدمت  چهار  خانوار   ٦۰ باالی 
الکترونیکی ارائه شود. وی با اشاره به 5۰ اقدام کالن 
در قالب توسعه زیرساخت ها ادامه داد: دولت ۲ هزار 
و ٦۰۰ میلیارد تومان در زیرساخت سرمایه گذاری 
تومان سرمایه گذاری  میلیارد  کرده و هفت هزار 
بخش خصوصی است.وی با بیان اینکه ۳۰ شهر 
استان به الیه زیرساختی نسل سه و چهار دسترسی 
دارند افزود: ۹8 روستاهای باالی ۲۰ خانوار تا انتهای 
سال به اینترنت پر سرعت مجهز می شود. دلگیر 
گفت: ۷5۰ روستا زیر پوشش اینترنت پر سرعت قرار 
دارد و برای حدود ۷5۰ روستا باالی ۲۰ خانوار هم 
دکل نصب شده که با برخورداری روستاهای باالی 
۲۰ خانوار از شبکه ملی اینترنت بستر تلفن همراه هم 
فراهم خواهد شد.وی افزود: نوع اینترنت این روستاها 
رومینگ دیتا خواهد بود و در مناطق روستایی هر 
گیگ ٦ هزار تومان است که اگر سیم کارت شبکه 

روستایی استفاده شود تعرفه کمتر خواهد بود.

 تولید محتوای مناسب علمی 
در فضای مجازی نداشته ایم

معاون دادستان مرکزاستان نیزگفت:تولید محتوای 
مناسب علمی در فضای مجازی نداشته ایم.اعراب 
شیبانی  بیان کرد: هر پدیده نو ظهوری بی شک 
آسیب های خاص خود را دارد که فضای مجازی نیز 
همینگونه است. وی اظهار کرد: اینکه فضایی بدون 
آسیب اجتماعی داشته باشیم هیچگاه رخ نخواهد 
داد بلکه باید با راهکارهای مناسب و منطقی راهی 
در  و  آسیب ها  میزان  افزایش  از  پیشگیری  برای 
نهایت کاهش آن بیابیم.اعراب شیبانی بیان کرد: 
واقعیت این است که مردم طالب فضای مجازی 
هستند و نمی توان به دالیل گوناگون رابطه آنان با 
فضای مجازی را قطع کرد. وی با اشاره به استفاده 
از فرصت فضای مجازی در توسعه علمی به ویژه 
برای دانشجویان و پژوهشگران ادامه داد: سؤال 
جدی این است که آیا توانسته ایم در بستر سایبر 
محتوای علمی مناسب برای جوانان و پژوهشگران 

ارائه دهیم که پاسخ منفی است.
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 افزایش درصد غنی سازی و رعایت 
نکردن تعهد فروش آب سنگین

کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی عنوان کرد: 
اگر اروپا در قبال تعهداتش به برجام کاری صورت 
ندهد به این معناست که اروپایی ها یا نمی خواهند 
کاری انجام بدهند و یا نمی توانند. به مجردی که 
اروپایی ها بتوانند تعهدات شان را انجام دهند، تعهدات 
ما هم به سطح قبل باز خواهد گشت اما ما حاال درصد 
غنی سازی را افزایش می دهیم و دیگر تعهدی برای 

فروش آب سنگین نخواهیم داشت. 

روحانی: از بین رفتن برجام 
به نفع هیچکس نخواهد بود

رئیس جمهور در دیدار با سفیر فرانسه گفت: شرایط 
کنونی حساس است و فرانسه همچنان فرصت دارد 
در کنار دیگر اعضای برجام و در فرصت بسیار کوتاهی 
که وجود دارد، نقش تاریخی خود را برای حفظ این 
توافق ایفا کند چرا که بی تردید از بین رفتن برجام، به 

نفع ایران، فرانسه، منطقه و جهان نیست.

اروپا از ادعاهای آمریکا
 علیه ایران قانع نشد

 یک روزنامه انگلیسی گزارش داد که وزرای خارجه 
اتحادیه اروپا از ادعاهای آمریکا در خصوص دست 
داشتن ایران در حمله به دو کشتی در دریای عمان 

قانع نشده و خواستار تحقیقات مستقل هستند.

تل آویو خواستار اعمال تحریم های 
بیشتر شد

 نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به هشدار 
از سقف  درباره گذشتن  ایران  اتمی  انرژی  سازمان 
ذخایر 300 کیلوگرمی اورانیوم غنی شده طی 10 روز 
آینده، خواستار اعمال تحریم های بیشتر بر تهران شد. 

جهانگیری: با مردم 
صادقانه گفتگو کنیم

معاون اول رئیس جمهور بر اهمیت گفتگوی صادقانه 
با مردم تأکید کرد و گفت: باید مردم احساس کنند 
که مسئوالن به دنبال حل مسائل کشور و مشکالت 

معیشتی جامعه هستند.

پزشکیان:امثال هادی رضوی ها 
با FATF مخالفت می کنند 

پزشکیان نایب رئیس مجلس معتقد است که صدها نفر 
امثال هادی رضوی در کشور وجود دارند و دلیل مخالفت 
برخی با FATF شناخته شدن گردن کلفت هایی است 

که به راحتی در کشور پول جا به جا می کنند.

اعتراف بی سابقه بولتون
 به شجاعت ایرانی ها

بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا ضمن تأکید بر ابراز 
تمایل واشنگتن برای مذاکره با ایران گفت: ایرانی ها 
هراسی  هیچ  آمریکا  توانمندی های  از  حقیقت  در 
ندارند. جان بولتون همچنین از ابراز تمایل واشنگتن 

برای گفتگو با ایران خبر داد.

مشاور موگرینی: اگر جای ایران 
بودم از برجام خارج می شدم

مشاور ویژه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
خروج  احتمال  در خصوص  پرسشی  به  پاسخ  در 
ایران از برجام بعد از پایان مهلت ۶0 روزه تهران به 
اروپا، گفت: فکر می کنم و می توانم در این رابطه 
ایرانی  گیرندگان  تصمیم  جای  به  اگر  که  بگویم 

بودم این تهدید را عملی می کردم.

اعتراض پژمانفر به توهین یک 
روزنامه به امام جمعه موقت تهران

انتشار  از  انتقاد  با   نماینده مردم مشهد در مجلس 
مطلبی در یکی از روزنامه های کشور گفت: در این 
روزنامه به یکی از ائمه های جمعه توهین شده است 
نباید اجازه داد با روحانیت و سادات در جامعه برخورد 

نامناسبی صورت گیرد.

 نظر عطریانفر درباره ماجرای نجفی

 محمدعطریانفر می گوید: بزرگترین خطای استراتژیک 
نجفی، پذیرش مسئولیت شهرداری بود و این اتفاق با 

اصرار اعضای حزب اتحاد ملت رخ داد.

 رفیقدوست: چند متخلف بخش 
خصوصی را اعدام کنند

با  باید  دولت  اینکه  بیان  با  رفیقدوست  محسن 
موافقیم  ما   : گفت  کند،  جدی  برخورد  متخفلفان 
که چند تا از همین طیف بخش خصوصی که فساد 

سازند را بگیرند و اعدام کنند.

سردار باقری: اگر حادثه دریای عمان 
کار ما بود، با شجاعت قبول می کردیم

رئیس ستاد کل نیرو های مسلح گفت: ایران آن قدر بزرگ 
است که اگر اراده ای در بستن تنگه هرمز بکند، این گونه 
نیست که شناور یا نفت کشی بتواند از این تنگه عبور کند. 
ما آن قدر شجاعت داریم که مسئولیت اقدامات خود را بر 

عهده بگیریم و عواقب آن را هم بپذیریم.

حمایت ۱۰۰ درصدی مجلس از
 الیحه دولت برای بازار اجاره بها

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که 100 
درصد از الیحه دولت برای بخش مسکن و اجاره بها 
حمایت می کنیم، گفت: تالش می کنیم در بخش 
مسکن که مردم واقعاً گرفتار هستند کاری انجام دهیم.

دالر ۳۰۰ تومان باال رفت

عصر اعتبار- قیمت دالر در صرافی های بانک ها با 
افزایش نسبت به روز یکشنبه، 13 هزار و ۵00 تومان 

تعیین شد که افزایش 300تومانی دارد.

ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیالت 
ارزان قیمت ساخت مسکن آغاز شد

باشگاه خبرنگاران- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: 
تسهیالت  دریافت  متقاضیان  الکترونیکی  نام  ثبت 
ارزان  قیمت ساخت مسکن در بافت های فرسوده از 
روز گذشته آغاز شد. سید محمد پژمان، گفت: با توجه 
به قرارداد عاملیت منعقده با بانک مسکن و راه اندازی 
بازآفرینی شهری  الکترونیکی توسط شرکت  درگاه 
ارزان  تسهیالت  پرداخت  متقاضیان  ثبت نام  ایران، 

قیمت ساخت در بافت فرسوده آغاز شده است.

سکه کمی عقب کشید

خبرآنالین- روز گذشته، هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی با کاهشی اندک نسبت به یکشنبه با قیمت ۴ 
میلیون و ۷3۷ هزار تومان فروخته شد. قیمت سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۴ میلیون و ۵۴۹ هزار 

تومان اعالم شد.

خداحافظی بانک ها
 با کارت ملی قدیمی

ایسنا-برخی شعب بانکی از روز گذشته کارت های 
ملی قدیمی را برای انجام عملیات بانکی نمی پذیرند 
که مردم با چالش جدی در این زمینه روبرو شدند و 
باوجود ثبت نام برای دریافت کارت ملی جدید بیشتر 
از یک سال است در صف صدور این کارت هستند و 

جهت کارهای بانکی بالتکلیف می باشند.

 نعمت زاده: دولت ارز
 ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند

تسنیم- وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت از دولت 
خواست با توجه به تجربه ۴0 سال گذشته، ارز دولتی 
را حذف کند چرا که سیاست چند نرخی بودن ارز و ارز 

ترکیبی به تولید ضربه می زند.

سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ :
خودروسازها اعالم ورشکستگی کنند

ایسنا- سخنگوی کمیسیون اصل ۹0 مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: یکی از تخلفات جدی خودروسازها 
که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در آن مقصر 
است این است که طبق قانون تجارت هر شرکت و 
مجموعه ای که زیان انباشته اش ۵0 درصد سرمایه اش 
باشد، باید جلسه مجمع عمومی تشکیل دهد و اعالم 
ورشکستگی کند. این از قوانین صریح تجارت است. 
دو  هر  می دهد  نشان  هم  خودروسازان  از  استعالم 
کل  برابر  چند  انباشته شان  زیان  میزان  خودروساز 
سرمایه آن هاست و قانونا ورشکسته هستند و باید 

اعالم ورشکستی کنند.

هشدار به خودروسازان؛ مردم 
تخلفات را به ۱۲۴ اعالم کنند

و  کنندگان  مصرف  از  حمایت  سازمان  رئیس 
تولیدکنندگان گفت: تحویل ندادن خودرو از سوی 
خودروسازان پس از تکمیل وجه از سوی خریداران 
تخلف است و این سازمان در حال پیگیری موضوع 
به  مراجعه  با  می توانند  مشتریان  گفت:  وی  است. 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت و همچنین از 

طریق سامانه 1۲۴ اقدام به شکایت کنند. 

افزایش قیمت نفت در پی تشدید 
تنش های خاورمیانه

ایسنا- قیمت نفت روز گذشته پس از وقوع حمله به 
دو نفتکش در دریای عمان که تنش ها در خاورمیانه را 
تشدید کرد و نگرانی ها نسبت به احتمال مختل شدن 

عرضه را باال برد، افزایش یافت.

نوبخت: پرداخت حقوق ها حتی یک 
روز هم نباید با تاخیر همراه باشد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: درشرایطی 
که چاره ای جز تقلیل هزینه های جاری نداریم، اما در 
عین حال به تمام مسئوالن اجرایی تأکید کرده ایم که 
در پرداخت حقوق کارکنان خدوم دولت، نباید حتی 

یک روز هم تأخیر بیفتد.

محمودآبادی -  همزمان با روز جهانی مقابله 
با بیابان زایی،۲۳۵ هکتار نهالکاری در قالب 
یک  اعتبار  با  کربن  ترسیب  تعمیم  طرح 
میلیار تومان در منطقه دهسلم افتتاح شد. 
مراسم روز جهانی مقابله با بیابان زایی در 
خراسان جنوبی با حضور مسئوالن استانی و 
شهرستانی در تاالب کجی نمکزار شهرستان 
نهبندان برگزار شد. در ابتدای این مراسم 
طرح تعمیم ترسیب کربن در منطقه مهم و 
استراتژیک دهسلم نهبندان توسط مدیرکل 
منابع طبیعی خراسان جنوبی افتتاح شد. 
مهندس علیرضا نصرآبادی با اشاره به اقلیم 
گرم و خشک منطقه نهبندان در حاشیه این 
مراسم گفت: در نهبندان 9 منطقه تحت 
تاثیر فرسایش بادی است که از این تعداد  
۲ منطقه شهرستان های نهبندان،سربیشه و 
خوسف را به طور مشترک در برگرفته است. 
وی درباره اهمیت این طرح و دلیل اجرای 
آن در منطقه سهل آباد توضیح داد: نخست 
اینکه این منطقه تحت تاثیر فرسایش بادی 
اصلی  جاده  که  است  این  دوم  است،نکته 
نهبندان - سیستان و بلوچستان و بیرجند - 
مشهد مقدس از وسط این منطقه عبور می 
کند، در ضمن روستاهای زیادی نیز در این 
منطقه تحت تاثیر فرسایش بادی قرار دارد، 
عالوه بر این ها در آینده عبور خط راه آهن 
از  منطقه و . . . باعث شد،طرح ویژه تعمیم 
ترسیب کربن در این منطقه با جدیت اجرایی 
شود. نصرآبادی ادامه داد: طرح اجرای مقابله 
با بیابان زایی و مقابله با کانون های بحران 
در مساحت 7006 هکتار سال 87 تهیه و 
سال 89 بعد از تصویب عملیات اجرایی آغاز 
افزود: در این طرح تاکنون ۳80  شد. وی 
هکتار نهالکاری، ۲8۲0 هکتار هاللی آبگیر 
بادشکن  با بذر پاشی و 8 کیلومتر  همراه 
زنده انجام شده است. مدیرکل منابع طبیعی 
به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  آبخیزداری  و 
اثرات موفق پروژه بین المللی ترسیب کربن 
)حسین آباد غیناب( و توانمند سازی جوامع 
محلی گفت: با توجه به موفقیتی که در آنجا 
حاصل شد، طرح تعمیم ترسیب کربن در 
حوزه تاالب کجی نمکزار نهبندان نیز اجرایی 
شد. وی گفت: نهالکاری منطقه مزار سید 
علی نیز جزو اقدامات طرح تعمیم ترسیب 
بوده است که سال 97 به میزان ۲۳۵ هکتار 
از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه 
ای ملی و استانی اجرا شده که 14۵ هکتار 
از منطقه مزار سید علی و ایست بازرسی 
و 90 هکتار در روستای سهل آباد و دیگر 

روستاهای منطقه اجرایی شده است. 
مراسم روز جهانی مقابله با بیابان زایی

بعد از افتتاح این طرح بیست و پنجمین 
سالگرد مقابله با بیابان زایی با مشارکت اداره 
کل محیط زیست و منابع طبیعی در کنار 
تاالب کجی نمکزار نهبندان به عنوان تنها 
تاالب زنده شرق کشور برگزار شد. مدیرکل 
عنوان  به  جنوبی  خراسان  طبیعی  منابع 
متولی این مراسم با اشاره به مشکالتی که 
امروز جهان را در مسائل زیست محیطی 
تحت تاثیر قرار داده است، گفت: گرمایش 
 زمین و تغییرات اقلیمی،جابجایی و بی نظمی

های  طوفان  سیل،  و  خشکسالی  فصول، 

شدید،کمبود منابع آب،میزان ثابت حجم 
آب و افزایش لحظه ای مصرف و آلودگی 
منابع آب شیرین، تخریب سرزمین، بیابان 
زایی و گرد و غبار دنیا را دچار چالش های 
مهمی کرده است. نصرآبادی درباره شرایط 
خراسان جنوبی در مقابل این چالش جهانی 
تشریح کرد: 86 درصد )حدود 1۳ میلیون 
هکتار( عرصه های طبیعی استان را عرصه 
های بیابانی و مراتع کم تراکم بیابانی تشکیل 
می دهد. این باعث شده ما دومین استان 
بیابانی کشور باشیم، عالوه بر این جزو ۵ 
استان درگیر با پدیده گرد و غبار هستیم و 
بیش از ۵ میلیون هکتار تحت تاثیر فرسایش 
بادی و بیش از ۲ میلیون هکتار کانون های 

بحرانی فرسایش بادی داریم .

افزایش کانون های بحرانی استان 

وی یادآور شد:۳۵ کانون بحرانی فرسایش 
ویژه  به  ها  شهرستان  تمام  در  بادی 
شهرستان های مرزی داریم، این در حالی 
است که تا سال 9۳ تعداد این کانون ها ۲8 
کانون بوده است، مجاورت با دو کویر بزرگ 
 مرکزی و لوت )شمال غرب و جنوب غرب ،

جنوب و جنوب شرق( و همچنین مجاورت 
با بادهای 1۲0 روزه سیستان که حاال تا 180 
افزایش یافته و تداوم حدود ۲0 سال  روز 
خشکسالی همه و همه نشان از توجه ویژه 
و همه جانبه به اوضاع استان در بحث مقابله 
با بیابان زایی دارد. به گفته نصر آبادی طبق 
آخرین بازنگری مربوط به کانون های بحرانی 
فرسایش بادی و مناطق تحت تأثیر که سال 
1۳97 انجام شده است و مشاور مربوطه، 
تحویل  کل  اداره  این  به  اولیه  های  نقشه 

داده است، مساحت کانون های بحرانی و 
مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی افزایش 
چشمگیری داشته و در حال حاضر از کل 
مساحت استان ۵۲4۳096 هکتار )نسبت 
به مطالعات قبلی حدود 68 درصد اضافه 
شده و به بیشتر از یک سوم مساحت استان 
رسیده است( تحت تاثیر فرسایش بادي بوده 
مطالعات  به  )نسبت  هکتار  و ۲1447۲9 
قبلی بیش از ۵4 درصد اضافه شده است( 
جزو کانون هاي بحراني فرسایش بادي است. 
این کانون ها و مناطق تحت تأثیر در تمام 
وی  است.  پراکنده  استان  هاي  شهرستان 
در ادامه مدیریت و تغییر کاربری نادرست 
سرزمین در مناطق خشک،دخالت بی رویه 

انسان در زیست بوم و از بین رفتن پوشش 
گیاهی،تولید گازهای گلخانه ای و گرم شدن 
کره زمین، وجود بیابان های بدون پوشش 
گیاهی، وزش باد در سطح زمین، ناپایداری 
هوا و کمبود بارش را از جمله دالیل ایجاد 

گرد و غبار عنوان کرد.

اقدامات مهم 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری تهیه  
قالب   در  زدایی  بیابان  طرح   1740000
۲8 طرح از سال 1۳67، عملیات اجرایی از 
سال ۵4 در قالب بیولوژیک و بیومکانیک به 
مساحت 17478۳ هکتار ،840 هزار هکتار 
جنگل های طبیعی و دست کاشت با سابقه 
در  جدی  اقدام  )ضرورت  سال   4۵ باالی 
تامین اعتبار مبارزه با آفت شپشک سفید 
تاغ(، رعایت تنوع گونه ای و استفاده از گونه 
های بومی در عملیات بیابان زدایی مانند قره 
داغ ... را از مهم ترین اقدمات منابع طبیعی 
برای کاهش بحران بیابان زایی و اثرات آن 
در استان برشمرد. نصرآبادی تاکید کرد: بر 
خالف تصور عموم، آنچه موجب بیابان زایي 
عدم  بلکه  نیست،  هوا  خشکي  مي باشد 
مدیریت صحیح بر زمین و تخریب آن در 
اثر فعالیت هاي نابجاي انسان است. تجربیات 
و مطالعات نشان داده که مدیریت صحیح و 
مناسب بر بیابان ها، به خصوص در نواحي 
حاشیه اي، تأثیري چشمگیر بر جلوگیري از 
گسترش این معضل جهاني و کاهش طوفان 

های گرد و غبار دارد.

از رخدادهای بیابانی در استان های 
 دیگر عبرت بگیریم

و  بیست  مراسم  در  نیز  نهبندان  فرماندار 

پنجمین سالگرد مقابله با بیان زایی گفت: 
مشکالتی که در استان هایی مانند خوزستان 
به وجود آمده و حاال باید میلیاردها تومان 
هزینه شود تا شاید درمانی داشته باشد درس 
عبرتی برای ما مدیران قرار گیرد تا توجه به 
مسائل و چالش های بیابان در این استان 
نشود.  گریبانگیرمان  استان  آن  مانند  نیز 
کجی  تاالب  امروز  افزود:  بیکی  مهندس 
نمکزار که به عنوان یکی از تاالب های زنده 
شرق کشور مطرح است، باید در این منطقه 
به نحوی عمل کنیم که نه تنها از بیابانی 
شدن منطقه جلوگیری شود بلکه به عنوان 
مکانی توریستی و گردشگری مورد استقبال 

قرار گیرد.
 وی ادامه داد: باید مقابل برخی از قوانین 
و  محیطی  زیست  مسائل  که  ای  توسعه 
منابع طبیعی را تحت الشعاع قرار می دهد 
راهکارهای اساسی ارائه شود تا در استانی 
مردم  مهاجرت  از  جنوبی  خراسان  مانند 
مرزی و ساکنانی که در این مناطق هستند 
جلوگیری شود. وی با اشاره به زیرساخت 
های الزم در این باره اعالم کرد: برای مسیر 
اعتباری گذاشته شده  به تاالب  دسترسی 
امام جمعه  تر شود.  این مسیر مناسب  تا 
نهبندان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه 
رسانی  اطالع  با  را  روزها  این  اهمیت  باید 
دهیم،  نشان  همگان  به  بیشتر  گسترده 
اهمیت طبیعت و آب در قرآن را یادآورد شد. 
حجت االسالم خزایی به حفظ داشته های 
شهرستان نهبندان به خصوص تاالب کجی 
نمکزار اشاره کرد و گفت : این هم افزایی که 
بین محیط زیست و منابع طبیعی به وجود 
آمده بسیار برای مردم خوشایند بوده و امید 
است پیگیری ها بیشتر شود تا تاالب جایگاه 
خود را به خوبی پیدا کند. مدیرکل محیط 
زیست خراسان جنوبی نیز در این مراسم 
نکاتی را درباره حفظ پوشش گیاهی تاالب 
عنوان کرد. مهندس اکبری افزود: نزدیک 
به ۲۵ نوع از پرنده های مختلف کشور و 
اروپا را در این استان داریم. متاسفانه عدم 
آگاهی برخی از افراد نسبت به داشته های 
محیط زیستی باعث شده حدود 70 درصد 
گونه های ژنتیکی کل و بز در این استان از 
دست بدهیم. وی در این مراسم با قدردانی از 
تالش های منابع طبیعی برای کنترل بیابان 
زایی و مهار ماسه های روان در استان گفت: 
با توجه به معضالتی که در بحث ریزگردها 
در خراسان جنوبی داشتیم با پیگیری هایی 
که انجام گرفت خراسان جنوبی در ردیف 
استان هایی که می تواند از اعتبارات مقابله با 
ریزگرد استفاده کند، قرار گرفت. میرجلیلی 
تاکید کرد: اگر نتوانیم روند بیابان زایی را در 
استان کنترل کنیم هر سال دچار چالش و 
بحران هایی می شویم که درمان آن بسیار 

سخت و هزینه بر خواهد بود.
در پایان این مراسم نیز یکی از پروژه های 
دهک  در  نهبندان  شهرستان  آبخیزداری 

افتتاح شد.

بیست و پنجمین سالگرد مقابله با بیابان زایی 
 در کجی نمکزار نهبندان برگزار شد 
پروژه نهالکاری دهسلم نهبندان افتتاح شد/ رشد 68 درصدی بیابان در استان
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