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* هرم پور

تابستانهای 
»تمدن ساز« ما!

هوای گرم، دنباله ای نه چندان خوشایند از 
بادهای صد و بیست روزه سیستان، گرانی 
سرسام آور، بی حوصلگی های معمول 
اجتماعی این روزها و دلواپسی از روزهای 
آینده و اتفافاِت پیش نیامده...! احتماالً همه 
یا بخشی از این ها، وقتی کنار »نود« روز 
تعطیلِی دلنشین قرار می گیرند،  بهانه خوبی 
می شوند برای فرار از تصمیم هایی که می 
توانند سرنوشت ساز باشند؛  از جنس همان 
تصمیم هایی که معموالً در بی خیالِی 
برنامگی های روزمره ی  خود ما و بی 
 اجتماعی مان، یا فراموش ...  ادامه در صفحه 2

 

 

 

تفکر سازش علت
 افزایش نرخ ارز بود

صفار هرندی:

صفحه  6

نگرانم ناو آمریکایی پهپاد 
خود را سرنگون کرده باشد

عراقچی  :

کوچکترین نقد هم باعث 
رد صالحیت می شود

زیباکالم:

صفحه  6

صفحه  6

مناقصه طالیی برای کیلومتر 616
اولین آگهی مناقصه راه آهن استان برای مسیر چابهار-بیرجند-مشهد منتشر شد:

صفحه  5

 غربت هفت ساله ی گنج بیرجند!
28 تیر، سالروز درگذشت پروفسور محمد حسن گنجی؛

صفحه  2

با نهایت تاسف درگذشت
مرحومه فاطمه حقیقی مود

)همسر مرحوم میرزا عبدالحسین ناصح(
را به اطالع می رساند: مراسم سوم آن شادروان امروز شنبه 
98/4/29 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر در محل مسجد 

رضوی )خیابان 17 شهریور( برگزار می گردد
  حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های:حقیقی مود، ناصح و سایر بستگان

جناب آقای مهندس محمدی
مسئول محترم حراست اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی

درگذشت غمبار پدر عزیزتان مرحوم سید محمد علی محمدی
 را به یکایک مصیبت زدگان تسلیت عرض نموده، از درگاه احدیت برای آن مرحوم رحمت 
و رضوان و برای داغدیدگان صبر و اجر مسئلت داریم. ضمنا به اطالع دوستان و همشهریان 
عزیز می رساند: ضمناً مراسم سومین روز درگذشت آن شادروان امروزشنبه 98/4/29 

از ساعت 17 الی 18 در محل مسجد جامع توحید برگزار می شود. 

بیمارستان دامپزشکی سالمت و شرکت شفا گستر خاور

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی
 که در مراسم تشییع و تدفین

 مرحوم محمدرضا  بهالگردی
 شرکت نموده اند به اطالع می رساند: مراسم سومین روز 
درگذشت آن عزیز سفر کرده فردا یکشنبه 98/4/۳۰ 
از ساعت 16/15 الی 17/15 در محل هیئت محترم 

ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما 
سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر 

بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: بهالگردی و جواد نیا

همکار محترم سرکارخانم محمودآبادی
با نهایت تاسف درگذشت دایی گرامی تان 

شادروان محمدرضا بهالگردی 
را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و خود را در غم شما شریک می دانیم.

همکاران شما در روزنامه آوای خراسان جنوبی

همکار محترم جناب آقای مهندس محمدی 
با قلبی ماالمال از اندوه مصیبت درگذشت پدر عزیزتان

 را خدمت شما تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد یکتا صبر برای بازماندگان
 و غفران و رحمت الهی برای آن مرحوم مسئلت داریم. 

ضمنا جلسه ترحیم آن عزیز از دست رفته امروز شنبه 98/4/29 از ساعت 17 الی 18 
در محل مسجد جامع توحید برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان خواهد بود. 

هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

صدور بیمه نامه شخص ثالث 
در اقساط ۱۲ ماهه 
بدون پیش پرداخت

 خانه سالمندان مهر امام رضا )ع(
 تعدادی پرستار و بهیار آقا 
با مدرک تحصیلی و نیروی 
خدماتی آقا نیازمند است.

093۶1847489

شرکت لبنیات صباح به تعدادی 
ویزیتور حضوری و تلفنی خانم و آقا 

با تجربه نیازمند است.
 با بیمه و پورسانت عالی

32255012 - 09154518220

اجرای نمای آلومینیوم 
فروش ورق  

09151۶55537
بلوچی

مجری تخصصی کناف 
* باکس نور مخفی - تایل ۶0×۶0-

TV سقف ساده – بک 
* برای مشاوره و بازدید رایگان تماس بگیرید

دکوراسیون هدیش - بین مدرس 47 و 49

09155۶42974 - 09155۶59297

د و اقساط
نق

قابل توجه اشخاص حقوقی
 و صاحبان محترم امالک اجاری:

عملکرد 1397  الکترونیکی  اظهارنامه  ارائه  مهلت  آخرین  تیرماه   31
اشخاص حقوقی و صاحبان محترم درآمد امالک اجاری از طریق سامانه 

www.tax.gov.ir می باشد.  
ضمناً همکاران ما در دو نوبت صبح و بعدازظهر آماده پاسخگویی

 به مراجعین محترم می باشند.
توجه: اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم محسوب شده 
و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات های تعیین شده محکوم می شوند.

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی  
  مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی ۱۵۲۶

ی 
گه

ه آ
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شن
53

13
29 هر آن کس که در کاهش اندوه همنوع 

خویش گامی برمی دارد 
همواره عمرش دراز و خورشید مهرش

 پرفروغ باد
سینه ای داریم سرشار از مهر و محبت 

یارانی که با ابراز همدردی، ما را 
در غم از دست دادن عزیزمان

 مرحوم مهندس
 سلیمـان کاهنی

 همراهی کردند.

برادر ارجمند جناب آقای مهندس خاشی 
مدیر کل محترم گمرکات خراسان جنوبی 

لطف و محبت جناب عالی و سایر همکاران عزیزتان در همراهی و همدلی خالصانه 
مرهمی بر دل داغدارمان بود. زبان خود را از شکرگزاری نعمت همدردی محبت آمیز 

شما و دیگر همکاران که ریشه در لطف الهی دارد، قاصر می دانیم
 از خداوند متعال سعادت و عمری با برکت برای همه خواهانیم.

لطف  و مهرتان پیوسته در فزون باد.
باید سرانجام بر خاک رفت       خوشا آن که پاک آمد و پاک رفت

محمد ولی کاهنی و خانواده مرحوم

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی با قدم های کوچک در مصرف انرژی تغییرات بزرگ ایجاد کنیم.

تمدید آگهی مزایده عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( 
)میالد 3 بیرجند(     

09۱۵00۵۲۶00-3۲۲04۲0۵مهندس کامران خسروی بیژائم

شرح در صفحه ۲
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بازدید2.۷ میلیون نفر از جاذبه های گردشگری استان

تسنیم-مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: ۲ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۸۵۳ گردشگر داخلی در سه ماه نخست امسال وارد خراسان جنوبی شدند. 
رمضانی صبح روز گذشته در بازدید از طرح توسعه باغ اکبریه بیرجند اظهار کرد: بیشترین مقصد گردشگری آن ها شهرستان طبس و سپس بیرجند و فردوس بوده است. وی با بیان اینکه 
تابستان امسال 41 اقامتگاه بومگردی در خراسان جنوبی میزبان مسافران و گردشگران است افزود: شهرستان طبس با 19 اقامتگاه بومگردی بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.

غربت ۷ ساله ی گنج بیرجند!

مهدی آبادی -   روزی که با دستانی خالی ولباسی 
مندرس  راهی پایتخت شد کسی فکر نمی کرد چند 
دهه بعد او را درکسوت مردی جهانی از بیرجند بشناسند 
پدر علم جغرافیا ی ایران ، بنیانگذار سازمان هواشناسی 
کشور ودانشگاه بیرجند فقط چند عنوان از عناوین علمی  
محمد حسن گنجی است .  گنجی در سال 1۲91 در 
بیرجند به دنیا آمد پس از پایان تحصیالت در مدرسه 
شوکتیه بیرجند، وارد دارالمعلمین عالی تهران شد و در 
رشته تاریخ و جغرافیا به دریافت درجه کارشناسی نائل 
گردید به عنوان دانشجوی برگزیده دردانشگاه ویکتوریا 
منچستر انگلستان به تحصیل ادامه داد  در سال 1۳۳1 
با استفاده از بورس تحصیلی عازم آمریکا شد و دکتری 
خود را در رشته جغرافیا از دانشگاه کالرک دریافت 
کرد. وی دلیل گرایش خود را به جغرافیا و به ویژه 
هواشناسی، دو رویداد   خشکسالی و سیلی می داند که  در 
روزگار کودکی و نوجوانی در زادگاهش رخ داد و باعث  
 آسیب زیادی به روستاییان شده بود. پروفسور گنجی 
پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران مشغول به 
تدریس و با درجه استادی در سال 1۳۵۸ بازنشسته شد 
اما هیچگاه دست از کار نکشید. از گنجی 1۲ کتاب به 
زبان فارسی، 14 کتاب به زبان انگلیسی و بیش از 100 
مقاله در رشته جغرافیا و هواشناسی بجا مانده است. دکتر 
گنجی که به پدر علم جغرافیای ایران شهرت دارد در 
بیست و نهمین کنگره اتحادیه جغرافیایی در کره جنوبی 
در سال ۲000 میالدی به عنوان یکی از 1۵ جغرافیدان 
برجسته جهان شناخته شد و سازمان هواشناسی جهانی، 
جایزه علمی خود را به وی اعطا کرد. پدر جغرافیای نوین 
ایران ۲۸ تیر 91 در سن 100 سالگی درگذشت.پیکر اورا 
به بیرجند زادگاهش که همواره به ان عشق می ورزید 
اوردند ودر بوستانی به خاک سپردند که اینک به نام او 
شناخته می شود۷سال پس ازفقدان او مزار این چهره 
ماندگار کشور در شهر خود او غریب است وعده ها برای 
نصب المان بر ارامگاه او وتشکیل بنیادهای فرهنگی و  
...به تمامی فراموش شد بی اعتنایی به این فرهیخته 
نامدار باعث شدکه دیگر مفاخر در گذشته منطقه نیزدر 
دیگر شهرها به خاک سپرده شوند واین سنت شایسته 
شهر فرهنگی بیرجند نبودوحاال این سوال همچنان 

وجود دارد بی مهری با دانشوران چرا ؟   

 امروزه مسکن و تأمین سرپناهی برای اجاره بیش از هر چیزی دغدغه 
تشکیل زندگی شده و یا محفل شب نشینی ها را گرم کرده است چراکه 
افزایش روز افزون رهن، اجاره بها و فروش مسکن قصه پر غصه ای 
بوده که از ماه های آخر سال 9۷ آغاز شده و امروزه بسیاری از خانواده ها 
را نگران کرده است.الزم نیست که عمق فاجعه سیر صعودی اجاره 
بها را در کالن شهرها جست و جو کنیم چرا که سایه سنگین حباب 
قیمت ها بر ساختمان های بیرجند هم سایه افکنده است. برخی ریشه 
این پدیده را کمبود زمین و توقف ساخت و سازها می دانند و برخی دیگر 
نیز افزایش مصالح ساختمانی را متهم در بروز این پدیده عنوان می کنند. 

قیمتاجارهبهافضاییتعیینمیشود
یک زوج بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از اسفند 
ماه سال گذشته یک واحد آپارتمان در شمال شهر بیرجند اجاره کرده ام، 
گفت: علی رغم نبود هیچ امکاناتی اعم از آسانسور، دور بودن از مرکز 
شهر و جای خالی امکانات رفاهی به قیمت ماهیانه ۳۵0 هزار تومان 
و پنج میلیون تومان پول ودیعه اجاره کرده ام.رضا غالمی با بیان اینکه 
علی رغم اینکه شش ماه به پایان قرارداد مانده اما ترس از افزایش 
اجاره بها خواب را از ما گرفته است، افزود: برای یافتن این واحد هم 
قریب به چهار ماه جست و جو کردم.وی خواستار نظارت بر وضع 
موجود شد و گفت: شرایط حاکم بر اجاره ها مستأجران را نابود می کند.

طی  در  می کند  اذعان  که  بیرجندی  شهروندان  از  دیگر  یکی 
چهار سال 10 مرتبه مجبور به جابجایی شده است، اظهار کرد: 
متاسفانه بسیاری از صاحب خانه ها انصاف ندارند.ناصری با بیان 
اینکه وقتی صاحب خانه منصف و با اخالق نباشد یا اینکه واحدها 
همین  نمی کنند  اعالم  مستاجر  به  که  باشد  داشته  مشکالتی 
می شود که مدام مجبور به جابجایی باشی، گفت: متاسفانه پایان 
قراردادم رسیده و صاحب خانه بیش از ۳00 هزار تومان به اجاره 
اضافه کرده است.وی بیان کرد: صاحب خانه اعالم کرده که تورم 
زیاد است و ارزش خانه اش خیلی بیشتر از این رقم ها است اما 
منصفانه تصمیم گرفتیم ۳00 هزار تومان برای شما اضافه کنیم.

افزایش۷۰درصدیرهنواجاره
یک مشاور امالک بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 
در شرایط کنونی قیمت اجاره بها و رهن قیمت ها باال است، افزود: قیمت 
رهن و اجاره نسبت به سال گذشته ۶0 تا ۷0 درصد افزایش یافته است.

یوسفیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ریشه این افزایش قیمت ها 
در چیست، اظهار کرد: ریشه مالک است و قانونی نداریم که بگوییم 
طبق این قانون فالن کار را انجام دهید.وی با اشاره به راهکارهای 
موجود برای شکست قیمت مسکن و اجاره بها در بیرجند بیان کرد: 
راه چاره این است که دولت زمین های دشت علی آباد را به افراد واگذار 
کند تا شاید قیمت ها شکسته شود. یوسفیان ادامه داد: بارها در جلسات 

متعدد درخواست کرده ایم که این اراضی به زمین شهری واگذار کنند و 
زمین شهری ظرف یک هفته تفکیک کرده و در اختیار مردم قرار دهد.

تبوتاببازارمسکنریشهدرکمبودزمیندارد
رئیس اتحادیه صنف فروش مصالح ساختمانی بیرجند در گفت و گو 
با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت اجاره بها و مسکن بیان کرد: 
اگرچه قیمت مصالح ساختمانی در قیمت مسکن تأثیر بسزایی داشته 
اما کمبود زمین دلیل اصلی این افزایش ها بوده چراکه قیمت زمین در 
مسکن خیلی باال است.حسین چوپانی ادامه داد: طی چند روز اخیر 
هر کیلو سیمان سفید هزار و ۷00 تومان و هر کیلو سیمان سیاه دو 
هزار تومان گران تر شده که در افزایش قیمت مسکن بی تأثیر نیست.

رئیس اتحادیه صنف فروش مصالح ساختمانی بیرجند با بیان اینکه 
مصالح روز به روز گران می شود و حساب کتابی هم وجود ندارد، اظهار 

کرد: کارخانه ها فاکتور نمی دهند که بتوانیم نرخ نامه بزنیم.

اراضیموجوددرشهربهساختوسازواگذارشود
چوپانی با اشاره به راهکارهای موجود بیان کرد: هر کاالیی جایگزین 
دارد اما زمین جایگزین ندارد بنابراین راهکار این است که اراضی 

موجود در اطراف شهر واگذار شود تا ساخت و سازها سامان گیرد.
وی با بیان اینکه هر متر از زمین های نبش خیابان سجاد شهر قباًل 
سه میلیون تومان بوده اما امروزه پنج میلیون تومان شده است، افزود: 

نبود زمین قیمت ها را باالتر می برد که می طلبد چاره اندیشی شود.
رئیس اتحادیه صنف فروش مصالح ساختمانی بیرجند اظهار کرد: 
همچنین نیاز است زمین های بالاستفاده در شهر تعیین کاربری و 

واگذار شود تا بخشی از مشکالت پیش رو مرتفع شود.

رشدبیرویهاجارهمغازهها
رئیس اتحادیه مشاورین امالک بیرجند هم در گفت و گو با خبرنگار 
مهر بیان کرد: اجاره منزل مسکونی نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد 
افزایش و از ابتدای سال ۲0 تا ۲۵ درصد مضاعف بر سال گذشته رشد 
داشته است.علیرضا اربابی با بیان اینکه اجاره واحدهای صنفی تا سال 
9۷ افزایش چندانی نداشته اما سال 9۸ بی رویه رشد داشته است، 
افزود: در دارایی ها قیمت را دفترچه ضریب مالیات امالک افزایش 
داده اند که به دنبال آن اجاره ها افزایش یافته است.وی با بیان اینکه 
مالیات مغازه ها طی سال 9۵ بازنگری، سال 9۶ تصویب و 9۷ اجرایی 
شده است، گفت: این امر باعث شده اجاره ۵00 هزار تومانی یک مغازه 

به یک میلیون و ۵00 هزار تومان افزایش یابد.

حاشیهنشینیوافزایشقیمتاراضیحاشیهبیرجند
اربابی با بیان اینکه در دو سال اخیر ساخت و سازها متوقف شده و این 
موجب افزایش اجاره ها شده است، افزود: به دنبال خشکسالی های چند 

ساله و هجوم حاشیه نشین ها در دستگرد، چهکند، امیر آباد، حاجی آباد 
و بجد شاهد افزایش قیمت اراضی در این مناطق هستیم.وی در پاسخ 
به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه “ برخی کمبود زمین را دلیل اصلی 
افزایش مسکن و اجاره بها می دانند، اظهار نظر شما چیست؟ “، گفت: 
در مناطق جاده معصومیه- خوسف تا زاهدان، اطراف صدا و سیما و 
دیگر نقاط زمین های زیادی داریم اما نیاز است استانداری و مسئوالن 
دست به دست هم دهند تا با تعیین و تغییر کاربری این اراضی، ساخت 
و سازها شروع شود.وی با بیان اینکه در حال حاضر دروازه شهر را 
بسته اند و تنها برج سازی می شود، افزود: همچنین نیاز داریم شهرداری 

عوارض را کاهش دهد.
گالیههاییازوامرهنمسکن

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طرح وام رهن مسکن چقدر در استان 
جواب می دهد، اظهار کرد: رهن اصاًل در خراسان جنوبی جواب نمی دهد.

اربابی ادامه داد: درست است بانک مسکن وام چهار تا هشت درصد 
می دهد اما امروزه کدام جوان می تواند ماهیانه پنج میلیون تومان حقوق 
داشته باشد تا اقساط بانکی پرداخت کند؟وی بیان کرد: مردم ۷0 درصد 
در افزایش قیمت ها نقش اول را دارند و با نخریدن بازار عوض می شود.

اجرایطرحیبرایتأمینزمیندربیرجند
معاون بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
در گفت و گو با خبرنگار مهر تأمین مسکن را از جمله رسالت های 
این اداره کل دانست و افزود: هر زمینی حوزه شهر و محدوده شهری 
دیده می شود متعلق به راه و شهرسازی نیست چراکه برخی مربوط به 
دستگاه ها و برخی مربوط به مردم است.علیزاده در پاسخ به سوالی 
مبنی بر برنامه های راه و شهرسازی برای تأمین زمین احداث مسکن 
بیان کرد: طرح 4۵0 هکتاری زمین های ارتش در حال اجرا است.وی 
ادامه داد: اراضی این طرح به شهر الحاق شده و بعد از آماده سازی 

زیرساخت در اولین فرصت به مردم و شرکت های تعاونی واگذار خواهد 
شد.علیزاده با بیان اینکه امیداست با واگذاری این اراضی تب و تاب 
زمین کاهش یابد، اظهار کرد: در حال حاضر بخشی از زیرساخت ها 
اعم از جدول گذاری و آسفالت انجام شده و با همکاری شرکت های 
خدمت رسان برای واگذاری آماده خواهد شد.معاون بازآفرینی شهری 
و مسکن راه و شهرسازی خراسان جنوبی در پاسخ به سوال خبرنگار 
مهر مبنی بر واگذاری اراضی دشت علی آباد بیرجند بیان کرد: چاه 
برداشت و تأمین آب شهر در علی آباد واقع شده است.وی با بیان اینکه 
اگر زمین های رو به روی نمایشگاه بین المللی بیرجند را واگذار کنیم 
آلودگی آب به وجود می آید، گفت: مابقی اراضی موجود در این قسمت 

اکثراً متعلق به مردم بوده و در اختیار راه و شهرسازی نیست.

جزئیاتواممسکن
علیزاده بیان کرد: اگرچه در تأمین زمین 4۵0 هکتاری تزریق زمین 
خوبی انجام خواهد شد، اما می طلبد مردم هم همکاری کرده و از 
گذاشتن قیمت های انچنانی روی زمین خودداری کنند.وی در پاسخ 
به سوالی مبنی بر شرایط وام رهن مسکن بیان کرد: برای ساخت 
مسکن در بافت های فرسوده شهری سهمیه ۳۵0 واحدی به استان 
داده اند.علیزاده با بیان اینکه وام ساخت مسکن 40 میلیون تومان و 
تعمیر 1۵ میلیون تومان است، اظهار کرد: سود این وام ها در دوران 
ساخت 9 درصد بوده و بعد از آن 1۸ درصد می شود.معاون بازآفرینی 
شهری و مسکن راه و شهرسازی خراسان جنوبی بیان کرد: از ۲۵ 
خرداد ماه که این سهمیه ابالغ شده تاکنون ۳0 نفر برای دریافت وام 
ساخت مراجعه کرده اند.به نظر می رسد قصه بازار مسکن در خراسان 
جنوبی بدون پا درمیانی مردم پایانی خوش نخواهد داشت چراکه نتایج 
نشان دهنده این است که نسخه پیچی های مسئوالن نه تنها دردی 

را درمان نمی کند بلکه کمترین استقبال از سوی مردم را هم دارد.

بازار بی حساب و کتاب مسکن در خراسان جنوبی /افزایش ۵۰ درصدی اجاره

تابستانهای »تمدن ساز« ما!
*هرم پور

)ادامهسرمقالهازصفحه1(یا فراموش می شوند یا دوست 
داریم فراموششان کنیم! »ویل دورانت« اندیشمند بزرگ 
و نظریه  پرداز پرآوازه، »تمدن« را محصول »اوقات 
فراغت« می دانست و به دنبال او و شاید سالها قبل از 
او، اندیشکده هایی در غرب و البد مؤسسات اجتماعی 
همانند آن در شرق، و چه بسا بهتر و بیشتر از آنها، 
محافل دینی و حوزه ها ی مذهبی خودمان در قلمرو 
پهناور سرزمین اسالمی، همواره از لزوم توجه به فضایی 
ماورای ماهها آموزش اجباری و علم آموزی سازمان یافته 
و تحمیلی برای کودکان، نوجوانان و حتی جوانان در 
مدارس و دانشگاهها صحبت کرده اند. این روزها تقریبًا 
همه ناگزیر از پذیرش این واقعیت دردناک هستیم که 
کودکان و نوجوانان و جواناِن ما، کودک تر و نوجوان تر و 
جوان تر از سالهای کودکی و نوجوانی و جوانی ما هستند! 
دیرتر بزرگ می شوند، بیشتر در همان سنین کودکی می 
مانند و به لحاظ فهم اجتماعی، دیرتر به مردان یا زنانی 
تبدیل می شوند که بتوان به آنها اعتماد کرد و و فرمان 
حرکت در جاده زندگی را به آنان سپرد! مقصِر بخشی از 
آن، ما خانواده ها هستیم و قصور در بخش دیگری از آن، 
متوجه متولیان »آموزش« و »تربیت« در کشور ماست 
که از قضا بسیار ُپر مدعا و متأسفانه تنبل، بی تدبیر و 
کم تحرکند! نتیجه ی  نفس کشیدن در چنین فضایی، 
تربیت نسلی از ایرانی ها برای  فردای جامعه ی ماست 
که خوب می خوانند، خوب می دانند، خوب می پوشند، 
خوب بازی می کنند و خوب به فن و روش و ابزارهای 
آموزش روز مطلع و مسلطند، با استعداد و احیاناً تیزهوشند 
و اغلب بهتر از زبان مادری و بومی و وطنی شان، یک 
یا چند زبان دیگر را آموزش دیده و حرف می زنند، ولی 
متأسفانه نمی دانند چگونه فکر کنند، چطور زندگی کنند 
و کجا و از چه راهی انتخاب هایشان را راهبردی ببیند، 
راهبری کنند  و  به آنها سمت و سو ببخشند؛  لذا زودتر 
از موعد، محکوم به  شکستند، زود فریب می خورند، زود 
بازیچه دست جامعه، سیاسیون والبته رسانه های غالب 
در اجتماع می شوند و از همه مهم تر، نه تنها نمی توانند 
خوب زندگی کنند، بلکه  یاد هم نمی گیرند چگونه از 
همین اندک چیزی که این روزها نام »زندگی« به آن 
داده اند، لذت ببرند! بخش مهمی از سرنوشت آینده مردم 
این کشور را،  همین تابستانهای داِغ به ظاهر تعطیل و فرو 
رفته در سکوِت بعد از طوفان تشکیل می دهند. کودکان، 
نوجوانان و جوانان ما، در فضایی که در میان موجی از 
نگرانی خانواد ه ها، نه مدارس ما  لذتی از آموزش به 
آنها می دهند و نه جامعه تحفه ای از ادب و تربیت 
تقدیمشان می کنند، نیازمند هدایت به استفاده از اوقات 
و ایام فراغت از تحصیلشان هستندکه نه دوباره به جبر و 
تحکم، بلکه چندباره و با لذتی بیشتر و اختیاری فراوان تر، 
به دادِ خواسته ها و عالقه ها و انگیزه ها و استعدادهایشان 
برسند،  کاری و حرفه ای را بیاموزند، با مردم، جامعه، 
چهره ها و نام ها، خوبی ها و بدی ها، زشتی ها و زیبایی 
ها، صداقت ها و فریب ها، مهربانی ها و خشونت ها، و در 
یک کلمه،  با  »بازی زندگی« آشنا شوند، با فرصتی برای 
مطالعه کردن های غیردرسی، متوجه شوند که خارج از 
چارچوب درس آموزی های  کانالیزه شده و رسمی هم 
می توان فکر کرد و اندیشید، و البته تکه های جورچیِن 
تکمیل نشده ی مدارس در نُه ماه تحصیِل بی لذت؛ یعنی 
پرورش روح و ورزش جسم را،  کنار هم قرار دهند تا برای 
فردا، کمی آماده تر شوند. سخن خالصه اینکه خراسان 
جنوبی، سرزمیِن بی شمارِ استعدادهاست. هر خانواده ای 
که با غفلت ها و بی خیالی هایش به خشکیدن درختی 
از این دشت بزرگ و پربرکِت استانی  کمک کند، و یا از 
کاشتن بذری پر محصول و نهالی نوپا در جنگل پرطراوت 
و امیدبخش آینده فرزندان این خطه اجتناب نماید، خیانتی 
و  استان  آینده  و  فرزندانش  خودش،  حق  در  بزرگ 
کشور انجام داده است. خود ما )و فقط و فقط خود ما( 
»تابستانهای تمدن ساز« کودکان، نوجوانان و جوانانمان  
را بهتر از مسؤوالنی که تالش می کنند اما نمی دانند کجا 
و چگونه، چه کاری را باید یا نباید انجام دهند، دریابیم تا 

احیاناً در راه پیِش  رویمان،  ضرر نکرده باشیم. 
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
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آگهی مزایده فروش و اجاره فضاهای مازاد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی
) https://eauc.setadiran.ir( )اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در نظر دارد: تعدادی از اموال غیر منقول و فضاهای مازاد خود را به شرح جداول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد  

 و مزایده عمومی به باالترین قیمت پیشنهادي به فروش و اجاره برساند.لطفا جهت بازدید در ساعت اداری از مورخ  98/04/29 لغایت98/04/31  با شماره 05632213527 دفتر حقوقی هماهنگی به عمل آید.
نشاني محل  وتاريخ دريافت اسناد مزايده: 

1- جهت فضا های مورد اجاره:  ورود به سایت :www.setadiran.ir و دریافت اسناد از قسمت مزایده )موضوع فراخوان مزایده شماره 5098003637000001(
قیمت پايه اعیانعرصهمورد مزايده ) اجاره(رديف

اجاره يک 
ساله  )ريال(

مبلغ ضمانت 
نامه شرکت در 

مزايده)ريال(
آدرس ملک

فردوس-  مرکز قديم آموزش فنی وحرفه ای25025048/000/00010/000/000ساختمان بدون تجهیزات کارگاه برق صنعتی مرکز قديم فردوس1
بیرجند- مرکزآموزش فنی وحرفه ای برادران20010060/000/00010/000/000کارگاه نانوايی مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران بیرجند2
مود- حاشیه جاده زاهدان- بیرجند  3144368120/000/00010/000/000ساختمان بدون تجهیزات مرکز آموزش فنی و حرفه ای مود و زمین مجاور3
شهرک شهید مفتح- انتهاب بلوار آيت ا... گازاری1500600144/000/00010/000/000طبقه فوقانی ساختمان سنجش با محوطه و درب ورودی مجزا4
بیرجند-حاشیه بلوار امام رضا)ع(  200120360/000/00020/000/000دو باب اتاق واقع در مرکز تخصصی چوب حاشیه بلوار امام رضا )ع(5

2- فضا های مورد فروش:  جهت دریافت اسناد)حراج( به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان سربیشه مراجعه گردد. )موضوع حراج شماره 30098003637000001(
ضمانت نامه بانکی)ريال(قیمت پايه )ريال(اعیانعرصهمورد مزايده)فروش(رديف

آدرس ملک
سربیشه-روستای سلم آباد821/123051/362/750/00069/000/000ششدانگ عرصه واعیان ساختمان مرکز آموزش فنی وحرفه ای سلم آباد1
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روابط عمومی اداره کل آموزش فني وحرفه اي خراسان جنوبي

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند به موجب ماده 14 قانون ثبت، تحدید حدود  
شماره های زیر: 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک سه فرعی از 1755 - اصلی واقع در بخش دو بیرجند 
اراضی حاشیه جاده قدیم بیرجند - مشهد مورد تقاضای خانم رقیه میابادی  2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار 

پالک چهار فرعی از 1755 - اصلی واقع در بخش دو بیرجند اراضی حاشیه جاده قدیم بیرجند - مشهد مورد تقاضای خانم رقیه میابادی 
در روز شنبه مورخ 1398/6/2 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان 
امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور 
به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد 
آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک 
و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 

تاريخ انتشار: 1398/4/29         علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجنداخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبي- اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك نيم بلوك
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139860308005000019و 139860308005000018مورخ 98/03/13 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نیم بلوک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي شهرداري نیم بلوک به 
شناسه ملی 14002052387 در یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 24530 مترمربع پالک 11 اصلي مزرعه میان بیاض بخش 12نیم بلوک واگذاری 
ملک از مالک رسمي آقاي خداداد اسدآبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/04/13      تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/04/29 حمید رضا توسلی فرشه - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بخش نیم بلوک

تمدید آگهی مزایده عمومی
موسسه خدمات درمانی میالد 3 بیرجند در نظر دارد: 

بوفه خود، مستقر در  بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( را از طریق 
مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند به 

منظور کسب اطالعات از شرایط مزایده و نیز هماهنگی جهت بازدید از محل بوفه به آدرس: انتهای 
بلوار صنعت و معدن - بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( - طبقه دوم - امور اداری مراجعه و 
با ارائه فیش واریزی به مبلغ 300،000 ریال به حساب 610000020 نزد بانک رفاه کارگران شعبه 
 میدان توحید به نام موسسه خدمات درمانی میالد 3 بیرجند ، اسناد شرکت در مزایده را دریافت نمایند.
مهلت دريافت پاکات پیشنهادی: پایان وقت اداری روز چهارشنبه 98/05/02 و گشایش 

پاکات ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/05/03 خواهد بود. 
روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد 3 بیرجند(

آگهی تحدید حدود اختصاصی  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی قاین

پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب مقررات ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی اینک برحسب درخواست واصله، تحدید حدود اختصاصی امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.  بخش 11 : قطعه مفروزه مزرعه  
ابوالخیری پالک 1270- اصلی. 1614 فرعی از 467 فرعی محمدرضا حقگو ششدانگ یک باب منزل. 1615 فرعی از 467 فرعی ناصر شادی 
ششدانگ یک باب منزل در روز 1398/5/17 انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق 
الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز مقرر ساعت 8 صبح در محل حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا 
نماینده قانونی آنها در موقع مقررحاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت 
فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم 
اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 

را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاريخ انتشار: 1398/4/29      علی صفايی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاينات
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پایانبزرگترینرویدادقرآنیاستانباحضور257شرکتکننده

ایسنا- راه یافتگان بزرگترین رویداد قرآنی استان از چهارشنبه 26 تیربه مدت سه روز در چهل و دومین مسابقات سراسری قرآن در شهرستان فردوس با یکدیگر به رقابت پرداختند. چهل و دومین دوره مسابقات 
سراسری قرآن کریم در رشته های حفظ کل، حفظ 2۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۵ جزء، قرائت تحقیق و ترتیل، حفظ و معارف موضوعی، حفظ و معارف احادیث، تفسیر قرآن، اذان و دعاخوانی برگزارشد. 

کاری اختتامیه این دوره از مسابقات با معرفی نفرات برتر، عصر روز جمعه 28 تیر در آستان مقدس امامزادگان فردوس برگزار و برگزیدگان مرحله استانی به مسابقات کشوری راه یافتند. گوناگون  مناطق  از  محترم  استاندار  بازدید 
خداپسندانه است چه خوب بود جناب استاندار سری به 
خانواده های بازنشستگان وزارت کشور )فرمانداری و 
بخشداری( که زیر خط فقر با حقوق ناچیز زندگی می 

کنند، بزند و از درد دل آنها آگاه شود.
ارسالی به تلگرام آوا
درمورد جمع آوری دستفروشان شهر به استحضار می 
رسد، برنامه های پارسال شهرداری  برای این امر بسیار 
خوب و موفقیت آمیز بود که باعث نظم و آرامش و زیبایی  
شهر گردید. ولی متاسفانه این نظارت ها امسال کمتر 
شده است بصورتی که شاهد حضور بی نظمی آنان در 
مکانهای گوناگون و حتی معابر عمومی، جلوی مساجد و 
منازل هستیم که باعث جلوه ناخوشایندی برای شهر و 
ایجاد مزاحمت برای شهروندان و کثیفی معابر شهری 
را  مراتب  مطلب  این  درج  لطفا ضمن  است.  گردیده 

پیگیری فرمایید. 
ارسالی به تلگرام آوا
 قطع مکرر آب شرب خوسف به دلیل افت فشار و منبع آب 
هزار متر مکعبی که جوابگوی جمعیت فعلی شهر نیست، 
مشکالت زیادی برای ساکنان مسکن مهر این شهر رقم 
زده است. مسئوالن خوسف برای رفع مشکل مردم چاره 

ای بیندیشند.
ارسالی به تلگرام آوا
اوقات  و  آموزان  دانش  تعطیالت  و  است  تابستان 
فراغت، باید در این اوضاع اقتصادی پول داشته باشی 
تافرزندت را به کالس تابستانی بفرستی حاال خود را 
اقتصادی  مادر هایی که وضع  و  پدر  بگذاریم جای 
در  رایگان  های  حداقل کالس  کاش  ندارند  خوبی 
بعضی مکان ها برای خانواده های کم درآمد می بود 

تا آنها هم استفاده می کردند.
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آقای شهردار یک شب لطفا با ماشین خودتان 
از خیابان ماژانی خیابان شکوفه انتهای شکوفه دست 
چپ به پایین رفت و آمد نمایید اینقدر تاریک است 
که یک شب با موتور با بچه هام خواستیم رد بشیم 
هیچی دیده نمی شد. که به عقب برگشتیم و از کوچه 
دیگر عبور کردیم عالوه بر نبود روشنایی در شب مسئله 

امنیت هم هست.
ارسالی به تلگرام آوا
ما اهالی کارگران ... باید تا کی منتظر باشیم فکری  به حال 
ما بکنید متأسفانه با پیگیری های انجام شده هیچ فردی 
جوابگوی ما نیست لطفا از تردد بیش از حد ماشین های 
سبک و سنگین در این کوچه که تاکنون فکری به حال آن 

نشده است اقدامات الزم را انجام دهید
ارسالی به تلگرام آوا
مرکزی  بخش  غیوگ  درروستای  آب  قطعی 
بیرجندگویا پایانی ندارد و قرارنیست اهالی از نعمت 
و  مندبوده   بهره  گرما  درفصل  سالم  آشامیدنی  آب 
منتظرجاری شدن آب درشبکه باشند و دغدغه نبودن 
مختلف  های  بهانه  به  وهرروز  باشند  رانداشته  آب 
وتکراری ازمسئوالن مربوطه پاسخ بشنوند چرابرای 

رفع این مشکل فکراساسی نمی شود.
939...897
جدیدا بعضی از پزشکان بجای اینکه به فکر درمان بیمار 
باشند تمایل به انجام عمل جراحی دارند و وقتی علتش 
را جویا می شوید می فرمایند شما که علمش را ندارید 

صحبت نکنید انشاءا... هدف پول عمل نباشد!
9۱۵...2۱2
خواهشی دارم از مسئوالن محترم لطف کنن یه فکری به 
حال مستأجرین بردارن اصال هیچ  نظارتی نیست هرکی 

هرجور دلش میخواد  داره اجاره بهاء میگیره. 
9۱۵...286
  مسئوالن راهنمایی و رانندگی بیرجند در بیشتر چهار  راه 
ها شماره اندازها کار نمیکنند پیگیری بفرمایید.
9۱۵...۵۱۰
 من یک کارگرساده ام که سه فرزند دارم حقوقم ماهانه 
6۰۰ تومان  است یارانه ام را قطع کردند باید به کجا مراجه 

کنم. ممنون می شوم  راهنمایی کنید.
9۱۵...3۰8
آقای استاندار نمی دونید دیدن تصاویر شما در حال 
بازدید از مکان های گوناگون برای حل مشکالت مردم 
چه لذتی داره، ما به شما افتخار می کنیم و خاطره خوب 
زحماتتان هیچوقت از خاطرمان نخواهد رفت. خداوند 
هزاران بار والدین شما و هفت نسل قبل شمارا مورد 
رحمت خودش قرار بده که اینقدر مسئولیت پذیر هستید.
939...2۱6
 لطفا برای قطعی آب روستای علی آباد داور آباد که مدت 
زیادی است مردم از آب شرب محرومند چاره ای بشود.
9۱۵...696
فضای  برای  فکری  چرا  چهکند  روستای  مسئوالن 
نمی  بافت جدید  در  ما  بچه های  برای  مناسب  سبز 
کنید؟ ضمنا پول برش آسفالت جهت وصل امتیاز آب 
گرفته شده اما آسفالت ازسال قبل مانده که مجبورشدم 
کنید. پیگیری  کنم.لطفا  سیمان  آسفالت  برش  روی 
9۱۵...۵۵7
در بعضی مکانهای فرهنگی قلیان و بی حجابی و  رعایت 
نشدن بهداشت و حق مشتری و گرانی دیده می شود. 

مسئوالن محترم رسیدگی کنند.  
9۱۵...793
اینجانب جوانی 37ساله که سرپرست ۴ فرزند را عهده 
دارم که به علت مریضی مفصل لگن که االن چند 
وقت است زمین گیرشدم وتوان کارکردن را ندارم االن 
مدت چند ماه است که به بیمارستان ...  بیرجند برای 
درمان مراجعه می کنم که درجواب  بنده هزاران بهانه 
می آورند یا دکتر  نمی اید یا پیمانکار، نمی دانستم دردم 
را به که بگویم جزشما خواهشمندم از این بزرگواران 
تشکر و قدردانی کنید که چون  بدحسابی با  پیمان کار 
تجهیزات پزشکی کردند ایشان  موافقت نمی کنند.  

سپاس از پیگیری شما
9۱۵...2۴۰

چرا بعضی از اطباء بیرجند دارویی تجویز می کنند که  وقتی 
به پزشک متخصص همان بیماری درمشهد ارائه می شود 
ازسواد این دسته ازپزشکان به حیرت در می ایند.الاقل به 
اندازه پولی که ازبیمار می گیرید وجدان کاری داشته باشید.
9۱۵...2۱2

رجب زاده - مالقات با آسمان آبی در خراسان جنوبی هم 
در   اما  آینده  سال  چند  یا  امسال  نه  شاید  شود،  می  رویا 
دهه های پیش رو به تدریج روند غلبه پدیده گردو غبار بر 
اسمان استان افزایشی خواهد بود . این واقعیت گریز ناپذیر 
به  کشور  خشکسالی  هشدار  و  پایش  ملی  مرکز  رئیس  را 

خبرنگار ما می گوید.
از  ها  بارندگی  افزایش  با  ها  سال  برخی  است  ممکن   «
اما  شود  کاسته  جنوبی  خراسان  آلود  غبار  روزهای  تعداد 
با اطمینان می گویم که در دهه های آینده رویه و روند 
خواهد  افزایشی  استان  دراین  غبار  و  گرد  پدیده  انتشار 
بود.« دکتر صادق ضیائیان توضیح می دهد که روزهای 
آلوده به گرد و غبار به دو شکل دید را کاهش می دهد، 
این پدیده در حالت اول زیر ۵ هزار متر و وضع بعدی زیر 
ایستگاه های  بررسی می شود. سال گذشته در  هزار متر 
وضعیت  در  معناداری  عددهای  جنوبی  خراسان  گوناگون 
اول یعنی کاهش دید تا زیر ۵ هزار متر ثبت شده که به 
در  آلوده  روز   ۴۰ تا   3۱ دهنده  نشان  آذر  تا  مثال  عنوان 

این  ایستگاه ها بوده است.
های  بارندگی  دنبال  به  پارسال  مانده  باقی  های  ماه  در 
نسبت  امسال  اما  نداشت  چندانی  افزایش  آمار  این  بیشتر 
گرد  روزهای  افزایش  شاهد  قبل  سال  مشابه  مدت  به 
هستیم.  جنوبی  خراسان  های  ایستگاه  در  غباری  و 
هزار  به  افقی  دید  کاهش  بعد؛  وضعیت  در  او  گفته  به 
هم  شود  می  غلیظ  غبار،  و  گرد  که  حالتی  یعنی  متر، 
شده  ثبت  برانگیزی  تامل  آمار  استان  های  ایستگاه  در 
بر  امسال  و  است  بوده  روز   9 از   بیش  پارسال  که  است 
به گرد و  آلوده  تعداد روزهای  افزایش  ارزیابی ها  اساس 
رو  این  بینی می شود.از  پیش  استان   این  در  غبار غلیظ 
کند  می  تشریح  این طور  مدت  بلند  در  را  ضیائیان وضع 
جنوبی  خراسان  در  غبار  و  گرد  پدیده  افزایش  روند  که 
اجتناب ناپذیر و برای وارد شدن کمترین خسارت نیاز به 

اکنون هستیم. از هم  اقدامات کنترلی 

ایستگاههایپایشکماست

کارشناس آزمایشگاه ایستگاه پایش آلودگی اداره کل محیط 

زیست استان هم می گوید : خراسان جنوبی ، پنجمین استان 
با  آلوده به گرد و غبار در کشور است و در سال های اخیر 
افزایش اثرات ناشی از گرد و غبار در استان مواجه بوده ایم. 
روح ا... مالکی آنچه خراسان جنوبی در شرایط کنونی نیاز دارد 

را تجهیز و افزایس ایستگاه های پایش الودگی هوا عنوان می 
کند، نیازی که تامین آن اعتبارات کالنی می خواهد . او ادامه 
می دهد در سال های گذشته دستگاه برای نهبندان و بشرویه 
از کانون های مهم در معرض این پدیده، تامین شده و نقاطی 

چون طبس ، فردوس ، و سه قلعه هم نیاز جدی به این دستگاه 
ها دارند. او به نبود کیفیت الزم در دستگاه موجود در ایستگاه 
نهبندان اشاره می کند که هر از گاهی با مشکالتی مواجه می 
شود ، هرچند اقداماتی برای رفع مشکل انجام شده است به 

عالوه با پی گیری ها ، ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار دو 
دستگاه دیگر به خراسان جنوبی اختصاص یافت .او البته می 
گوید : شاخص کیفیت هوا در محدوده ۵۰ تا 3۰۰ به باال اندازه 
گیری می شود  و از محدوده 2۰۰ تا 3۰۰ و 3۰۰ به باال وارد 

وضعیت ناسالم و خیلی خطرناک می شویم که کیفیت هوای 
خراسان جنوبی به ندرت در این دو محدوده قرار گرفته است.

مالکی از اقداماتی می گوید که می تواند به کاهش اثر پدیده 
گرد و غبار در استان بیانجامد؛ کمک هایی که سازمان حفاظت 

انجام می دهد نظیر   این منظور در استان  به  محیط زیست 
حمایت از طرح های پژوهشی برای مقابله با این پدیده  است 
که به نتایجی هم رسیده و بر اساس آن تامین ایستگاه های 
سنجش گازهای آالینده از محل اعتبارات استانی برنامه ریزی 
اداره کل  شده است.تکمیل کمربند سبز توسط شهرداری و 
منابع طبیعی در شهرهای گوناگون از جمله بیرجند در دست 
اقدام است . به عالوه پی گیری های این اداره کل و منابع 
طبیعی با حمایت استانداری برای انعکاس معضالت ناشی از 
پدیده گرد و غبار به تصمیم گیرندگان در پایتخت برای دریافت 
اعتبارات مقابله با این پدیده همواره در حال انجام است تا این 
استان هم در زمره استان های بحرانی در معرض این پدیده 

دیده و اعتبار ویژه تامین شود.

خسارتهایمیلیاردیگردوغبار

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هم  که با بخش قابل 
توجهی از فعالیت های کاری اش بر مقابله با بیابان زایی و 
پدیده گرد و غبار در استان متمرکز است حاال با 3۵ کانون 
بحرانی فرسایش بادی مواجه است که تعداد آن ها نسبت به 
سال های قبل افزایش یافته و وضع این نقاط بحرانی تر شده 
است.علیرضا نصر آبادی خسارت فرسایش بادی در استان را 
2۰ میلیارد تومان اعالم می کند که از عومل اصلی افزایش 
شدن پدیده گرد و غبار در استان است.اوامسال برای مقابله با 
بیابان زدایی اعتبارات خوبی دریافت کرده است و برای مقابله 
با آن ۱۴۰۰ هکتار نهال کاری در کانون های فرسایش بادی 
انجام و برای افزایش این سطح برنامه ریزی شده است . با 
این وجود بر این باور است که برای مقابله با این پدیده عزم 
تا خراسان  نیاز است  به استان  همگانی  و نگاه ویژه دولت 
جنوبی در اثر شدت گرفتن پدیده ی گرد و غبار در سال های 
آینده به یک منطقه بحرانی چون خوزستان تبدیل نشود چرا 
که 86 درصد عرصه های طبیعی این استان بیابانی است و 

اگر کنترل نشود تعداد کانون های بحرانی افزایش می یابد.

های  کوچه  طبقه،  چند  های  آپارتمان  آبادی-  مهدی 
خاکی، زمین های به حال خود رها شده و کمبود امکانات 
است  هایی   محله  مشکالت  جمله  از  تفریحی  و  رفاهی 
که  معضالتی  است.  شده  ساخته  آنجا  در  مهر  مسکن  که 
باعث اعتراض ساکنان این مناطق شده و از شنیده نشدن 
بیرجند  الهیه  محله  دارند.  گله  مسئوالن  توسط  صدایشان 
مسئوالن  توجهی  بی  از  آن  ساکنان  که  است  مناطقی  از 
الهیه  اند.  شاکی  زندگی  امکانات  حداقل  کردن  فراهم  در 
جمعیت  سرریز  که  مهر  مسکن  از  توجهی  قابل  جمعیت 
وجود  میان  این  در  و  داده   جا  خود  در  را  است  شهری 
دو  را  مشکالت  مناسب  زیرساخت های  نبود  زیاد،  جمعیت 

چندان کرده است.

“آسم“رهاوردزندگیدرخاک

مؤمنی از اهالی منطقه الهیه درباره مشکالت این محله، به 
خبرنگار آوا می گوید: گرد و خاک به دلیل وجود نداشتن 
مشکل  ترین  مهم  شده،  رها  های  زمین  و  سبز  فضای 
اهالی الهیه می باشد و همین موضوع باعث بیماری های 
گوناگونی همچون آسم در بین فرزندانمان شده است. وی 
بادی  با  افزاید:  الهیه ۱ می  تپه ای در خیابان  به  اشاره  با 
خفیف ، گرد خاک فضای این کوچه را  در بر می گیرد و  
باعث مشکالت تنفسی برای ساکنان می شود در حالی که 
قرار بود فضای سبزی در اینجا احداث شود که اکنون این 

تپه خاکی خودنمایی می کند. 
و  گل  از  پر  منطقه  این  زمستان  در  اینکه  بیان  با  مؤمنی 
آنچنان  بارانی،  اندک  با  کند:  می  اضافه  شود،  می  الی 
وضع اسف باری  بوجود می آید که آن روز را باید خانواده 
این  بشویند.  را  جا  همه  و  دهند  انجام  عید  تمیزکاری  ها 
ساکن خیابان الهیه زباله ها را از مشکالت دیگر این محله 
ای  هفته  شهرداری  ماموران  کند:  می  اظهار  و  داند  می 
یکی دوبار برای تخلیه زباله ها به این محله می آیند که 
گاهی خودمان زباله ها را خالی می کنیم و اگر اکنون نیز 
به محیط اطراف نگاه کنید؛ زباله ها را در گوشه کنار این 
نازیبایی  محیط  وجود  باعث  که  کنید  می  مشاهده  محله 

شده است.

داستانبیپایانسگهایولگرد

ندارد.  تمامی  گویا  بیرجند  در  ولگرد  های  سگ  داستان 
های  زمین  در  ها  سگ  این  ای  گله  حضور  از  مومنی 
در شب  افزاید:  می  و  دهد  می  خبر  الهیه  محله  شده  رها 
فرزندانمان را  تنهایی؛ حتی در نزدیک خانه  اجازه بیرون 
رفتن نمی دهیم و صدای این حیوانات آسایش را از اهالی 
اینکه گاهی الشه حیوانات  بیان  با  الهیه گرفته است. وی 
زمانی  تا  کند:  می  شود،اضافه  می  مشاهده  محله  این  !در 
مشکالت  این  نشود  ساخته  شده  رها  های  زمین  این  که 
الهیه  فکری  به حال ساکنان  باید  وجود دارد و مسئوالن 
رفت  محله   این  دیگر مشکالت  از  مومنی  گفته  به  کنند. 

و آمد ساکنان آن است و به دلیل معطل شدن زیاد برای 
اتوبوس، با تاکسی به مرکز شهر می روند. وی تصریح می 
داشت که  واحد وجود  ایستگاه خط   ۱ الهیه  نبش  در  کند: 
توقف  ایستگاه  این  در  اتوبوسی  دیگر  اطالعی  هیچ  بدون 
باید  اتوبوس  از  استفاده  برای   ۱ الهیه  نمی کند و ساکنان 
اتومبیلهاو  زیاد  سرعت  وی   بروند.  پیاده  را  زیادی  مسیر 
داند  می  منطقه  اهالی  های  نگرانی  از  را  موتورسیکلتها 
برای  ها  خانواده  دلهره  باعث  موضوع  این  افزاید:  می  و 
فرزندانشان شده و علی رغم برهم زدن آرامش سایر افراد، 
هستند. ساختمان  مقابل  در  بازی  به  مجبور  هایمان  بچه 

مسئوالنحاضرنددرالهیهساکنشوند؟ 

از  را  سبز  فضای  نداشتن  نیز  دیگری  شهروند  عباسی 
با  خیابان  این  گوید:   و می  داند  این محله می  مشکالت 

امکانات  به  اما  داده  جای  خود  در  را  زیادی  جمعیت  آنکه 
است  نشده  توجه  مناطق  این  مردم  فرهنگی  و  تفریحی 
اوقات  برای  مکانی  و  بوستان  داشتن  از  الهیه  خیابان  و 
اینکه  بیان  با  است.وی  بوده  نصیب  بی  کودکان  فراغت 
می  تاکید  شده،  انجام  باره  این  در  شهرداری  با  مکاتباتی 
کند: بودجه نداریم پاسخ شهرداری به مکاتبات ساکنان این 
منطقه است و مدیر ساختمان تاکسی داران نیز هرزگاهی 

برای رفع مشکالت به شهرداری می رود که جواب سرباال 
شنیده و بودجه را بهانه می کنند.

عباسی می پرسد: آیا مسئوالن حاضرند که به جای ما در 
اهالی و  نیستند الاقل دلسوز  اگر  باشند؟  این محله ساکن 
با  گفتگو  از  عباسی  باشند.  محله  این  ساکنان  معضالت 
استاندار سابق پیرامون معظالت الهیه می گوید: در گذشته 
استانداری  کارکنان  از  تعدادی  و  کرده  استاندار صحبت  با 
بازنشستگی  با  اما  آمدند  اینجا  به  محله  این  بازدید  برای 

استاندار سابق، کسی پیگیر  مشکالت ما نبود.
افزاید:  می  و  اشاره  شهرداری  ماموران  خاکبرداری  به  وی   
این کار با کندی پیش می رود و جز گردوخاک سودی برای 
ساکنان ندارد و اگر شهرداری در این زمینه ) خاک برداری( 
جدی است باید کامل این کار را انجام دهد نه از روی فرصت.

ساجدی از اهالی الهیه نیز به نبودن امکانات ورزشی، رفاهی 
استفاده  برای  را  فرزندم  اشاره و عنوان می کند:  تفریحی  و 

که  برم  می  دیگر  مناطق  به  فراغت  اوقات  های  از کالس 
آنجا سپری می کنیم که  به  آمد  و  برای رفت  زیادی  زمان 
بسیار خسته کننده است. وی اضافه می کند: چرا در محله 
الهیه مکانی برای برگزاری کالس های اوقات فراغت برای 
فرزندان، امکانات ورزشی و رفاهی وجود ندارد؟ و مسئوالن به 
جای پاس کاری و سلب مسئولیت از سازمانشان بهتر است 

برای خدمت رسانی به مردم این منطقه تالش کنند.

اثراتگردوخاکبرسالمتانسان

دکتر مهرزاد بحتوئی فوق تخصص ریه درباره اثرات گرد خاک 
بر افراد، می گوید: بیشترین اثراتی که گرد و غبار روی انسان می 
گذارد در سیستم تنفسی و مخاط بینی و چشم انسان است.وی 
اضافه می کند: اثرات این پدیده در چشم به شکل خارش، سوزش، 
آب ریزش و افزایش حساسیت های ناحیه ی چشم و در بینی، 
حلق و گلو افزایش ترشحات دستگاه تنفسی فوقانی، نمود پیدا 
می کند. به گفته  وی گرد و غبار در دراز مدت روی افردی که در 
معرض این پدیده قرار دارند گاهی به شکل بیماری انسداد مزمن 
مجاری تنفسی و همچنین چسبندگی ریه مشاهده می شود.

راهوشهرسازیمسئولوضعالهیهاست

به  اشاره  با  ترافیک  و  نقل  و  حمل  عمرانی،  امور  معاون 

الهیه،  محله  های  زمین  از  زیادی  تعداد  بر  دولت  مالکیت 
می گوید: شهرداری مالکیتی بر این زمین ها ندارد و اداره 
راه و شهرسازی باید برای تعیین و تکلیف آنها عمل کند. 
عدل ادامه می دهد: شهرداری بیش از تعهداتش برای این 
تعهداتشان  به  که  هایی  شرکت  و  داده  انجام  کار  منطقه 

عمل نکردند باید پاسخگو وضع الهیه باشند.
 وی درباره احداث فضای سبز در الهیه، می افزاید: شهرداری 

برای به سرانجام رساندن فضای سبز در این منطقه، آمادگی 
معاون  دارد.   را  شهرسازی  و  راه  اداره  با  مشارکت  برای 
خدمات شهری شهرداری با بیان اینکه در شمال شهر برای 
کار  این  فراهم می شد که  اولیه  امکانات  باید  مسکن مهر 
انجام نگرفته است، می گوید: قطعات کوچکی در مهرشهر 
و الهیه تحویل شهرداری نشده و دلیل آن را از اداره راه و 
شهرسازی بپرسید و این سازمان  بایدپاسخگو باشد. شاکری 
باید بسازد و  الهیه راه و شهرسازی  افزاید: فضای سبز  می 
شهرداری بهره بردار آن است، همچین آبرسانی در این محله 

انجام نشده که باعث ایجاد فضای سبز می باشد.
وی با اشاره به حضور رفتگران شهرداری در الهیه، می گوید: 
البته هر روز این کار انجام نمی شود اما هفته ای  یکی دوبار  
و  منظر  سیما،  معاون  شود.  می  انجام  محله  تمام  پاکسازی 
فضای سبز شهری نیز دراین باره می گوید: اداره و شهرسازی 
عملیات عمرانی احداث پارک در الهیه را انجام داده  اما برای 
زیرساخت های تاسیساتی و خدماتی کاری انجام نشده است. 
ابراهیم زاده عنوان می کند:۴ تا میدان و فضای اطراف آن 
حدفاصل موسی بن جعفر تا الهیه از شنبه، عملیات بهسازی آن 
انجام می شود. وی در پاسخ به این سوال که فضای سبز محله 
الهیه امسال به بهره برداری می رسد، تصریح می کند: فضای 
سبز احتیاج به آب دارد و اکنون شرکت آب و فاضالب انشعاب 
آب شرب را نمی دهد و باید از شبکه های آب شهرداری برای 
آبرسانی استفاده شود که محدودیت ایجاد می کند، بنابراین 

فضای سبز در برنامه شهرداری برای امسال قرار ندارد.

پاسخمسئوالنراهوشهرسازی

و  راه  کل  اداره   مسکن  بازآفرینی  معاون  علیزاده  مهندس 
شهرسازی در گفتگو با آوا با بیان اینکه  کاربری زمین های 
الهیه عمومی و اداری است،می گوید: تا زمانی که دستگاه 
نمی  اداره  این  نباشند،  ها  زمین  این  متقاضی  اداری  های 
تواند کاری برای آن انجام دهد. وی می افزاید: ادارات نیز 
نامه گرفته و  اختیار گرفتن زمین ها موافقت  برای در  باید 
اعتبار مصوب بگیرند که تاکنون این کار انجام نشده است. 
علیزاده  با اشاره به وضع فضای سبز الهیه، عنوان می کند: 
این بوستان از محل پروژه های بازآفرینی شهری است که 
امسال ادامه آن را انجام خواهیم داد، همچنین در کنار این 
وی  است.  شده  احداث  نیز  محله  خانه  و  کتابخانه  بوستان 
در پاسخ به این سوال که اگر سازمان ها متقاضی زمین ها 
نباشد، چه می شود، عنوان کرد: از طرف معاونت شهرسازی  
باید دوباره بررسی شود و اگر دستگاه ها رغبتی برای اختیار 
گرفتن زمین ها نداشته باشند، می توان برای تغییر کاربری 
آن زمین ها عمل شودمعاون حقوقی و امالک و حقوقی اداره 
راه و شهرسازی نیز در این باره می گوید:  قسمتی از کاربری 
های زمین های الهیه ساخته شده قسمتی در بحث فضای 
سبز قسمتی تغییر کاربری داده شده برای مسکن محرومان 
افزاید:  و قسمت دیگر برای مردم است. محمد قربانی می 
عمده زمین های الهیه در اختیار مردم می باشد که این اداره 
توانایی ملزم ساختن افراد برای ساختن آن زمین ها را ندارد. 
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آینده گرد و خاکی استان 

رنج زیستن در “الهیه “

پدیده گرد و غبار در خراسان جنوبی طی دهه های پیش رو روند افزایشی خواهد د اشت

محله هزار مشکل بیرجند
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موفقیت و انرژی

افراد موفق

فوت و فن کارآفرینی و کسب و کار

را  خود  کسب وکار  جوان،  کارآفرینی  عنوان  به  اگر 
به تازگی راه اندازی کرده اید، حتما می دانید وارد جریان 
پرتالطمی شده اید. در این مسیر، فراز و فرود های زیادی 
در انتظارتان خواهد بود که باید بتوانید با درایت کافی 
از آن ها عبور کنید. اما شاید مهم ترین چالشی که هر 
کارآفرین جوان و کم سن و سالی با آن روبه رو خواهد 
شد، به دست آوردن اعتبار کافی در میان افراد باتجربه تر 
و پخته تر در حوزه کسب وکارتان است. در عین حال 
که باید با فروتنی به دنبال یادگرفتن فن کوزه گری از 
خبره های حوزه کسب وکارتان باشید، نباید اجازه دهید 
افراد  با  ارتباط و مذاکرات  برقراری  سن وسال روی 
باتجربه تر سایه بیندازد و شما را جدی نگیرند. قدم ها 

را آهسته و پی در پی بردارید تا موفق شوید.

مدیریت چالش ها به روش افراد موفق

افراد موفق نیز مانند بقیه انسان ها هستند و نسبتا 
چالش هایی  دارند. آن ها باور دارند که توانمندیشان 
بزرگتر از مسائل و مشکالت آنهاست، زیرا مشکالت 
نیستند که کوچک یا بزرگ هستند، بلکه افراد هستند 
یا  بزرگ  را  مسائل  خود  توانمندی  به  توجه  با  که 
کوچک می بینند. افراد موفق به حکمت الهی ایمان 
دارند. آن ها باور دارند که هر مسأله یا مشکلی که در 
زندگی برایشان پیش می آید، خواست خداوند است. 
این باور سبب حس امنیت در آن ها می شود، می دانند 
مشکالت وجود دارند و زمان خود را برای غصه خوردن 
از دست نمی دهند، بلکه از تک تک لحظه های خود 

استفاده می کنند.
افراد در مواقع بحرانی قدرت تشخیص خود را از دست 
می دهند و افکار منفی و فشار روانی مانع از تصمیم گیری 
درست می شود. در این زمان افراد موفق می دانند که 
باید سراغ مشورت بروند، زیرا چند مغز بهتر از یک مغز 
کارایی دارد. با مشورت کردن مسائل بهتر حل می شوند.

به جای پرسیدن چرا این اتفاق افتاده است؟ چرا برای 
من این مشکل پیش آمده؟ به جای سرزنش خود 
بپرسید، »چگونه«  از خود  را  این سوال  دیگران  و 
می توانم مشکل را حل کنم؟در برخورد با مشکالت 
به جای غصه خوردن به این فکر کنید که آیا مشکل 
پیش آمده آن قدر مهم است که با گذشت زمان باز هم 
برای شما سخت و ناراحت کننده باشد؟ شک نداشته 
باشید بعد از مدتی برای شما تبدیل به خاطره می شود، 
پس زیاد خود را درگیر آن نکنید. همیشه نباید همه 
چیز بر وفق مراد شما باشد تا بتوانید احساس خوبی 
داشته باشید. سعی کنید برعکس عمل کنید. حس 
خوب را در خود تقویت کنید، احساسات خوب را در 

خود زنده کنید.

هل موجب باز شدن مجاری
 درون کبد و طحال می شود

باز شدن مجاری درون کبد و طحال  هل موجب 
می شود؛ طحال نزدیک معده قرار دارد و محل ذخیره 
خلط سودا در بدن است. مصرف هل مخصوصاً در 

فصل  سرد برای افرادی که دچار دردهایی در ناحیه 
زیر دنده چپ می شوند، بسیار خوب است. در قدیم اگر 
جایی از بدن دمل )توده های حاوی مواد زائد( ایجاد 
می شد، از هل ضمادی درست می کردند و روی آن 
قرار می دادند تا اصطالحاً برسد و سر باز کند و با این 

کار، این توده ها از بین می روند.

بهترین درمان های خانگی 
برای ترک خوردگی کف پا

سنگ پا یکی از روش های حذف پوست اضافه و مرده 
از کف پاست. برای این کار کافی است کف پا را چند 
دقیقه در وان آب ولرم قرار دهید، سپس با سنگ پا 

پوست مرده را حذف کنید. استفاده از روغن زیتون، 
نارگیل و بادام نیز بهترین روش برای نرم کردن کف 
پاست. برای این کار کافی است شب قبل از خواب 
پای خود را بشویید و سپس به روغن آغشته کنید 
و جوراب بپوشید و بخوابید. صبح شاهد نرمی کف 

پا خواهید بود. 

با حساسیت  گرده گل 
و گیاهان چه کنیم؟

گرده گل ها و گیاهان می توانند سبب بروز واکنش های 
حساسیتی بشوند. بنابراین قرار گرفتن در معرض چنین 
موادی یکی از عوامل مهم بروز حساسیت های فصلی 

است. در صورتی که حساسیت شدید و غیرقابل تحمل 
باشد، باید با مراجعه به پزشک و استفاده از داروهای 
مناسب، تا حدی شرایط را کنترل کرد. همچنین کسانی 
که با این مشکل روبه رو هستند می توانند در روزهایی 
که هوا باد دارد و در نتیجه گرده ها بیشتر در محیط 
حضور دارند، در فضای بسته مانده و از خانه خارج نشوند.

چطورهنگام مسافرت
 هواپیما زده نشویم؟

پیش از مسافرت به قدر کافی استراحت کنید. بسیاری از 
افراد پیش از مسافرت احساس خستگی می کنند که در 
حقیقت آثار کسالت های مسافرتی را به صورت اغراق 

آمیزی افزایش خواهد داد. در زمان پرواز و حتی پس 
از آن مایعات زیاد بنوشید. فضای خشک داخل هواپیما 
باعث از دست رفتن آب بدن می شود که این موضوع 
بیشتر  را  از مسافرت های طوالنی  ناشی   خستگی 
می کند. اگر زمان مقصدتان شب هنگام بود، در هواپیما 

بخوابید  و اگر  هنگام  مسافرت روز بود، بیدار بمانید.

سودمندترین 
حالت خوابیدن 

خوابیدن به پهلو بهترین نوع استراحت براي بدن به 
حساب مي آید. خوابیدن به پشت یا روي شکم باعث 
ناراحتي هایي براي ستون فقرات مي شود.خوابیدن به 

پشت و شکم حتي ممکن است شکل ظاهري ستون 
فقرات را تغییر دهد، براي کساني که از دردهاي کمر رنج 
مي برند یا کساني که مي خواهند از آن پیشگیري کنند، 
بهتر است که به پهلو بخوابند تا نتیجه مثبت آن را درک 
کنند. استفاده از بالش کوچک بین زانوها مي تواند از فشار 

زیاد به عضالت و رشته هاي عصبي کم کند.

باید هوشیار باشیم که اگر گوشت کبابي زیاد مصرف شود خطر ابتال به سرطان را در پي خواهد داشت. برگرها 
و کباب هاي آبدار به ویژه در حالت نیم سوز و زغالي شده حاوي مواد سرطان زا هستند. محققان در توضیح این 
مطلب مي گویند: وقتي شما گوشت را روي زغال کباب مي کنید، مقداري از چربي گوشت روي زغال و خاکستر 
مي ریزد و وقتي چربي با این حرارت بسیار زیاد برخورد مي کند ماده سرطان زا تولید مي شود که این ماده با دود 
حمل شده و دوباره به گوشت برمي گردد و براي بدن خطرناک است. لذا متخصصان تغذیه توصیه مي کنند که 
یک روش سالم و بي ضرر براي کباب کردن گوشت، سرخ کردن و یا تنوري کردن این ماده خوراکي است. 
این متخصصان تایید مي کنند که طبخ غذا در مدت زمان طوالني تر و در دماهاي پایین تر روش بسیار بهتر و 

سالم تري است.

قند خون باال مساله ای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و باید پس از تشخیص در راستای کاهش و کنترل قند 
خون تالش کنید. قند خون باال باعث عالئمی مثل افزایش تشنگی، خستگی و دید مبهم می شود. کاهش فوری 
قند خون می تواند از کم کاری دیابتی یا سایر عوارض افزایش آن جلوگیری کند. در این مطلب روش های موثر در 
کاهش سریع قند خون را به شما معرفی می کنیم. به طور متوالی 3 تا 4 لیوان آب بنوشید و تا هر زمان زودتر که می 
توانید ادرار کنید. خوردن آب،قند موجود در خون شما را رقیق می کند و ادرار کردن باعث دفع قند خون از بدن شما 
می شود. بعد از یک یا دو بار خوردن آب و ادرار کردن قند خون خود را اندازه بگیرید. اگر باز هم به اندازه مطلوب از 

قند خون نرسیدید در ساعات متوالی این کار را تکرار کنید. 
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

روش هایی ساده برای کاهش قند خونهرگز روی زغال کباب نکنید !!!

این ترفند های ساده و کم هزینه کمک تان می کنند وقتی 
هوا بسیار گرم است و دسترسی به کولر ندارید، خنک بمانید.

گرما  احساس  که  بار  این  بکشید:  نفس  یوگی  یک  مثل 
انجام  کنید.  تمرین  را  یوگا  تنفس  دقیقه  چند  کردید 
تنفس  نیست.  ممکن  عمیق  تنفس  بدون  یوگا  تمرینات 
برای خنک شدن  ما  بدن  طبیعی  شیوه   عمیق،  و  درست 
ما  به  می تواند  تنفس  در  منظم  ریتم  به  رسیدن  است. 
به  را  آن  و  کنید  لوله  را  تان  زبان  بدهد.  خنکی  احساس 
سمت باال و وسط بکشید و سپس با دهان تان دم بگیرید، 
نفس تان را نگه دارید و به آرامی با بینی بیرون بدهید. این 

کار را پنج تا ده بار تکرار کنید.
مقداری چای نعناع فلفلی اسپری کنید: مقداری چای نعناع 
فلفلی دم کنید و سپس آن را در یخچال بگذارید. هر وقت 
خوب خنک شد آن را در یک بطری اسپری بریزید و روی 
فلفلی  نعناع  در  موجود  منتول  کنید.  اسپری  را  خودتان 
خاصیت خنک کنندگی دارد و به پوست تان احساس خنکی 

مطبوعی می دهد.
خانه  فضای  داخل  کنید:  استفاده   LED المپ های  از 
می تواند در روز های گرم تابستان بسیار گرم و دم کرده شود. 
یک راه دیگر برای غلبه بر این گرما این است که المپ های 

روشنایی تان را عوض کنید. در واقع بهتر است از المپ های 
المپ های  به  نسبت  المپ ها  این  کنید.  استفاده   LED

معمولی گرمای خیلی کمتری تولید می کنند. همین تغییر 
اگر  مخصوصا  کند،  ایجاد  زیادی  تفاوت  می تواند  ساده 

المپ های زیادی در خانه روشن می کنید.
در  را  آب  بطری  چند  کنید:  درست  کولر  خودتان  برای 
فریزر منجمد کنید و آن ها را مقابل پنکه زمینی یا پنکه رو 
میزی تان بگذارید و از باد خنک آن لذت ببرید. یک کاسه 

یخ هم همین کار را خواهد کرد.

چگونه روز های گرم تابستان را بدون کولر سر کنیم؟

آیه روز

تا روز قیامت بار گناهان خود را تمام بردارند و ]نیز[ بخشی از بار گناهان کسانی را که ندانسته آنان را گمراه 
می کنند آگاه باشید چه بد باری را می  کشند. )سوره نحل/ آیه ۲۵(

سخن روز

مهربانی مهمترین اصل انسانیت است، اگر کسی از من کمکی بخواهد، به این معنی است که من هنوز بر 
روی زمین ارزش دارم. )پائولو کوئیلو(
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جاده  در  زیبا  -تفرجگاهي  افقي:1 
مشهد به طرقبه - از توابع مثلثاتي 
۲ -مامور تشریفات عصر صفوي  - 
بدل از وضو - از شهرهاي همدان 
3 -واحد طول روسي  -کاخي در 
تهران  - از کلمات استثنا 4 -قدم 
آب   - اندیشه  و  فکر   - پا   یک 
شرعي  - پیرامون ۵ -پیشخدمت 
رستوران  - مدافع موکل - راندن 
مزاحم 6 -برکت سفره  -تخمک  
ریز پوست 7 -غیر  - سوراخهاي 
دریا  فرزند   - مستقبل  متأهل-  
بازکن-  قسمت خمیده  8 -قفل 
لوله - رنگ برتر 9 -پایتخت یونان  
-خیاالت  -راه و روش 10-  هیزم  
- سخن ظریف - نژاد و تبار 11-  
مزه دهان جمع کن - توان و قدرت  
- درست دانستن سخن یا عملي 
1۲-  ردیاب  - کالم صریح - اهلي 
و دست آموز - پشه 13-  مکار و 
حیله گر - پایتخت کوبا  - محل 
مرغابي   نوعی  لشکر 14-   اتراق 
-چیره شدن - گوشه نشیني 1۵- 
معروف  آثار  از   - کبودرنگ   گل 

مالمحمد باقر مجلسي
عمودي:  1- ساز »همایون خرم« 
مدائن   در  کاخي  فیلمساز  ۲-   -
پوست   - مرغ   تخم  از  -غذایي 
 - نومیدي   -گل   3 شده  دباغي 
خزانه-   اسب حضرت علي )ع( 4 
-زبان ساختگي  - رفوزه  - شهري 
در آلمان -  کجاست؟ ۵ -دودمان  
- فرشته موکل بر دین به اعتقاد 
زرتشتیان  - زن پادشاه 6 -موي 
بلند  - هر سنگ گرانبها  - داروي 
بیهوشي 7 -یار متل  - گلوله خمیر 
وسیله   -8 ناهید  براي  نامي    -

پرتابي ورزشي - آبخوري - پیامبر 
 - زیرزمیني   -قطار  ثمود 9  قوم 
صندلي دانش آموز - سخن گفتن 
10-  حالت بیهوشي - نمایش خنده 
دار - کوکب 11-  زن باردار  - آماده 
و فراهم -  قوم و طایفه 1۲-  تیر 
پیکاندار  - مدال مقام  نخست  - 
چاشني ساالد  - منسوب به یمن 
13-  روز عرب  -ایالتي در آمریکا 
- روزي 14-  هر ردیف دیوار گلي  
صحرانشین   - کفش  خوراک   -
1۵-  خجل و شرمنده  -روستایي 

ییالقي در دامنه کوه سهند

جدول کلمات

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

  1234567891۰1112131415
نشودنهعلقشاباش1
میجررراهمتروی2
وهدرنرواییهر3
دکدهدههلمحنخ4
فولبفتاهاکرو5
شالرلتابینمیا6
یلواساتمامرر7
رتدرادناتساسگ8
یتبسنهلازستا9
ناویاناونعراه1۰
یمتارومنامیر11
فرتعیبدامرهم12
رینانرکسردمش13
وکسالگلیااتات14
شاقنمهمانردنلق15

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی شنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج  
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

تخریب و بازسازی ساختمان    09155614365-  09157203117

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰

) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰915

قابل توجه عالقه مندان به حرفه خبرنگاری
روزنامه آوا در نظر دارد: 

دوره آموزش خبرنویسی و گزارش نویسی 
را به مدت محدود برگزار و از پذیرفته شدگان نهایی دوره جهت 
همکاری  در روزنامه دعوت به  عمل آورد.  لذا عالقه مندان در 
صورت تمایل می توانند جهت ثبت نام به دفتر روزنامه واقع در 
میدان شهدا - شهدا 8 ساختمان آوا مراجعه و ثبت نام نمایند.

واحد خبر روزنامه آوای خراسان جنوبی

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

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

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

 کاغذ دیواری و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

انجام کلیه مصنوعات چوبی 
 Decoart056 :اینستاگرام

09370937338

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

عسل طبیعی باقران بیرجند
از تولید به مصرف

با تخفیف ویژه      
مفتح 2۹ - پالک ۶۸      

۰۹1۵723۹۶11

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(

۰9159618581 
فاروقـی

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

شرکت پخش سراسری آماده 
لذیذ به تعدادی بازاریاب با 

سابقه کاری، با شرایط قانون کار، 
مزایا و پورسانت عالی، بیمه و 
بیمه تکمیلی نیازمند است. 

09152644392
یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی 
به دو نفر بازاریاب ، یک نفر مدیر 
فروش خانم با سابقه کار و روابط 

عمومی باال و یک نفر حسابدار خانم 
نیازمند است.
32226589 

09365403880 

یک شرکت معتبر تبلیغاتی به یک 
نفر طراح خانم مسلط به فتوشاپ 
و کورل با سابقه کار نیازمند است.

32226589  
09365403880 

شرکت پخش سراسری مزمز شعبه بیرجند 
جهت تکمیل کادر اداری خود استخدام 
می نماید:1- راننده ایسوزو  با مدارک 

کامل)کارت هوشمند وکارت سالمت(2-راننده 
دارای ماشین کامیونت مسقف 3- توزیع 

کننده 4-منشی خانم جهت انجام امور اداری 
09156676875 -09156041952

یک شرکت تبلیغاتی معتبر جهت تکمیل 
کادر خود نیاز به تعدادی نیرو 

)با روابط عمومی باال( دارد.
بازاریاب)حضوری( - برنامه نویس

 تلفن همراه )با تجربه کار(
32357311 - 09337127002

کارت هوشمند خودروی کامیون بنز تک به 
شماره 4138551 و شماره پالک 118 ع 
19 ایران 52 و شماره پالک سابق 325 

ع 78 ایران 12 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

کارت هوشمند اینجانب محمد ذوقی 
به شماره 1285496 و به شماره ملی 
0651729904 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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استان در هفته گذشته

اخبار کوتاه

از شکستن غول مسکن تا مهلت 
استاندار به رفع عطش

جنوبی   خراسان  گذشته،  هفته  آبادی-  مهدی 
رویدادهای گوناگونی را پشت سر گذاشت که از مهم 
ترین آنها به مطالبات  105 میلیاردی فرهنگیان استان، 
مدارس مختلط در خراسان جنوبی، جذب 181 میلیارد 
تومان اعتبار بلوکه شده و انتقاد رئیس دانشگاه بیرجند 
از سرانه دانشجویی در روز شنبه اشاره کرد. الگو برداری 
استان ها از دهکده گیاهان دارویی خراسان جنوبی، 
تخفیف 20 درصدی عوارض ساختمانی در بیرجند و 
گرمای بی سابقه در استان از مهم ترین خبرهای استان 
در روز یکشنبه بود. خرید شکر 5 برابر نیاز، افزایش نرخ 
بیکاری در خراسان جنوبی و 139 طرح اشتغال منتظر 
371 میلیارد تومان تسهیالت از مهم ترین تیترهای 
روزنامه های استان در روز دوشنبه بود. رسانه های 
مکتوب استان سه شنبه به مهلت استاندار به رفع 
عطش، تب قرمز گوشت قرمز، پاسکاری انتقال صنوف 
آالینده از سالی به سال دیگر پرداختند. شکستن شاخ 
غول مسکن، پرواز به سرزمین وحی و دستور حکومتی 
ترین  مهم  از  استان  داخل  از  ادارات  خریدن  برای 
خبرهای روز چهارشنبه بود. آخر هفته روزنامه های 
استان به تحقق 9 درصدی سرمایه گذاری خارجی، 
توسعه بیمارستان شهید رحیمی، نیاز 66 میلیاردی 
برای سازماندهی 6 کریدور ورودی و حنای بی رنگ 
بیمه برای کشاورزان پرداختند. دستور قطع آب منزل 
مدیرعامل آبفار خراسان جنوبی توسط استاندار به دلیل 
کوتاهی در آبرسانی به روستاها از خبرهای مهم استان 
در هفته گذشته بود که بازتاب قابل توجهی نیز در شبکه 
های اجتماعی شبکه های کشوری وبرخی رسانه های 
خارجی داشت. معتمدیان  از قصوردرباره آبرسانی به 
روستاهای استان در تابستان به شدت گالیه کرد و به 
دلیل کوتاهی مدیرعامل در این موضوع دستور داد آب 
منزلش را قطع کنند و فقط یک ساعت آب داشته باشد.

اختصاص بیش از ۲۲میلیارد تومان به ۱۵۱طرح در سرایان

صدا و سیما- 22میلیارد و 985میلیون تومان برای اجرای 151طرح در سرایان اختصاص یافت. فرماندار سرایان گفت: امسال در کمیته برنامه ریزی این 
شهرستان 22میلیارد و 985میلیون تومان از محل اعتبارات تملک، توازن و نفت بین 38دستگاه اجرایی شهرستان سرایان توزیع شد. رسولی مقدم افزود: 

این اعتبارات در قالب 151طرح با اولویت طرحهای نیمه تمام هزینه خواهد شد.که راههای شهرستان در اولویت این اعتبارات قرار دارد.

“خطبه های آدینه”

اروپایی ها به ۱۱ تعهد
 در برجام عمل نکردند

حجت االسالم نوفرستی امام جمعه موقت بیرجند، 
به فرموده رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه علت 
مشکالت باقیمانده در قضایای بین ما و اروپایی ها 
تکبر آنهاست اشاره کرد و گفت: به گفته وزیر خارجه 
ما، اروپا 11 تعهد داشته که به هیچکدام عمل نکرده 
است و ما تازه شروع به کم کردن تعهدات کرده ایم. 

شبکه های آبرسانی ترمیم شوند
شهرستان  جمعه  امام  سنجری  االسالم  حجت 
سربیشه با اشاره به مشکل آب در برخی از روستاهای 
این شهرستان  و تأکیدات استاندار مبنی بر حل این 
مشکالت خواستار توجه بیش از پیش مسئوالن برای 
حل آن و همچنین ترمیم شبکه های آبرسانی با توجه 
به فرسوده بودن این شبکه ها در برخی از روستاها و 

نقاط شهری شد.

بازدید شهرستانی استاندار با اولویت محالت کمتر برخوردار است
فرماندار بیرجند گفت: بازدید استاندار به شهرستان 
انجام  زودی  به  شهرستان ها  دیگر  مثل  بیرجند 
تعریف  شهرستان  این  برای  آنچه  و  شود  می 
اولویت محله های کمتر برخوردار  با  بازدید  شده، 
شهر و محله های هدف بازآفرینی شهری است. 
به گزارش ایرنا ناصری روز پنجشنبه در نشست 
کمیته برنامه ریزی شهرستان بیرجند افزود: طبق 
دستور استاندار چهار بازدید در این محله ها داریم 
و بعضی دستگاه ها پروژه های نیمه تمام در این 
مکان ها داشتند که بخشی از نیازمندی های این 

محله ها با تکمیل این پروژه ها رفع می شود. 
وی گفت: از سهم اعتباری شهرستان مبلغی توزیع 
نشده را باقی می گذاریم و مبلغی را هم سازمان 
اعتبار  سرجمع  محل  از  برنامه ریزی  و  مدیریت 
استان اختصاص می دهد و مسائل و پروژه های 
اولویت دار که استاندار در بازدیدهای خود دستور 
دهند از اولویت برخوردار می شوند. ناصری ادامه 
داد: براساس آنچه در کمیته برنامه ریزی مصوب 
شده، پروژه ها اعتبار می گیرند و هر پروژه جایگاه 
خود را دارد و اگر مدیران شهرستانی و مدیران کل 

ادارات مربوطه نیاز دارند به دلیل وضعیت اعتباری 
در تخصیص ها جابه جایی انجام دهند، قبل از آن 
با فرمانداری هماهنگی کنند. وی گفت: امسال به 
مدیران شهرستان تاکید می کنیم که بعد از مبادله 

موافقت نامه، پیگیر باشند و اگر ادارات کل نظری 
دارند آن را اعالم کنند. ناصری افزود: اگر پنج پروژه 
در حوزه شهرستان است و دستگاه استانی قصد 
دارد به سه پروژه اعتبار تخصیص دهد این موضوع 
انجام شود. ناصری  با هماهنگی فرمانداری  باید 
یک  با  امیرآباد  روستای  مدرسه  تکمیل  گفت: 
میلیارد و 850 میلیون تومان اعتبار، تکمیل مدرسه 

با 550  مهرشهر  متوسطه  اول  دوره  12 کالسه 
میلیون تومان اعتبار، تکمیل دبیرستان کاردانش 
شمال شهر با یک میلیارد و 590 میلیون تومان 
نورمحمدی  مدرسه  در  کالس   6 توسعه  اعتبار، 

اعتبار  تومان  میلیون   10 با  آباد  حاجی  روستای 
و... از پروژه هایی است که به طور مستقیم توسط 
اداره کل نوسازی مدارس  برای آموزش و پرورش 

بیرجند اجرا می شود. 
وی اظهار داشت: برای 15 روستا از محل اعتبار 
اعتبار  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون   38 ماده 
تعریف شده که بیشتر بر مبنای تقاضای مردم و 

شوراها بوده است و در بازدیدها و دهگردشی هایی 
بود.  شده  نیاز  اعالم  بودیم  مردم  در خدمت  که 
گفت:  هم  فرماندار  عمرانی  امور  و  فنی  معاون 
مطابق روال هر سال جلساتی را با دستگاه ها داریم 

و از همکاری مدیران اجرایی و سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی خراسان جنوبی هم تشکر می کنیم. 
رونقی افزود: کار توزیع اعتبارات بسیار سخت است 
و همه دستگاه ها به دنبال گرفتن سهم اعتباری 
بیشتر هستند که واضح است مشکالتی را که در 
حوزه بیرجند داریم مسائل متنوع و زیادی است و با 
ارقام اعتباری اعالم شده، وضع محرومیت بیرجند 

به نحوی است که اگر چندین برابر این اعتبار را 
را  بعضی حوزه ها  در  ماندگی  باشد، عقب  داشته 
جبران نمی کند. وی اظهار داشت: امسال کلیتی را 
در خصوص پروژه ها تعریف کرده و به تفاهم کلی 
رسیدیم و طبق روال هر سال بعد از جمع بندی ها، 
به دلیل معذوریت های تامین اعتباری نمی توان 
پروژه ها را آن طور که دلخواه است انجام داد، عدم 
محرومیت شهر بیرجند موجب شده که نتوانیم از 

اعتبارات سه درصد استفاده کنیم. 
در  ششم  برنامه  قانون  ابتدای  از  گفت:  رونقی 
تومان  میلیون   500 و  میلیارد  یک   1396 سال 
دهیاری  فاقد  روستاهای  برای  واریزی  اعتبارات 
روستاهای  که سهم  داشتیم  مناطق عشایری  و 
فاقد دهیاری یک میلیارد و 200 میلیون تومان 
و مناطق عشایری 280 میلیون تومان بوده است. 
دهیاری  فاقد  روستاهای  رقم  این  از  افزود:  وی 
600 میلیون تومان در قالب 21 پروژه هزینه شده 
و ۴5 پروژه در حال اجراست و سه پروژه مناطق 
عشایری هم 235 میلیون تومان اعتبار در قالب 

هفت پروژه هزینه شده است.

یرنا
س: ا

عک

متقاضیان تسهیالت توسعه گیاهان دارویی و گلخانه اقدام کنند
10 رسته فعالیت در برنامه تولید و اشتغال بخش 
کشاورزی مدنظر قرار گرفته و تاکنون تسهیالت 
توسعه گیاهان دارویی و گلخانه ای به خراسان جنوبی 
اختصاص یافته است. مدیر امور سرمایه گذاری سازمان 
جهاد کشاورزی روز گذشته در گفت و گو با ایرنا اعالم 
کرد که امسال برای اجرای برنامه تولید و اشتغال در 
بخش کشاورزی 169 میلیارد تومان تسهیالت بانکی 
یارانه دار به استان ابالغ شد و تاکنون 61 میلیارد تومان 
آن اختصاص یافته است. بهدانی با بیان اینکه این 

اعتباری  یارانه دار در قالب ردیف  بانکی  تسهیالت 
»بند الف تبصره 18« به استان ابالغ شده است اظهار 
داشت: در برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی 10 
رسته فعالیت مدنظر قرار گرفته است که به تدریج 
تسهیالت مربوطه به استان اختصاص می یابد. وی 
گفت: در این برنامه 10 رسته فعالیت ویژه در بخش 
کشاورزی از جمله گلخانه ها، گیاهان دارویی، صنایع 
تبدیلی و تکمیلی، تولید محصوالت دامی )به غیر از 
مرغ گوشتی، تخم گذار و زنبور عسل(، شرکت های 

خدمات فنی و مشاوره ای بخش کشاورزی، شیالت 
ساماندهی  گیاه پزشکی،  و  دامپزشکی  آبزیان،  و 
کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان، مدرن سازی و 
مکانیزاسیون کشاورزی و کسب و کارهای بازرگانی 
بخش کشاورزی اولویت بندی شده است. وی ادامه 
داد: تاکنون 61 میلیارد تومان تسهیالت به دو رسته 
گیاهان دارویی و گلخانه ها اختصاص یافته و متقاضیان 
باید برای استفاده از این تسهیالت  به سامانه سیتا 
)سامانه یکپارچه تسهیالت وزارت جهاد کشاورزی( 

مراجعه کنند. بهدانی عنوان کرد: تاکنون 157 نفر با 
1۴ میلیارد تومان طرح در رسته گلخانه ها در سامانه 
سیتا ثبت نام کرده اند و بررسی های الزم درخصوص 
این طرح ها در حال انجام است. وی گفت: تسهیالت 
مربوط به رسته گیاهان دارویی نیز بتازگی به استان 
اختصاص یافت و از هفته آینده متقاضیان می توانند 
با مراجعه به سامانه مذکور ثبت نام کنند. مدیر امور 
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  گذاری  سرمایه 
جنوبی بیان کرد: در قالب اجرای برنامه تولید و اشتغال 

بخش کشاورزی استان 30 میلیارد تومان تسهیالت 
برای توسعه گیاهان دارویی به استان اختصاص یافت. 
وی افزود: نرخ سود تسهیالت در برخی رسته فعالیت ها 
هفت درصد و در برخی 12 درصد و سرمایه در گردش 
نیز 10 درصد در نظر گرفته خواهد شد. بهدانی اظهار 
کرد: در حال حاضر فقط در رسته گلخانه ها و گیاهان 
دارویی می توان ثبت نام کرد و تا زمان ابالغ بخش 
دیگری از اعتبار، امکان ثبت نام برای سایر رسته ها در 

سامانه نیز فراهم خواهد شد.

تضمین توسعه سربیشه با استفاده درست از ظرفیت مرز و گمرک ماهیرود
نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه 
در مجلس شورای اسالمی گفت: در کنار استفاده 
با بهره گیری  ازظرفیت مرز و گمرک ماهیرود و 
درست از بهره وری و فروش محصوالت استراتژیک 
منطقه می توان توسعه سربیشه را تضمین کرد. به 
گزارش تسنیم، نظر افضلی در جمع مردم روستاهای 
شورستان و برکوه از توابع بخش مرکزی شهرستان 
سربیشه اظهارکرد:  شهرستان سربیشه در درجه 
باید  و  است  دامپروری  و  کشاورزی  قطب  اول 
تالش شود محصوالت استراتژیک منطقه مانند 
زرشک و عناب از جهات مختلف تقویت شده و با 
ترویج کشاورزی علمی در منطقه، در جهت افزایش 
کمی و کیفی این تولیدات گام برداشت. وی گفت: 

تشکیل  فرآیند  این  در  اساسی  گام های  از  یکی 
دانشکده کشاورزی سربیشه است که متاسفانه بعد 
از 2 دوره پذیرش دانشجو با بی مهری های صورت 
گرفته رو به تعطیلی است و اکنون باید این مرکز به 
پژوهشکده گیاهان استراتژیک استان تبدیل شود 
تا بتواند موجبات توسعه و شکوفایی کشاورزی در 
محصوالت زرشک و عناب و همچنین بز کرکی را 
فراهم آورد. وی افزود: اگر بتوانیم این چند مورد را 
در شهرستان گسترش داده و به شکوفایی کامل 
برسانیم در کنار استفاده ازظرفیت مرز و گمرک 
و  بهره وری  از  درست  بهره گیری  با  و  ماهیرود 
فروش محصوالت فوق می توان توسعه سربیشه را 
تضمین کرد. رئیس مجمع نمایندگان استان بیان 

کرد: برای توسعه کشاورزی و استفاده از علم روز در 
کشاورزی و آبیاری محصوالت بودجه های خیلی 
خوبی اختصاص داده شده که از آن جمله می توان 
به بودجه های بخش توسعه آبیاری نوین و توسعه 

آبخیز و آبخوانداری اشاره کرد. 
بخش  دو  در  بودجه ها  این  کرد:  عنوان  افضلی 
در  و  میلیون دالر  مبلغ 200  مجزا در سال 97 
سال 98 مبلغ 150 میلیون یورو از صندوق توسعه 
ملی اختصاص داده شده است. عضو کمیسیون 
کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به 
سیل بهاری امسال در بخش هایی از شهرستان 
بخش  در  خوبی  بودجه های  اظهارکرد:  سربیشه 
حوادث غیرمترقبه و سیل زدگان به استان تزریق 

شده که امیدواریم با هزینه کرد درست آن شاهد 
بیان  باشیم.وی  منطقه  زیرساخت های  توسعه 
برای  بودجه  اختصاص  برای  تالش هایی  کرد: 
از محل  آبخیزداری  بخش  بخش همچون  این 
توجه  با  که  گرفته  ملی صورت  توسعه  صندوق 
به شرایط حساس کشور فعال به مقصد نرسیده 
و امیدواریم در سال 99 به سرانجام برسد. عدم 
ترمیم چاله های حفر شده در اثر گازکشی و برق 
اعطای  زمینه  در  شده  ایجاد  مشکالت  رسانی، 
وام از سوی بانک ها، قطعی آب روستا در برخی 
فرعی  مسیر  آسفالت  آن،  کم  فشار  و  ساعات 
مواصالتی شورستان به برکوه از جمله مشکالت 

مطرح شده از طرف مردم این منطقه بود.
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اولین آگهی مناقصه راه آهن استان برای مسیر چابهار-بیرجند-مشهد منتشر شد

مناقصه طالیی برای کیلومتر 616

رجب زاده - چیزی حدود دو دهه است که استان 
شمال  کریدور  راهبردی  نقطه  کشور؛  شرقی 
-جنوب ،اتصال به خط آهن سراسری را مطالبه 
می کند پی گیری های  کابینه  چندین استاندار 
در این سال ها با فراز و فرود های بیشمار حاال 
به نقطه ای رسید که تیم محمد صادق معتمدیان 
آگهی  اولین  جنوبی  خراسان  استاندار  ششمین   ،
مناقصه برای اتصال بیرجند به خط آهن سراسری 
را برای تحقق رویای دیرینه ساکنان حاشیه کویر 
به مرحله اجرا رساند. این مناقصه همانطور که سید 
کمال الدین میرجعفریان ، معاون هماهنگی امور 

عمرانی استاندار به آوای خراسان جنوبی می گوید 
به منزله ورود پروژه راه آهن استان به فاز اجراست. 
616؛ کیلومتر آغاز ریل گذاری از بیرجند به سمت 
استاندار  معاون  که  است  گناباد  یونسی  ایستگاه 
اجرای  برای  تومانی  میلیارد   91 اعتبار  برآورد  از 
آن تا 32 کیلومتر خبر می دهد، مسافتی که به 
مناقصه گذاشته شده و در فرصتی مشخص پس 
از تحویل اسناد و انتخاب  پیمانکار توسط شرکت 
ساخت  و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور 
ریل گذاری می شود. بر اساس آگهی مربوط به 
قطعه 16  زیرسازی  عملیات  مناقصه  پروژه،  این 

راه آهن زاهدان- زابل- بیرجند -مشهد در تاریخ 
بیست و هفتم و بیست و هشتم تیر امسال در رسانه 
های کثیراالنتشار چاپ شد در این  این مناقصه 
که توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
از تمام شرکتهای واجد  و نقل کشور برگزار شد 
شرایط خواسته شده تا اسناد مناقصه را از سامانه 
تاریخ دوم  تا  الکترونیکی دولت حداکثر  تدارکات 
مرداد 98، دریافت و تا 12 مرداد به اداره کل امور 
پیمانها و رسیدگی فنی شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور تحویل دهند تا جلسه 
مناقصه در روز بعد یعنی سیزدهم مرداد برگزار شود. 

میرجعفریان گوید: آغاز اجرای این پروژه از بیرجند 
، خبری خوبی برای خراسان جنوبی  است و قدم 
های نهایی برای تحقق این مطالبه با پی گیری 
های انجام شده در سفر اخیر “نوبخت” ، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه و “اسالمی”، وزیر راه و 

شهرسازی به استان برداشته شد.
پروژه راه آهن تا قبل مجوز انتشار مناقصه برای 
خراسان جنوبی  و درج آن درجراید استان های 
سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی  اجرا می 
اجرا شد و  فاز  نیز وارد  ما  استان  شد و حاال در 
ساخت  فیزیکی  عملیات  آغاز  شاهد  زودی  به 

و  راه  وزارت  .چراکه  بود  خواهیم  نیز  ریلی  خط 
جنوبی   خراسان  در  پروژه  این  ادامه  شهرسازی 
ودیگر استان های همجوار را به روش فاینانس 
)تامین مالی( از منابع داخلی یا خارجی در برنامه 
دارد و حتی مقرر شده از اعتبارات صندوق توسعه 

ملی برای احداث این خط ریلی ، استفاده شود. 
اهمیت ویژه این پروژه از نظر او بر کسی پوشیده 
نیست چراکه بیرجند در مسیر ترانزیت بین المللی 
قرار دارد و ایجاد زیر ساخت های حمل و نقل در 
این مسیر، موقعیت استان در کریدور مهم شمال- 

جنوب را تقویت می کند.

پیش بینی وزش باد شدید دراستان

ایرنا - کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: براساس 
نقشه های هواشناسی به تدریج تا پایان هفته وزش 
بادهای شدید همراه با گرد و خاک در استان پیش 
تا سه  روزهای شنبه  افزود:  لطفی  بینی می شود. 
شنبه در نیمه شرقی به ویژه شهرستان های نهبندان، 
سربیشه، درمیان و زیرکوه پدیده وزش باد خیلی شدید، 
کاهش میزان دید افقی و احتمال اختالل در تردد و 
بروز خسارت پیش بینی می شود. وی ادامه داد: در 2۴ 
ساعت گذشته طبس با دمای ۴7 و قاین با 19 درجه 
سانتی گراد به ترتیب گرم ترین و خنک ترین مناطق 
استان بوده اند. لطفی اظهار کرد: در این مدت دمای 

مرکز استان به 22 و 39 درجه سلسیوس رسید.

بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار عمرانی 
به سربیشه اختصاص یافت

ایرنا - فرماندار سربیشه گفت: 25 میلیارد و 930 میلیون 
تومان اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای و ماده 180 
در سال جاری به شهرستان سربیشه اختصاص یافت. 
محمدی روز پنجشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی 
شهرستان سربیشه افزود: این اعتبارات نسبت به سال 
گذشته 10.65 درصد افزایش داشته است. وی اظهار 
کرد: از این  مبلغ 16 میلیارد تومان اعتبار ماده 180 و 
مابقی اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای است که بین 
151 طرح و ۴0 دستگاه اجرایی شهرستان توزیع شد. 
محمدی افزود: اعتبارات شهرستان سربیشه براساس 
دستگاه های  مدیران  و  خواهد شد  هزینه  اولویت ها 
اجرایی باید تمامی توان خود را برای جذب حداکثری 
اعتبارات ملی به کار گیرند. وی همچنین بر نظارت 
مدیران اجرایی به هزینه کرد اعتبارات تاکید کرد و گفت: 
بودجه دولت محدود بوده و باید اعتبارات در محل های 

تعیین شده و اولویت دار هزینه شوند.

امضای تفاهم نامه پژوهشی بین دانشگاه 
بیرجند و اداره کل بهزیستی 

بین  پژوهشی  نامه همکاری های  تفاهم  غالمی- 
دانشگاه بیرجند و اداره کل بهزیستی به امضای رئیس 
دانشگاه بیرجند و مدیرکل بهزیستی رسید.  در مراسم 
امضای تفاهم نامه پژوهشی بین دانشگاه بیرجند و اداره 
کل بهزیستی احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند 
ضمن توضیح وظایف دانشگاه در امر پژوهش بر سوق 
دادن فعالیت های پژوهشی به سمت کاربردی شدن، 
حل مشکالت و ارتقای کیفیت فعالیت های دستگاه 
های اجرایی تاکید کرد. وی در ادامه خواستار تشکیل 
کمیته علمی مشترک بین دانشگاه بیرجند و بهزیستی 
شد تا ضمن تعیین راهبردها و اولویت ها، انجام امور 
پژوهشی را بین دو مجموعه هدایت نماید.در این جلسه 
عرب نژاد مدیرکل بهزیستی  با تشریح فعالیت های 
بهزیستی در زمینه توانمندسازی خانواده، پیشگیری از 
معلولیت ها و آسیب های اجتماعی عنوان کرد: امضای 
این تفاهم نامه حرکتی در راستای حل مشکالت جامعه 
هدف بهزیستی  باشد.وی از دانشگاه بیرجند به عنوان 
دانشگاه مادر خراسان جنوبی و مرکز تخصصی در امر 
پژوهش درخواست نمود تا  پژوهش های خود را در 
حوزه بهزیستی متمرکز نماید.در پایان این جلسه اعضای 
هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه و معاونان 
اداره کل بهزیستی ، نظرات خود را برای اجرایی شدن 
این تفاهم نامه بیان نمودند. شایان ذکر است در حاشیه 
این مراسم، اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی 
دانشگاه از مراکز شبه خانواده، ساماندهی کودکان کار، 
اورژانس اجتماعی و مرکز مداخله در بحران به منظور 

آشنایی با فعالیت های بهزیستی بازدید کردند.

طرح پرونده بستری الکترونیک در 
بیمارستان رازی اجرا شد

ایرنا-مدیرکل بیمه سالمت استان گفت: با همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند طرح پرونده بستری 
در  هفته  این  از  پایلوت  صورت  به  الکترونیک 
بیمارستان رازی بیرجند آغاز شد و تا شهریور در 
سایر بیمارستان های استان نیز اجرا می شود. اربابی 
افزود: سازمان بیمه سالمت به دنبال ارائه خدمات 
با کیفیت به بیمه شدگان و تسهیل امور بیمه ای و 
الکترونیکی شدن نسخه  درمان است. وی گفت: 
پزشکی از اسفندماه پارسال به صورت پایلوت در 
بشرویه آغاز شده و تاکنون یکهزار و 200 نسخه 
در این شهرستان صادر شده است. اربابی تصریح 
درمانی  مراکز  درصد  در 30  امسال  پایان  تا  کرد: 
استان نسخه های پزشکی به صورت الکترونیک 
در  اینکه طرح مذکور  بیان  با  صادر می شود. وی 
آغاز شده  گذشته  هفته  از  نیز  فردوس  شهرستان 
است بیان کرد: به زودی در مراکز درمانی شهرستان 
سرایان نیز نسخه به صورت الکترونیک صادر خواهد 
شد. وی اظهار کرد: اکنون نسخه های الکترونیک 
برای بیماران سرپایی مطب های خصوصی، مراکز 
پاراکلینیک خصوصی و داروخانه ها انجام می شود و 
به تدریج بخش دولتی نیز از پوشش نسخ الکترونیک 
بیمه سالمت بهره مند خواهند شد. وی عنوان کرد: 
رفع هم  پوشانی بیمه ای، نسخه نویسی بر اساس نیاز 
بیماران، کمک به پزشکان و داروخانه برای داشتن 
سوابق و گردش مالی بهتر در حوزه درمان از مزایای 

نسخه الکترونیکی است.

*فرماندار زیرکوه گفت: در اوج فصل گرما آبرسانی سیار 
به 23 روستای این شهرستان با تانکر انجام و ماهانه 
250 سرویس آب با حجم یک هزار و 900 مترمکعب 

برای روستاییان فرستاده می شود.
*معاون امور توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی  با 
اشاره به بهره مندی چهار هزار و 35 نفر از خدمات 
مشاوره ژنتیک در سال گذشته گفت: با اجرای طرح 

غربالگری از تولد 13 نوزاد معلول پیشگیری شد.
*مدیرکل بنیاد مسکن گفت: اعتبار یک میلیارد و 500 
میلیون تومانی در قالب کمک بالعوض جهت ساخت 
خانه های سیل زدگان خراسان جنوبی ابالغ شده است. 
*رئیس شبکه دامپزشکی خوسف گفت: نبود کشتارگاه 
دام و طیور در فصل گرما تهدیدی برای سالمت مردم 

این شهر است.
* یک دستگاه تریلی حاوی نمک در محور فردوس - 

بجستان واژگون شد. 
*مدیر پایگاه میراث جهانی بیابان لوت در خراسان 
جنوبی گفت: سفر گردشگران داخلی و خارجی به 
بیابان لوت، پس از زمان ثبت در فهرست میراث جهانی 

30درصد افزایش یافت.
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کوچکترین نقد به حکومت هم
  باعث رد صالحیت می شود

زیبا کالم گفت: ما همه می دانیم آنچه در حال حاضر 
شورای نگهبان انجام می دهد گزینش سیاسی است. 
شورای نگهبان تمام کسانی را که گفته باالی چشمت 
ابرو است و کوچکترین نقدی به حکومت وارد کرده 
نقض  این  و  می کند  صالحیت  رد  را  همه  باشند 

ابتدایی ترین اصول دموکراسی است.

نباید یک جریان به دلیل رد صالحیت 
 با محدودیت کاندیدا مواجه شود

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس با 
بیان اینکه »حضور حداکثری مردم در انتخابات پیِش 
رو نظام را بیمه می کند« گفت: نباید به گونه ای عمل 
شود که یک جریان سیاسی به دلیل رد صالحیت با 

محدودیت در ارائه کاندیدا روبه رو شود.

ترامپ منظورش از توافق با ایران را 
 گفت؛ محدودیت 100 ساله!

به نقل از فارس، رئیس جمهور آمریکا طی اظهاراتی 
باید  ایران  تازه،  توافق  یک  در  گفت:  مضحک 
محدودیت های هسته ای ۱۰۰ ساله را بپذیرد و ضمنا 

برنامه موشکی خود را کنار بگذارد.

کدخدایی: مردم توجهی به 
 تحریم های انتخاباتی ندارند

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه بحث تحریم 
در کشور ما امر خنده آوری شده است، گفت: قطعا 
مردم به مسائل تحریم انتخاباتی توجهی نخواهند 
در  مردم  مشارکت  داد:  ادامه  داشت.کدخدایی 
انتخابات پیش رو بسیار گسترده خواهد بود و این 

مسائل در حد رسانه و روزنامه ها باقی خواهد ماند.

 نباید از مواضع انقالبی کوتاه بیاییم
حجت االسالم سیداحمد علم الهدی خطیب نماز جمعه 
حرم رضوی گفت: مردم ما چه خواسته یا ناخواسته در 
ریلی قرار گرفته اند که در حال رفتن است؛ توقف و ترمز 
جلوی این پیشرفت را می گیرد پس در هیچ بعدی از ابعاد 

کشور از مواضع انقالبی نباید کوتاه بیاییم.

صفارهرندی: تفکر سازش
  علت افزایش نرخ ارز بود

صفار هرندی به بالیی که در ۱.5 سال گذشته بر اثر 
باال رفتن نرخ ارز بر سر کشور رفت اشاره کرد و گفت: 
با مدیریت غیر انقالبی و سازشکار، نرخ دالر از 3 هزار 

تومان به ۱5 هزار تومان و حتی باالتر رسیده بود.

پیش بینی ظریف از احتمال پیروزی 
 ترامپ در انتخابات آمریکا

از  بیش  احتمال  اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزیر 
رئیس جمهور  ترامپ  که  دارد  وجود  پنجاه درصدی 
آمریکا باقی بماند، گفت: ایران برای مقابله با او طی 

شش سال آینده آماده می شود.

 سیب زمینی ارزان شد
مهر- رئیس اتحادیه بارفروشان از کاهش هزارتومانی 
قیمت سیب زمینی خبر داد و گفت: در روزهای آینده 
با افزایش عرضه، نرخ این محصول کاهش بیشتری 

خواهد داشت.

بلومبرگ: ارزش ریال
  ایران ۳0 درصد باال رفت

وجود  ارز  اگر یک  نوشت:  گزارشی  بلومبرگ طی 
داشته باشد که انتظار تقویتش را نداشته باشیم آن 
ارز، ریال ایران است ولی واقعیت این است که ارزش 
ریال در بازارهای موازی جهان باال می رود و این 
هفته 8 درصد و طی دو ماه گذشته 3۰ درصد در 

برابر دالر گران تر شده است.

 ۶۵ درصد زنان تحصیلکرده بیکارند!
ایسنا- یک کارشناس اقتصادی گفت: بر اساس گزارش 
اخیر مرکز آمار ایران از مجموع ۹3۲ هزار نفر از زنان 
بیکار جامعه، ۶5 درصد دارای تحصیالت عالیه هستند 
که نشان می دهد با وجود سرمایه گذاری نظام آموزشی 

کشور، بازار کار از وجود آنها بهره الزم را نبرده است.

خبرهای جالب وزیر صمت
  از وضع بیکاری

در سه  کرد: خوشبختانه  اظهار  وزیر صمت  ایلنا- 
التحصیالن  فارغ  بیکاری   ۱3۹8 سال  اول  ماهه 

دانشگاهی ۱.۴ درصد کاهش یافته است.

 آیا حذف یارانه ها آغاز شد؟
ایسنا- یارانه تیر ماه در حالی به حساب سرپرستان 
خانوار واریز شده که برخی آن را دریافت نکردند؛ 
جریانی که احتمال حذف یارانه بگیران را براساس 

تکلیف قانون بودجه تقویت کرده است.

نسخه وزیر راه برای ارزان 
 شدن مسکن، نخرید

شهرسازی  و  راه  وزیر  اسالمی  تسنیم-محمد 
کاهش  به  رو  مسکن  معامالت  اینکه  بیان  با 
ندارد،  وجود  بخش  این  در  خریدار  و  است 
این  و  شده  زیاد  مسکن  بازار  در  فروشنده  گفت: 
افزود: وی  شد.  خواهد  قیمت  افت  باعث   مسئله 
انبوه سازان و سرمایه گذاران برای ساخت مسکن 
استیجاری در کشور امتیازات ویژه ای از دولت دریافت 
می کنند، این موضوع قانونی در سال های گذشته 
از سوی سازندگان مورد استقبال قرار نگرفته است.

پنتاگون درباره سرنگونی پهپادی در تنگه هرمز 
بیانیه ای صادر کرده  بوده  ایرانی  ادعا شده  که 
است. پنتاگون در این بیانیه مدعی شده یک پهپاد 
بعد از ورود به »محدوده تهدیدآمیز« توسط ناو 
آمریکایی یو اس اس باکسر سرنگون شده است. 
وزارت دفاع آمریکا ادعا کرده این حادثه حدود 
ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه به وقت محلی 
در تنگه هرمز به وقوع پیوسته است. در بیانیه 
پنتاگون آمده است: »حدود ساعت ۱۰ صبح به 
وقت محلی کشتی آبی-خاکی یو اس اس باکسر 
در حال حرکت به سمت تنگه هرمز بود. یک 
 )UAS( بال ثابت  سامانه پرنده بدون سرنشین 
فاصله ای  محدوده  در  و  شد  نزدیک  باکسر  به 
تضمین  منظور  به  کشتی  شد.  ثابت  خطرناک 

ایمنی و خدمه آن اقدام دفاعی انجام داد.« در 
حالی که در بیانیه پنتاگون اشاره ای به اینکه این 
پهپاد متعلق به ایران نشده، دونالد ترامپ ساعتی 
قبل تر مدعی شد که کشتی نظامی این کشور 
قرار  تنگه هرمز هدف  در  را  ایرانی  پهپاد  یک 
داده است.ترامپ که در ابتدای مراسمی در کاخ 
از شروع  سفید صحبت می کرد، گفت: »پیش 
یک  جریان  در  را  همه  می خواهم  سخنرانی، 
حادثه قرار دهم که در تنگه هرمز رخ داده و »یو. 
آبی-خاکی  باکسر« که یک کشتی  اس. اس. 
تهاجمی است، در آن مشارکت داشت.«وی در 
ادامه مدعی شد: »باکسر علیه یک پهپاد ایرانی 
که تا فاصله بسیار بسیار نزدیکی جلو آمده بود، 
یارد )۹۱۴ متر( و چندین هشدار  تقریبا ۱۰۰۰ 

برای کنار رفتن را نادیده گرفت و تهدیدی برای 
کشتی و خدمه کشتی بود، اقدام تدافعی انجام 
داد. این پهپاد بالفاصله نابود شد.«رئیس جمهور 
آمریکا ادامه داد: »این تازه ترین نمونه از اقدامات 
علیه  ایران  متعدد  تحریک آمیز و خصومت آمیز 
است.  بین المللی  آب های  در  فعال  کشتی های 
تأسیسات  نیروها،  از  دفاع  حق  متحده  ایاالت 
و منافع خود را برای خود محفوظ می داند و از 
همه کشورها می خواهد تالش های ایران برای 
ایجاد اختالل در آزادی تردد و تجارت بین المللی 
را محکوم کنند.« وی افزود: »من همچنین از 
دیگر کشورها می خواهم که هنگام گذر از این 
تنگه، از کشتی های خود محافظت کنند و در آینده 
با ما همکاری کنند... فکر کردم که باید بدانید.«

سپاه سقوط پهپاد را تکذیب کرد
رئیس  ترامپ  دروغین  و  واهی  ادعای  پی  در 
جمهور ایاالت متحده آمریکا مبنی بر سرنگون 
ساختن یک پهپاد ایرانی توسط ناوچه تهاجمی 
این کشور در  باکسر”  آبی-خاکی “یو اس اس 

تنگه هرمز و تکذیب آن توسط ستاد کل نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران، روابط عمومی کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیه ای اعالم 
کرد: به زودی تصاویر پهپادهای سپاه از ناوچه 
“یو اس اس باکسر” آمریکایی که مدعی سرنگون 
ساختن آن بر فراز تنگه هرمز شده است را منتشر 
خواهیم کرد تا دروغ و بی پایه و اساس بودن این 

ادعا در معرض افکار عمومی جهانیان قرار گیرد.
تصاویر  این  است:  شده  تاکید  بیانیه  این  در 
هوافضای  نیروی  پهپاد  داد  خواهد  نشان 
تنگه  به  آمریکایی  ناوچه  ورود  از  پیش  سپاه 
خود  جاری  ماموریت  اجرای  حال  در  هرمز 
به  مربوط  تصاویر  جمله  از  و  بوده  منطقه  در 
و  قبل  نیز  را  ناوچه مذکور  از  مراقبت  و  رصد 
آمریکایی ها  ادعای  مورد  زمان  از  بعد  حتی 
پایگاه خود  به  ارسال و سالم  ایستگاه خود  به 
در  سپاه  کل  عمومی  است.روابط  بازگشته 
پایان بیانیه خود تاکید کرده است: یگان های 
ماموریت  اساس  بر  سپاه  هوافضای  و  دریایی 
برقراری  راستای  در  و  خود  قانونی  های 

 ، فارس  خلیج  و  هرمز  تنگه  آبراه   امنیت 
تحرکات بیگانگان به ویژه نیروهای تروریست 
راهبردی  منطقه  این  در  انگلیسی ها  و  آمریکا 
نظارت  به طور مستمر تحت  و  را هوشمندانه 
اطالعاتی  اشراف  با  و  داشته  دقیق  کنترل  و 
هرگونه  موجود،  مطمئن  های  آمادگی  و 
مقررات  و  قوانین  خالف  و  تجاوزکارانه  اقدام 
مواجه  متناسب،  پاسخ  با  را  آنان  بین المللی 

خواهند ساخت.

نگرانم ناو آمریکایی پهپاد خودشان
 را اشتباهی سرنگون کرده باشد

سیدعباس عراقچی معاون وزیر خارجه در واکنش 
به ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی 
بر سرنگونی یک پهپاد ایرانی توسط ناو یو اس 
ما  نوشت:  توئیتری خود  در حساب  باکسر  اس 
هیچکدام از پهپادهای خود را در تنگه هرمز یا 
نگرانم که  ایم.  نداده  از دست  هیچ جای دیگر 
ناو یو اس اس باکسر پهپاد خودشان را اشتباهی 

سرنگون کرده باشد!

ادعای ترامپ درباره پهپاد ایرانی تکذیب شد

تجارت نیوز-  محمد حسینی، عضو کمیسیون 
گفت:  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه، 
خوشبختانه بازار سومی که در حوزه ارز ایجاد شده 
بود و این بازار مشکالت عدیده ای هم در حوزه 
اقتصاد و هم در حوزه معیشت و رفتار مردم ایجاد 
کرده بود، هم اکنون با سیاست های ارزی که در 
این مدت اخیر از سوی بانک مرکزی اجرایی شده 
است به سمتی پیش رفته که باعث شده به یک 
قیمت متعادلی بین بازار سوم ارز و بازار نیمایی 
برسیم.نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در 
مجلس تصریح کرد: امیدواریم با مدیریت صحیح 
بانک مرکزی در بازار متشکل ارزی، ارز به قیمتی 
برسد که اعتماد را مجدد به بازار و بخش تولیدی 

کشور  برگرداند.
بازار  راه اندازی  با  که  داریم  انتظار  داد:  ادامه  وی 

متشکل ارزی فاصله بین ارز در سامانه نیما و ارز در 
بازار آزاد همچنان کم باقی بماند و این ثبات ارزی 
حفظ شود. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: 
اتفافاتی که هفته گذشته رخ داد و سقوط قیمت 
ارز در بازار آزاد و حرکت ارز در بازار آزاد به سمت 
قیمت ارز در سامانه نیما نشان از همکاری مردم و 
توجه نکردن به حرکات دشمن در فضای مجازی 
بود، به طوری که در گذشته با انتشار هر نوع خبر 
سیاسی از سوی کشورهای غربی مردم دارایی های 
خود را تبدیل به ارز خارجی می کردند، اما در حال 
حاضر مردم از انجام این گونه سیاست ها و رفتارها 

فاصله گرفته اند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس 
تصریح کرد: امروز با تمام مشکالتی که داریم تراز 
ارزی کشور مثبت است و بدون شک ارز مورد نیاز 

کاالهای وارداتی که در کشور امکان تولید آنها 
وجود ندارد توسط شبکه بانکی کشور تامین خواهد 
شد پس جای هیچ گونه نگرانی برای تامین ارز 
واردکنندگان کاالهای مورد نیاز کشور وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: یکی از 
مشکالتی که در حال حاضر با آن دست و پنجه 
نرم می کنیم بحث شبکه انتقال پول است که بدون 
شک این مشکل هم با سیاست های صحیح و 

کارشناسانه بانک مرکزی حل خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش قیمت 
ارز تداوم خواهد داشت و آیا قیمت دالر کمتر از 
۱۱ هزار تومان می شود، تصریح کرد: اگر فاصله 
قیمت تمام شده کاال در داخل و خارج زیاد نباشد 
نشود  کاال  قاچاق  برای  انگیزه  ایجاد  باعث  و 
پایین تر  کنونی  قیمت  از  را  ارز  قیمت  مطمئنا 

و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  آورد.عضو  خواهیم 
محاسبات مجلس شورای اسالمی گفت: معتقدم 
همین که در حال حاضر قیمت ارز در بازار آزاد 
به قیمت ارز در سامانه نیما نزدیک شده بسیار 
کار بزرگی در حوزه اقتصاد صورت گرفته است، 
به همین جهت اگر بانک مرکزی بتواند همین 

ثبات را در بازار ارزحفظ کند به بخش صنعت و 
قابل توجهی کرده است  تولیدی کشور کمک 
و  نگرانی ها  این  از  ما  تجار  و  تولیدکنندگان  و 
به نوعی قیمت های روزمره خارج شده و رونق 
تولید و کسب و کار در تمام بخش های کشور 

صورت خواهد گرفت.

شروط کاهش قیمت ارز به کمتر از 11 هزار تومان

قابل توجه همشهریان بیرجندی:
مشاوره، خرید و فروش ، بازسازی و تعمیرات امالک بیرجندی ها 

در مشهد مقدس     ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  جعفر خسروی

برای اولین بار در بیرجند

۱۰۰ درصد احیا و صافی مو  با  بروزترین دستگاه ها 
زیبایی رونیکا اولین و تنهاترین مرکز  تخصصی کراتین و بوتاکس کراتین و  پروتئین تراپی

 با دستگاه های اوزون تراپی و میکرومیت در خراسان جنوبی می باشد.

20 % تخفیف ویژه بوتاکس کراتین تا پایان مرداد ماه
آدرس: معلم 2۷  ، زیبایی رونیکا     تلفن: ۳242۵۰۰2  مدیریت : اصدقی

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

کالس های تابستانه برای کودکان شما
تلفن: 44 45  42  32 - 056

آدرس: بیرجند، بلوار معلم، نبش معلم 25
جنب فروشگاه لوازم ورزشی یوسفیان

در خدمت شما همشهریان عزیز می باشد. 

091۵ ۶۶۵ 2208 - ۳2 ۳0 8080 
آدرس: مهرشهر - خیابان امام علی )ع( - جنب مسجد قبا )با مدیریت جدید(

با یک تماس مشتری ما شوید

  آژانس همراه  شب

نیروی سرایدار جهت رسیدگی و مراقبت از تعدادی 
حیوان اهلی با حقوق مکفی نیازمندیم.

09018۳74800


