
سرمقاله

پنجشنبه  24 مرداد 1398  *13 ذی الحجه  1440  * 15 آگوست  2019    روزنامه صبح استان  *  سال بیست و دوم  *  شماره: 4422

5افزایش قیمت پروازهای هواپیمایی در چارچوب قانون است5باند امداد و نجات فردوس در برزخ ماندن یا ارتقاء به فرودگاه3بی پناهان

صفحه  5

نت
نتر

س : ای
عک

وحدتگفتارورفتارافرادمانعسرگردانیمردممیشود

استان میزبان وزیر نیرو
محمودآبادی - امروز وزیر نیرو مهمان ویژه استان است.مهمانی که قرار است چشم 
خشک استان را نمناک کند.دغدغه های کمبود آب استاندار خراسان جنوبی از پله 
های معاونان رئیس جمهور گذشت  و پای  وزیر نیرو را به میدان خشکسالی استان 
باز کرد.استاندار خراسان جنوبی در گفت و گو با روزنامه آوای خراسان جنوبی در این 
باره توضیح داد: چندین سال خشکسالی در استان و نبود برنامه و سند توسعه آبی 
در استان باعث شد رایزنی هایی با مدیران آبی کشور داشته باشیم. محمد صادق 
معتمدیان با اشاره به وضع آبرسانی روستاها و چالش های زیادی که در این خصوص 
وجود دارد، افزود: در زمینه توسعه استان نیازمندی های. . مشروح در صفحه 5

صفحه ۵

*امین جم

 امید آبی
 امروز خراسان جنوبی میزبان وزیر نیرو 
است که به دعوت استاندار قرار است 
بررسی  نزدیک  از  را  استان  مشکالت 
و کالبدشکافی کند. وزیری که چشم 
اش  آبی  مصوبات  به  بسیاری  های 
برای استان است تا بلکه کام خشک 
روستاییان به اندک امیدی ، »تَر« شود.

عطش آب استان سالهاست که در پی 
و  بیشتر  پی  در  پی  های  خشکسالی 
بیشتر می شود.عطشی که شاید دیگر 
امیدی برای نزول بارش های آسمانی 
برای رفع آن نیست و باید خودمان راهی 
مدیریت  مهمتر  همه  از  و  حل  برای 
منابع موجود بیاندیشم. ملموس ترین 
وجه بی آبی   ...  مشروح در صفحه 2

 

 

 

 بدون شک پیروزی با ملت 
مظلوم یمن خواهد بود

رهبرمعظم انقالب :

صفحه  2

اسرائیلی ها اگر می توانند 
امنیت خود را حفظ کنند! 

روحانی :

تحریم ظریف
 شکست برجام است

عباس عبدی :

صفحه  2

صفحه  2

حضور آرامت در کنار ما نیست ولی سایه سار مهربانی ات
 مهمان همیشگی قلب های ماست. 

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

مرحـوم محمـد برنجـی
 )بازنشسته آموزش و پرورش (

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 98/5/24 از ساعت 17 الی 18 
 در محل حسینیه آیت ا... آیتی واقع در خیابان مطهری برگزار می گردد

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: برنجی ، کفایی

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی سرورانی
 که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم

 مرحوم حاج میر محمد جالل زاده 
شرکت نموده اند، به اطالع می رساند:

 مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفرکرده فردا جمعه 
98/5/25 از ساعت 10/30 الی 14 در محل مسجد جامع 

روستای برکوه )شهرستان سربیشه( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما بزرگواران موجب شادی روح آن مرحوم 

و تسلی خاطر  قلوب بازماندگان خواهد بود.
خانواده های جالل زاده و سایر فامیل وابسته 

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز 
ای آنکه به نیکی همه جا ورد زبانی 

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

مرحومه ساره محمدی
 )همسر سلمان جهدی، بازنشسته ارتش(

شرکت نموده اند ، به اطالع می رساند: مراسم سومین روز 
درگذشت آن عزیز از دست رفته امروز پنجشنبه 98/05/24

 از ساعت 16/15 الی 17/15 در محل هیئت محترم حسینی 
                                                     )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب شادی روح آن مرحومه و تسکین خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: جهدی، محمدی و سایر بستگان 

آهسته پلک خسته خود را به هم گذاشت 
یک باغ الله را به تماشای غم گذاشت 

با کدام واژه ها بگوییم که چقدر دلتنگیم.... چقدر تنهاییم
همه با هم هستیم و تنها همه در کنار هم هستیم و خاموش 

نگاه مان مبهوت بر جای خالی عزیزی که مظهر عشق بود و مهربانی 
و چقدر سخت می توان باور کرد که در کنارمان نیست 

 25 مرداد ماه یاد و خاطره سومین سالگرد درگذشت نور چشم عزیزمان

 امیـرحسیـن حسیـن زاده
 را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.

حسین زاده 

آگهـی استخـدام
یک واحد تولیدی واقع در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند جهت تکمیل کادر فنی و 

تولیدی خود نیاز به نیروهای ذیل دارد:
* لیسانس شیمی )آقا و ترجیحا دارای سوابق مدیریتی(

* تکنسین برق صنعتی دارای 5 سال سابقه کار مفید و مسلط به نقشه خوانی
از کلیه عالقه مندان تقاضا می شود جهت تکمیل فرم استخدامی و تعیین تاریخ مصاحبه به آدرس 
بیرجند، کیلومتر 9 جاده اسدیه، منطقه ویژه اقتصادی، مجتمع تولیدی و صنعتی آذین چرم خاوران 

مراجعه نمایند و یا با شماره 32370045 داخلی  171 تماس حاصل فرمایند.

چه ناباورانه یک سال گذر زمان را نظاره کردیم 
و اشک هایمان تنها مرهم دردهای بی تو بودن 

بود. از خداوند برایمان صبوری بخواه تا بار غم
از دست دادنت را به آسانی بر دوش کشیم

 چه حیف که دیگر در بین ما نیستی.

اولین سالگرد  درگذشت

شادروان سمیرا کرباسچی
 را امروز پنجشنبه 98/5/24 از ساعت
 17 الی 18 در محل حسینیه گازاریها 

)چهارراه  دوم مدرس(
 به سوگ می نشینیم. 

از طرف خانواده 

 کـاردانی رشته هـای:
 * نرم افزار کامپیوتر *  فناوری اطالعات *  حسابداری بازرگانی 

*  حسابداری مالی *  حسابرسی *  گرافیک *  انیمیشن 
*  طراحی دوخت *  طراحی پوشاک *  معماری * شهرسازی 

*  فرش دستباف *  مربی کودک و مدیریت خانواده

رشته های تحصیلی آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند 
جهت انتخاب رشته سال 1398 دانش آموزان عزیز

 به شرح ذیل اعالم می گردد: 

جناب آقایان مهران و صادق عربی
ضایعه درگذشت عزیزان تان

ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی
برای آن عزیزان از دست رفته، سالمتی و طول عمر با عزت
 برای شما  بازماندگان محترم از درگاه قادر متعال خواستاریم.

ما را در غم خود شریک بدانید. 
خانواده های : سلیم ، آسوده و کاظمی

 پذیرش دانشجو 

موسسـه آموزش عالـي غیرانتفاعي هرمـزان بیرجنـد

صرفا براساس سوابق تحصیلي با ازمون و بدون ازمون 
از تمامي دیپلم هاي گروه هاي تحصیلي مختلف نظام 
جدید وقدیم ) صفحه 90 دفترچه( مراجعه به سایت 

 www.sanjesh.org  سنجش به نشانی
و یا مراجعه مستقیم به موسسه از تاریخ 

یکم 1 لغایت 6 ششم شهریور

حاجی شدن 2900 زائر 
هم استانی در سرزمین وحی
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ابالغبانکمرکزیدرموردامهالتسهیالتکشاورزانخسارتدیده

  بانک مرکزی طی ابالغیه ای به بانک ها اعالم کرد که در راستای مصوبه هیئت وزیران در خصوص امهال اصل و بخشودگی سود، کارمزد و جرائم تسهیالت دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث
 غیر مترقبه، تضمین نامه و توزیع استانی مربوطه از مراجع ذیربط در حال پیگیری است و به محض دریافت به سیستم بانکی ابالغ می شود.بانک مرکزی همچنین به بانک ها اعالم کرده که با معرفی مشمولین 

واجد شرایط امهال تسهیالت از طریق کارگروه مندرج در مصوبه دولت، مراتب در چارچوب ضوابط بانکی اقدام و عملکرد تصویب نامه در مقاطع سه ماهه به این بانک ارسال شود.

امید آبی

* امین جم

 امروز خراسان جنوبی میزبان وزیر نیرو است که 
به دعوت استاندار قرار است مشکالت استان را 

از نزدیک بررسی و کالبدشکافی کند.
مصوبات  به  بسیاری  های  چشم  که  وزیری 
بلکه کام خشک  تا  استان است  برای  آبی اش 
، »تَر« شود.عطش  امیدی  اندک  به  روستاییان 
آب استان سالهاست که در پی خشکسالی های 
شود.عطشی  می  بیشتر  و  بیشتر  پی  در  پی 
های  بارش  نزول  برای  امیدی  دیگر  شاید  که 
خودمان  باید  و  نیست  آن  رفع  برای  آسمانی 
راهی برای حل و از همه مهمتر مدیریت منابع 
آبی  بی  وجه  ترین  بیاندیشم.ملموس  موجود 
استان را می توان در روستاهایی جست که خالی 
از سکنه شده و یا به سختی با تانکر آبرسانی می 
سال  ده  در  از سکنه  خالی  شوند.امارروستاهای 
برای  بحرانی  به  و  یافته  صعودی  سیری  اخیر 

امنیت کشور بدل گشته است.
های  استان  در  دانند،  می  همه  که  همانطور 
مرزی خالی شدن روستاها  امنیت را به چالش 
آن  برای  ای  چاره  اگر  که  کشد.مشکلی  می 
اندیشیده نشود ، از مرزهای یک شهر و روستا 
رودو  می  پیش  پایتخت  قلب  تا  و  رفته  فراتر 
اعراب  از  محلی  تدبیر   و  نگرانی  دیگر  آنوقت 

ندارند.
ای   شیوه  تانکر  با  استان  روستای   500 آبیاری 
حتی  امروز  دنیای  در  بسیاری  برای  که  است 
به  خطر  های  زنگ  حاال  نیست.  تصور  قابل 
برای  تدبیری  مدیران  بلکه  تا  اند  درآمده  صدا 
کاری  کنند،  کاری  و  بیاندیشند  اوضاع  بهبود 
است  استانی  مدیران  توان  از  فراتر  مطمئنا  که 
و همت مجموعه وزرات نیرو را می طلبد تا از 
هفته  چند  کند.  جلوگیری  تلخ  سرنوشتی  بروز 
شد  خبرساز  روستاها  برخی  آب  قطعی  پیش 
توجهات  و  داشت  بسیاری  های  واکنش  که 
با  که  کرد.موضوعی  جلب  خود  به  را  جهانی 
مرتفع  زیادی  حدود  تا  همگانی  بسیج  یک 
برای  امید  جای  هم  هنوز  کرد  اثبات  و  شد 
در  البته  هست.  استان  مشکالت  جهادی  حل 
محدودیت  به  آب  چالش  ها  شهرستان  برخی 
مثال  عنوان  شود.به  می  مربوط  ها  زیرساخت 
مثل  شهری  آب  تامین  های  زیرساخت  وقتی 
نمی  است  قبل  دهه  چند  به  مربوط   ، خوسف 
توان انتظار داشت نیازهای جدید را پاسخ داده 
متصل  آن  به  هم  را  دیگر  روستاهای  حتی  و 
جدید  های  سیاست  برخی  این وضع  در  کرد! 
زیرساخت  تامین  و  موجود  منابع  مدیریت  در 
فعلی  توان  از  حداکثری  استفاده  برای  ها 
آب  انتقال  چون  دارد.مسائلی  بسیاری  اهمیت 
بلند  برنامه  در  آن  مانند  و  عمان  دریای  از 
کارشناسی  و  درستی  به  باید  استان  مدت 
دیده شوند تا آمدن آب ، زمینه ساز مشکالت 
روستائیان  بخواهیم  اگر  نباشد.مطمئنا  دیگر 
نیازهای  باید  کنیم  ماندگار  روستاها  در  را 
موقعیتی  در  کنیم.  تأمین  را  آن ها  اساسی 
امنیتی  رنگ  استان  در  جمعیت  نگهداشت  که 
اساسی چون آب که  نیازهای  به  ،نگاه  یافته  
این  در  کارهاست.  ، درصدر  است  مایه حیات 
که  روستاییانی  برای  مسکن  تامین  وضع 
ساکن  به  ابتدا   ، است  آب  آنها  اول  چالش 
رسد.روستاهای  نمی  نظر  به  منطقی  چندان 
نباید فرصت  اند و  ما تشنه ی یک قطره آب 
محترم  وزیر  حضور  داد.امیدواریم  دست  از  را 
همراه  ای  ویژه  های  حمایت  جلب  با   ، نیرو 
را  امید  و  شیرین  را  استان  مردم  کام  تا  باشد 
هایی  دارد.حمایت  نگه  زنده  روستاییان  برای 
و  جهادی   ، پیشین  شیرین  تجربه  چون  که 

بدون فوت وقت محقق شود.

رئیسپرحاشیهسازمان
خصوصیسازیرفتنیشد

وزیر اقتصاد، استعفای پوری حسینی از ریاست سازمان 
خصوصی سازی که در چند ماه گذشته با اتهاماتی از 
بود را  نمایندگان مجلس و قوه قضائیه روبرو  سوی 
پذیرفت و داود خانی را به عنوان سرپرست این سازمان 
مجلس  نماینده   ۱00 قبال  همچنین  کرد.  منصوب 
شورای اسالمی تذکری خطاب به رئیس جمهور در 
اعتراض به عدم عزل رئیس متخلف سازمان خصوصی 

سازی را به امضا رساندند.

ثبتاطالعات۷۰درصدمشترکانبرق
برایحذفقبوضکاغذی

ایرنا- معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: تاکنون از 
میان ۳۶ میلیون مشترک برق کشور، اطالعات ۲5 میلیون 
مشترک برای حذف قبوض کاغذی جمع آوری شده و این 

افراد قبوض خود را به شیوه پیامکی دریافت می کنند.

اهدایامالکبنیادمستضعفان
بهخانوادههایمحروم

طبق دستور فتاح رئیس بنیاد بر اساس منویات مقام 
معظم رهبری مبنی بر واگذاری اسناد امالک علوی، با 
مبلغ کارشناسی بیش از ۷۴۳ میلیارد ریال و به صورت 

رایگان به خانواده های محروم اهدا می شود.

وزیرکشور:روادیداربعین
رالغوخواهیمکرد

عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: در ایام اربعین روادید را لغو 
خواهیم کرد البته این به معنای عدم نظارت و عدم سهمیه 

بندی نیست و قطعا سقفی برای آن خواهیم داشت.

تذکرپلیسبهآموزشگاههایرانندگی

رئیس پلیس راهور ناجا در مورد فعالیت آموزشگاه های 
رانندگی گفت: با روند فعلی این آموزشگاه ها مخالفیم و 
اگر خودشان را اصالح نکنند ما به سمت الکترونیکی 

شدن می رویم و تعارفی نداریم.

افزایش۳۰درصدیقیمتمبلمان

و  درودگران  اتحادیه  رئیس  میزان-  خبرگزاری 
از سبد خانوار ها  مبلمان  اینکه  بیان  با  مبل سازان 
تولید  مولفه های  افزایش  گفت:  است،  شده  حذف 
مبلمان  قیمت  درصدی   ۳0 تا   ۲5 افزایش  موجب 
داخل  بازار  کرد:  خاطرنشان  عباسی  است.  شده 
توسط تولیدات داخلی تامین می شود و واردات این 

محصول به کشور ممنوع است.

وعدهپیروزیرهبریبهملتیمن

رهبر انقالب اسالمی در دیدار با هیئتی از انصارا... 
یمن ضمن تمجید از ایمان، ایستادگی، هوشمندی و 
روحیه جهادی مردم یمن در برابر یک تجاوز وحشیانه 
و گسترده، اظهار کردند: هر ملت مؤمنی که به خدای 
متعال ایمان و به وعده الهی اعتقاد داشته باشد، قطعًا 
پیروز خواهد شد و بر همین اساس بدون شک پیروزی 

با ملت مظلوم و مجاهد یمن خواهد بود.

کنایهسنگینروحانی
بهرژیمصهیونیستی

رئیس جمهور طرح ادعاهایی که رژیم صهیونیستی 
را  باشد  داشته  منطقه حضور  امنیت  در  می خواهد 
سخنان پوچ توصیف کرد و گفت:  پاسخ به این ادعاها 
همانجایی  می توانند  اگر  اسرائیلی ها  است،  روشن 
که هستند امنیت خود را حفظ کنند! گر چه آنها هر 
ایجاد  ناامنی، کشتار و ترور  جا که حضور داشتند، 
کردند و عامل اصلی جنگ و کشتار در این منطقه 

صهیونیست ها و رژیم غاصب اسرائیل است.

عبدی:تحریمظریف
شکستبرجاماست

ظریف  آقای  شدن  تحریم  نوشت:  عبدی  عباس 
هیچ نقطه قوتی برای راهبردهای مبتنی بر گفت وگو 
محسوب نمی شود. چون در نهایت به بسته شدن این 
راه ختم شده است و این یک شکست است و نه 
موفقیت. خروج آمریکا از برجام و زمین گیر شدن آن 

توافق، نیز یک شکست است.

سال92ماکارخیلیمهمی
رابرایکشورانجامدادیم

حسین مرعشی گفت: تا آنجا که من اطالع دارم هیچ 
کس از تصمیم سال 9۲ پشیمان نیست. باالخره سال 
9۲ ما کار خیلی مهمی را برای کشور انجام دادیم و 
نتایج مطلوبی هم حاصل شد. جناب آقای عارف که 
خودش در سال 9۲ گذشت کردند، تصور نمی کنم حاال 
از گذشت شان پشیمان باشند. سرمایه آن گذشت آقای 

عارف، سرمایه بزرگ سیاسی برای او بوده و هست. 

برخیکشورهاالتماسمیکنند
کهایرانازبرجامخارجنشود

کواکبیان با بیان اینکه اروپایی ها ۲0 روز بیشتر وقت 
ندارند، گفت: برخی کشورها به صورت غیرمستقیم 
التماس می کنند که ایران از برجام خارج نشود. حتی 
برخی کشورها مثل عربستان و امارات در حال تالش 

هستند که کشتی ایران آزاد شود.

جوان-نفتکش گریس - ۱ که ۴0 روز پیش، با 
دزدی دریایی انگلیس در آب های جبل الطارق 
توقیف شده بود،  روز سه شنبه  سیگنال هایی 
متفاوت از قبل فرستاد که عالمت تمکین لندن 
مقابل اقتدار دریایی ایران در خلیج فارس است. 
مؤسسه  اینکه  از  بعد  ساعاتی  شنبه  سه  روز 
رهگیری کشتیرانی معروف به »تنکرز تراکرز« از 
 ارسال سیگنال تغییر مسیر نفتکش »گریس ۱-« 
از  متفاوت سیاسی هم  داد، سیگنال های  خبر 
لندن مخابره شد. همزمان معاون سازمان بنادر 
و کشتیرانی ایران از آزادی قریب الوقوع نفتکش 
ایرانی خبر داد و مقام دولت محلی جبل الطارق 
نیز با گفتن اینکه »دستور توقیف نفتکش ایرانی 
شنبه آینده منقضی می شود« به طور تلویحی 
تأیید کرد که آزادی نفتکش حامل سوخت ایران 

قریب الوقوع است.

لندن در چهلمین روز توقیف نفتکش حامل سوخت 
ایران در جبل الطارق، سیگنال های سیاسی متفاوت 
از قبل مخابره می کند. اولین ساعات بامداد روز سه 
شنبه بود که مؤسسه رهگیری خطوط کشتیرانی 
تغییر مقصد  ارسال سیگنال  از  »تنکر تراکرز« 
نفتکش توقیف شده ایرانی به سمت مراکش خبر 
داد، گزارشی که ابتدا با تردید هایی روبه رو شد، اما 
کشتیرانی  و  بنادر  سازمان  معاون  موضع گیری 
ایران نشان داد که سیگنال های ارسالی نفتکش 
گریس - ۱ با سیگنال های سیاسی که از لندن و 
تنگه جبل الطارق ارسال می شود، همخوان است. 
و  بنادر  سازمان  دریایی  معاون  اسالمی،  جلیل 
دریانوردی جمهوری اسالمی ایران، از عالقه بریتانیا 
برای آزادسازی کشتی ایران خبر داده و گفته که 
»اسنادی بین دو کشور مبادله شده که به آزادسازی 
این کشتی کمک می کند.« اسالمی به جزئیات 

بیشتری در این باره اشاره نکرد، ولی تأکید کرده 
که با توجه به رایزنی های دولت جمهوری اسالمی 
ایران پیش بینی می کند در آینده بسیار نزدیک 
نفتکش »گریس - ۱« با پرچم ایران به فعالیت 
خود در آب های بین المللی ادامه دهد. مقام وزارت 
امور خارجه انگلیس با گفتن اینکه انجام تحقیقات 
درباره نفتکش گریس  - ۱ »بر عهده دولت محلی 
جبل الطارق است و مقامات منطقه جبل الطارق باید 
در مورد آن تصمیم گیری کنند« اولین سیگنال های 
تغییر مسیر لندن در بحران نفتکش ها را به جهان 
خارج مخابره کرد. دولت محلی جبل الطارق در 
واکنش به خبر های منتشر شده، ضمن اینکه گفته 
تالش می کند تنش های ناشی از توقیف نفتکش 
ایرانی گریس - ۱ را برطرف کند، تأکید کرده که 
دستور توقیف این نفتکش ایرانی شنبه آینده منقضی 
می شود. هرچند دولت محلی جبل الطارق درباره 
تمدید یا عدم تمدید حکم صادر شده اظهار نظری 
نکرده، ولی شواهد و قرائن حاکی از آزادی نفتکش 
گریس - ۱ طی روز های آینده است.آزادی نفتکش 
حامل سوخت ایران در شرایطی انجام می شود که 
دولت لندن تاکنون با استناد به تحریم های اتحادیه 
اروپایی علیه سوریه، توقیف نفتکش ایرانی را قانونی 
اعالم می کرد. با این حال، ناظران می گویند که 
برای  ایرانی  نفتکش  توقیف  ادامه  هزینه های 

انگلیسی ها در حال افزایش است، به خصوص 
که ایران با فاصله کوتاهی بعد از توقیف گریس - 

۱نفتکش امپرو را توقیف کرد.

لندن تصمیم گرفت بیش از این
 به یک بحران دامن نزند

 یک نشریه انگلیسی چندی قبل با اشاره به 
تضعیف نیروی دریایی انگلیس نوشت: »بریتانیای 
شگفت انگیزی  دریایی  نیروی  روزگاری  کبیر 
داشت. ناو های جنگی آن کشور دارای اسامی  
مانند اولتیماتوم یا ضرب االجل، شجاع و غیرقابل 
توصیف بودند. ناوگان دریایی بریتانیا بیش از آنکه 
باعث ایجاد حس غرور ملی در میان بریتانیایی ها 
تأمین  تضمین  و  اطمینان  کسب  باعث  شود 
منافع بریتانیا می شد«. نشریه آلمانی دی ولت 
نوشته است: »پس از آنکه ایران یک تانکر نفتی 
انگلیسی را در خلیج فارس به فاصله چند مایل 
دریایی از کشتی جنگی انگلیسی ربود و آن را به 
بندر عباس منتقل کرد، لندن متوجه شده که تقریبًا 
هیچ گزینه ای برای مقابله با ایران ندارد؛ بنابراین 
مهم ترین موضوع این است که لندن راه حلی پیدا 
کند تا وجهه خود را حفظ نماید، اما در عین حال 
به بحران بین المللی کنونی در یکی از مهم ترین 

تنگه های جهان بیش از پیش دامن نزند.«

اقتداردرتنگه،رهاییدرجبلالطارق

خانه ملت - رئیس کمیسیون ویژه حمایت 
از تولید ملی گفت: یکی از راهکارهای مورد 
نظر استفاده از ظرفیت صندوق قابل معامله 
بود  عدالت  سهام  واگذاری  برای  بورس  در 
گردونه  از  و  شد  وارد  آن  به  نقدهایی  که 
مقرر شد سهام عدالت  و  پیشنهادات حذف 
شود. واگذار  مردم  به  مستقیم  صورت  به 
ویژه  کمیسیون  رئیس  فوالدگر  حمیدرضا 
اجرای  بر  نظارت  و  ملی  تولید  از  حمایت 
اصل۴۴ قانون اساسی درباره واگذاری سهام 
با  بسیاری  جلسات  گفت:  مردم  به  عدالت 
سازی،  خصوصی  سازمان  رئیس  حضور 
مرکزی  بانک  اقتصاد،  وزارت  نمایندگان 

نحوه  بررسی  منظور  به  بورس  سازمان  و 
واگذاری سهام عدالت برگزار شد.

سهام عدالت به مردم واگذار می شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
افزود: یکی از راهکارهای مورد نظر استفاده از 
قابل معامله در  ظرفیت ETF ها )صندوق 
که  بود  عدالت  سهام  واگذاری  برای  بورس( 
 ETF نقدهایی به آن وارد شد به همین دلیل
ها از گردونه پیشنهادات حذف و در نهایت مقرر 
شد؛ سهام عدالت به صورت مستقیم به مردم 
واگذار شود. وی درباره برخی گمانه زنی ها مبنی 
بر اینکه با واگذاری سهام عدالت به مردم، ارزش 

اظهار  می کند،  پیدا  شدیدی  افت  سهام  این 
فراهم  به گونه ای  باید  واگذاری  زمینه  کرد: 
شود که مردم عالوه بر اینکه مالکیت سهام 
را بر عهده می گیرند، آن را نیز مدیریت کنند.

هدف از واگذاری سهام عدالت
 ایجاد نقدینگی برای مردم نیست

با  معادن مجلس  و  عضو کمیسیون صنایع 
عدالت  سهام  واگذاری  از  هدف  اینکه  بیان 
اضافه  نیست،  مردم  برای  نقدینگی  ایجاد 
به  دفعتی  نباید  عدالت  سهام  تنها  نه  کرد: 
مردم واگذار شود بلکه باید به تدریج در اختیار 
صاحبان آن قرار گیرد، در واقع سهام عدالت 

باید جنبه ثروت برای مردم داشته باشد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی 
با بیان اینکه مردم نباید به دنبال نقد کردن 
با  اگر  کرد:  تصریح  باشند،  عدالت  سهام 
واگذاری سهام عدالت به مردم، همه به دنبال 
فروش آن باشند، این سهام از هدف خود که 

ایجاد ثروت است، دور می شود.

واگذاریسهامعدالتبهمردم
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تاسیس شرکت تدبیرسازان هوشمند آسایش و امید )سهامی خاص( درتاریخ 1397/11/16 به شماره ثبت 5921 به شناسه ملی 
 14008131732 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :

تجهیزات و محصوالت هوشمند در زمینه آب و انرژی ، تجهیزات هوشمند در حوزه پدافند غیرعامل، مدیریت مصرف انرژی ، انرژی 
های تجدید پذیر )خورشید(،توزیع وانتقال نیرو، مدیریت بحران آب، صادرات و واردات محصوالت تولید شده به تمام نقاط کشور ، اخذ 
 نمایندگی به متقاضیان داخل و خارج از کشور و حضور در نمایشگا های بین المللی داخلی و خارجی جهت ارائه محصوالت تولیدی ،

برگزاری تورهای نمایشگاهی تجاری و چند منظوره برای بازرگانان و تجار )به جز برگزاری نمایشگاه های مد و لباس و نمایشگاه قرآنی 
و مدیحه سرایی و سخنرانی تبلیغی دینی( ، انعقاد قرارداد و عقود اسالمی با مراجع مالی و بانکی کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی 
و اخذ تسهیالت از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت در مزایدات و مناقصات نهادها ، سازمان ها و شرکت های دولتی و 
خصوصی و همچنین عقد قرارداد با آنها در رابطه با موضوع شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، مدرس 
، خیابان سردارشهید یحیی اسدزاده ، خیابان ارتش ، پالک 0 ، طبقه همکف، کدپستی 9713673518 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 273/4745/79 مورخ 1397/09/18 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه بیرجند با کد 
4835 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم شهره کیکاووسی به شماره ملی 0011359994 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و آقای عباس خاشعی سیوکی به شماره ملی 0703599593 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و 
آقای مهران تقی پور گرجی کالیی به شماره ملی 2093470381 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای مهران تقی پور گرجی کالیی )مدیرعامل( و آقای عباس خاشعی سیوکی )رئیس 
هیئت مدیره (همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: خانم شیما حیدری به شماره ملی 
0704006723 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای محسن پور رضا بیلندی به شماره ملی 0919373208 
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. شماره گواهی بانکی شماره 273/4835/79 مورخ 

1397/09/18 بانک تجارت شعبه دانشگاه بیرجند صحیح می باشد .

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )558636(

آگهی تغییرات شرکت رافع ره سازه خاوران )سهامی خاص( به 
استناد  به  ملی 14005917178  و شناسه  ثبت 5358  شماره 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/09 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1- آقای امیر اصغری اسفدن به شماره ملی 0880113006 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای غالمحسین اصغری 
اسفدن با کد ملی 0889760527 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقای محمدرضا اصغری اسفدن با کد ملی 0880328381 
انتخاب  به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 
گردیدند. 2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل 
چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای امیر اصغری 

اسفدن )مدیر عامل ( و مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )559082(

آگهی تغییرات شرکت ثمین آذران سپنتا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 5838 و شناسه ملی 14007836318 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای علی کرمانی با کد ملی 0653233191 به سمت 

مدیرعامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )559084(

به  خاص(  )سهامی  شرق  مقتدران  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به  ملی 10360028941  شناسه  و  ثبت 1158  شماره 
مورخ  العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
1397/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم هما رقیمی 
به شماره ملی 0652007341 و خانم شهناز طاهری به شماره 
ملی  شماره  با  کمیلی  عباس  آقای  و   0653170823 ملی 
دو  مدت  برای  مدیره  هیئت  اعضای  عنوان  به   0651047846
به شماره ملی  آقای مهدی طاهری  انتخاب گردیدند. 2-  سال 
0651845051 به عنوان بازرس اصلی و آقای سید امید میری 
به شماره ملی 0651984866 به عنوان بازرس علی البدل شرکت 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )560391(

آگهی تغییرات شرکت رافع ره سازه خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 5358 و شناسه ملی 14005917178 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1398/03/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان امیر اصغری اسفدن به شماره ملی 0880113006 و 
غالمحسین اصغری اسفدن به شماره ملی 0889760527 و محمدرضا اصغری اسفدن به شماره ملی 0880328381 به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2- خانم هدی هزاری به شماره ملی 0653153716به عنوان بازرس اصلی و آقای 

وحید گل کاری با کد ملی 3610518006به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )559085(

آگهی تغییرات شرکت مقتدران شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 1158 و شناسه ملی 10360028941 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم شهناز طاهری به شماره ملی 0653170823به عنوان رئیس هیئت مدیره 
و آقای عباس کمیلی به شماره ملی 0651047846به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم هما رقیمی به شماره ملی 0652007341 
عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و نامه های اداری 

با امضای خانم هما رقیمی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )560390(

آگهی تغییرات شرکت کیهان آرامش افق )سهامی خاص( به 
شماره ثبت 5707 و شناسه ملی 14007311629 به استناد 
شماره  نامه  و  مورخ 1397/09/23  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
519028/97 - 97/10/11 مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران 
مورخ  به موجب مجوز شماره 94/403/48359  و  آسیا  بیمه 
1394/9/25- بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- 
شعبه ای از شرکت به آدرس استان خراسان جنوبی- شهرستان 
طبس- خیابان زرگر-پاساژ فتحی طبقه همکف با کدپستی : 
9791711111 با مدیریت آقای جواد رمضانی به شماره ملی 

0653214618 تاسیس گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )559083(

 آگهی ابالغ رأی کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم ۱- شرکت طوس امکان
 ۲- شرکت شکوفه امین طوس ۳- پیمانکاری تهویه گستر کویر بیرجند  ۴- پیمانکاری شرکت هوجستان

 5- پیمانکاری شرکت پارسازه
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ ت 36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله  به کارفرمای محترم 1- شرکت 
طوس امکان 2- شرکت شکوفه امین طوس 3- پیمانکاری تهویه گستر کویر بیرجند  4- پیمانکاری شرکت هوجستان 5- پیمانکاری 
شرکت پارسازه ابالغ می گردد آقای عباس بهرامی با کد شناسایی بیمه 68916565 ادعای اشتغال در آن کارگاه ها با عنوان شغلی استاد 
قالب بندی تیرچه بلوک داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در 
صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند- انتهای 

بلوار صنعت و معدن - سایت داری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیرجند گستر )سهامی خاص(
 به شماره ثبت ۳۴8 و شناسه ملی ۱0۳600۱۴0۱۴ 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ساختمانی بیرجند گستر )سهامی خاص( دعوت می شود در 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در تاریخ 98/6/9 ساعت 17 در محل دفتر شرکت واقع در 

خیابان انقالب، نبش انقالب 21 ، پالک 78 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1397- 
انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک 

سال - سایر موارد در صالحیت مجمع 
هیئت مدیره شرکت بیرجند گستر 

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 
 به موجب ماده 14 قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 2744 فرعی از 433  -
مورخ  روز دوشنبه  در  آباد  باغبان شوکت  زهرا  تقاضای  مورد  بجد  اراضی دشت  در  واقع  بیرجند  دو  اصلی بخش 

1398/06/25 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت، به صاحبان امالک و حقوق 
ارتفاقی و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله 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 اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: 1398/05/24             علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند 

آگهی تغییرات شرکت معدنی آروین نوین طبس )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 481 و شناسه ملی 10861904171 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/08/15 تصمیمات 
ملی  شماره  به  محمودی  حسام  آقای   -  1 : شد  اتخاذ  ذیل 
0839968299 و آقای علی ناظمی به شماره ملی 0839681585 
آقای  و  ملی 0839084226  شماره  به  پناهیان  امرا...  آقای  و 
محمدرضا شجری به شماره ملی 0839450370 و آقای احمد 
ابوالحسنی به شماره ملی 0839664095 به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره و آقای حسنعلی مهدوی بشماره ملی 0839828888 
و آقای دوست محمد مصطفایی به شماره ملی 0839820127 به 
عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. 2 - آقایان حسن وفابخش به شماره ملی 0839080611 
و محمد وهابی به شماره ملی 0839452871 به سمت بازرسین 
اصلی و آقای عباسعلی عبدالهی به شماره ملی 0839648960 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
3 - پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و 

زیان شرکت منتهی به سال 96 به تصویب رسید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )560723(
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زلزله عشق آباد طبس خسارتی نداشت

ایرنا - مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: زلزله ۴.۵ ریشتری صبح دیروز در عشق آباد طبس هیچگونه خسارت مالی و جانی نداشت. میرجلیلی افزود: این زلزله ساعت 
چهار و یک دقیقه صبح دیروز اتفاق افتاد که بالفاصله چهار گروه ارزیاب به منطقه اعزام شدند.وی ادامه داد: طبق بازدید میدانی گروه های ارزیاب از روستاهای منطقه با توجه به اینکه زلزله 

چرا برای پرداخت هزینه درمان توسط بیمه های تکمیلی در ۷۱ کیلومتری شهر عشق آباد اتفاق افتاده بود هیچگونه خسارتی مشاهده نشد.میرجلیلی اظهار کرد: این زلزله در مرز خراسان جنوبی و رضوی بود و در عمق ۲۱ کیلومتری زمین رخ داد.
اینقدر کپی از مردم می گیرند از یک طرف قبوض برق و 
تلفن راحذف می کنند که صرفه جویی  بشه از جایی دیگه 

اینجوری جبران میشه!
9۱۵...۲۱۲
 باتوجه به قرار گرفتن پارک صیاد شیرازی در ورودی شهر 

متاسفانه وضع فضای سبز آن بسیار نامناسب است.
9۱۵...9۱8

دکتر دامپزشک جلوی مطب زایمان گوسفند انجام میده 
و خونها را کف پیاده رو رها کرده، بازرسان بهداشت به 
شدت با این دکتر برخورد کنید، تا کسبه و عابران را بیماری 

نگرفته. ما شاکی هستیم و منتظر برخورد شما هستیم.
از طرف جمعی از کسبه خیابان جمهوری

9۱۵...606
بوی بد و تبعات فاضالب به مردم محروم حاجی آباد 
و امیرآباد )با جمعیت بسیار باال( می رسد، ولی مزایای 
استفاده از فاضالب عاید قشر مرفه مرکز شهر می شود. 
بر مردم  این  حال  به  فکری  که  فاضالب  و  آب   اداره 
 نمی دارد،استاندار محترم لطفا شما به این قضیه ورود پیدا کنید.
9۱۵...۱3۵

می خواستم به جناب شهردار بگویم آیا بین پارکها فرق 
با سرویس بهداشتی  آزادگان  هست؟ یک پارک مثل 
تمیز و گل کاری شده و پارکهای دیگه شهر اینقدرکثیف 
و نامناسب.  لطفا همه جار را به یک چشم نگاه کنید و 

امکانات بین تمام پارک ها به طور مساوی تقسیم شود.
9۱۵...03۲
با سالم جناب آقای معتمدیان استاندار محترم لطفا به 

مشکالت معصومیه  پایین رسیدگی کنید . 
939...9۱۵

عیدخاموش! دو روز قبل سر مقاله ای در همین نشریه چاپ 
شده بود با عنوان عجیب عید خاموش، این متن پاسخی 
است بر آن مقاله، پس  ازمطالعه آن مقاله بر آن شدم تا 
نسبت به شناسایی دست اندرکاران ستاد مظلوم غدیر برآیم. 
با تحقیق فراوان آنان را در ساختمانی در خیابان  حکیم 
نزاری یافتم پر جنب و جوش و فعال با انرژي فراوان برای 
اعیاد پیش رو بدون هیچ ریا و همه مخلص و عاشق کار 
حتی ساختمانی که در آن بودند متعلق به یکی از آنها بود 
و با عشق از برنامه هایشان حرف می زدند. حدود نه سال 
قبل تعدادی از مردم شهر بیرجند گرد هم آمدند و جمعی 
را تشکیل دادندکه امروز به ستاد مردم غدیر شناخته می 
شوند این جمع تقریبا اکثرشان از مدیران اجرایی شاغل 
و بازنشسته دستگاههای دولتی و بازار هستند و همگی از 
کف جامعه بوده و به تمامی زیر ساخت های شهری اشراف 

دارند و مسایل ومشکالت شهر را به خوبي می دانند.
ارسالی به تلگرام آوا
از برنامه استاندار در خصوص سرزدن به محالت محروم 
شهر سپاسگزاریم  بسیار حرکت جهادی و تازه ای است 
تاکنون مسئول ارشد استان اینگونه دغدغه مند نبوده اند 
انشاا... مشکالت و کمبودها را بررسی و در جهت رفع 
هر چه سریعتر آن برآیید. همچنین از شهرداری به جهت 
زحماتشان سپاسگزاریم امیدواریم اقداماتی که شروع کرده 
اید و بسیار کمبودش احساس می شد را سریعا پیگیری کنند 
و به نتیجه برسانند واقعا مکان خوب تفریحی و گردشگری 
در شهر نداریم، از استاندار فعال مان می خواهیم در این زمینه 
مساعدت بفرمایند تا شاهد شهری زیبا و بانشاط باشیم. 
یک شهروند
واقعا از شما تشکر می کنم که به موضوع برگزاری جشن 
وسرور در اعیاد اسالمی پرداختید آیا واقعا اسالم با شادی 
مخالف است؟ که ما در عید هم، از یک جشن محروم 
بودیم. از مسئوالن فرهنگی میخواهیم فکری برای این 

موضوع بردارند.
یک شهروند

نام کتاب: ُهلوک ُهلوک ) تحلیل ساختاری محتوایی نظم 
های شفاهی در بازی های کودکان خراسان جنوبی(

ناشر: انتشارات طنین قلم
چاپ اول، ۱398

نویسندگان: دکتر محمد بهنام فر،  مریم دباغیان، دکتر 
محمد مهدی ناصح

رونمایی کتاب : به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی در تاریخ شنبه   ۱۲/8/98

ساختاری  »)تحلیل  هلوک  هلوک  عنوان«  با  اثر  این 
محتوایی نظم های شفاهی در بازی های کودکان خراسان 
جنوبی( است  بعد از ۱0 سال منتشر و تقدیم مردم بافرهنگ 
خراسان جنوبی گردید. نام کتاب، » هلوک هلوک » ، 
برگرفته از نظم شفاهی یکی از بازی های کودکانه منظوم 
خراسان جنوبی به ویژه منطقه نهبندان است.  با توجه به 
پیشینه تاریخی خراسان جنوبی، ادبیات غنی و اصالت و 
شیرینی گویش منطقه، در این پژوهش سعی شده تا با 
نگاهی متفاوت، عناصر ساختاری و محتوایی ۲۷ مورد از 
ترانه های ویژه بازی های منظوم و بومی کودکان خراسان 
جنوبی به شکل دقیق بررسی و تحلیل شود. و به اهدافی 
مانند: بیان ویژگی ها، نوع، نحوه اجرا و چگونگی تلفظ ترانه 
های بازی، بررسی روساخت و ژرف ساخت، ساختارهای 
زبانی، سبکی و محتوایی پرداخته شود. همچنین درون مایه 
ی این بازی های منظوم  تحلیل روان شناختی، جامعه 
شناختی و زیبایی شناختی ادبی شده و  ساختمان هجاها و 
پراکندگی صامت ها و مصوت های این نظم های شفاهی 
بررسی گردیده است.روش کار کتابخانه ای و تحلیلی با 
گردآوری  ابزار  و  و  بوده  میدانی  تحقیق  از  بردن  بهره 
اطالعات میدانی، مصاحبه است از طریق راویانی بوده که 
عالوه بر آشنایی با بازی ها، با گویش، محیط و نحوه اجرا و 
گاه پیشینه آن ها نیز آشنایی داشته اند.طبقه بندی، تحلیل 
و انتخاب بازی های منظوم ، بر اساس نظریه ژان پیاژه و 
تقسیم بندی برایان ساتن اسمیت و فریدون وهمن صورت 
گرفته و درواقع تلفیقی از آن هاست. این پژوهش اولین 
اثری است که به بررسی ساختاری و محتوایی نظم های 
شفاهی بازی های کودکان خراسان جنوبی پرداخته است.

بسیار  تاریخي  قدمت  دلیل  به  جنوبي  خراسان  استان 
طوالني، غني ترین ادبّیات عامیانه را داراست، هر چند بازي 
ها و ترانه هاي عامیانه ي آن در چند کتاب و رساله جمع 
آوري شده  اّما  قاعدتاً  تنها گوشه ي ناچیزي از این گستره 
ي عظیم را در بر مي گیرد و گردآوري این مطالب، شکل 
عمومي داشته و کم تر پژوهشي درباره ي ساختار بازي 
هاي محلّي منظوم و شکل الیه هاي بیروني و دروني 
تک تک آن ها به رشته ي تحریر درآمده است . در این 
پژوهش سعي بر آن بوده  با نگاهي متفاوت به تحلیل و 
بررسي دقیق ترانه هاي ویژه ي بازي هاي محلّي و منظوم 
کودکان خراسان جنوبي پرداخته شود تا نتیجه گیري هایي 
حاصل گردد که ضمن حفظ میراث ملّي، مورد  استفاده ي 
گروه هاي متعّدد، سازندگان فیلم هاي کودکان، ناشران 
کتاب و سایر عالقه مندان قرار گیرد. مربّیان و والدین 
عالقه مند به فرهنگ بومي مي توانند به انواع بازي هاي 
متنّوع وسرگرم کننده دسترسي داشته و آن ها را عالوه 
بر سرگرمي جهت برقراري ارتباط و تقویت ذهن و زبان 
کودک به کار گیرند. متخّصصان تعلیم و تربیت  نیز قادر 
خواهند بود که از مسائل اخالقي،  عاطفي و رواني موجود 
در این نظم هاي شفاهي براي دسترسي به نظرّیات جدید، 

جهت مشاوره، بازي درماني و غیره استفاده نمایند . 
اهداف پژوهش :

هدف اصلي نگارندگان، بررسي  نظم هاي شفاهي در 
بازي هاي کودکان خراسان جنوبي است که  ضمن آن 
به اهداف دیگري از قبیل: تعیین ویژگي هاي بازي از نظر 
سن  و جنس،  نوع و نحوه ي اجرا،  چگونگي تلّفظ ترانه 
هاي ضمن بازي، ساختار زباني، سبکي و محتوا، تحلیل 
روان شناختي، جامعه شناختي و بُعد زیبایي شناختي آن و 
بررسي ساختمان هجاها و پراکندگي صامت ها و مصّوت 

هاي این نظم هاي شفاهي پرداخته اند .
 نویسندگان عزیز میتوانند طبق روال گذشته، 
به  ستون  این  در  معرفی  برای  را  خود  آثار 

روزنامه آوای خراسان جنوبی ارسال کنند.

معرفی کتاب

محمودآبادی - خون از سر، صورت و گردنش سرازیر 
شده،  دمای ساچمه ها را در بدنش حس می کند، 
چشمانش سیاهی می رود ، اما خود را سرپا نگه می 
دارد نگاهش به دنبال ضاربی که با موتور در حال 
گریز است سوسو می زند، با خود زمزمه می کند او 
هم استانی ام نبود، تلو تلو خوران در حالی که راه 
برگشت را در پیش گرفته است، سایه ی پرواز عقاب 
طالیی در کناره ی آبشخور لبخند رضایت محیط 

بانی را بر لبانش جاری می کند.
استان خراسان جنوبی که عنوان سومین استان وسیع 
کشور را به خود اختصاص داده است، دارای بیشترین 
مناطق، تحت مدیریت حفاظت محیط زیست است، 
مناطقی که برخی از آن ها شهرت بین المللی دارد 
مانند منطقه ی حفاظت شده ی نایبندان طبس یا 
منطقه ی درمیان و سربیشه و ... که ارزش جهانی 
دارد.  حال در این شرایط که خراسان جنوبی با داشتن 
8 گونه کامل گربه سان ،عقاب طالیی، زاغ بور و یوز 
توانسته عنوان کلکسیون حیات وحش ایران را به خود 
اختصاص دهد. پر واضح است برای حفظ این عنوان 

پر آوازه باید تمام توان حفاظتی اش را به کار گیرد.

انتظار حمایت قانونی داریم

خراسان  در  بان  محیط  یک  شدن  خبرزخمی 
منتشر  استان  روز گذشته رسانه های  را  جنوبی 
کردند، خبری که در آن “عبدا... اسدی برون” از 
محیط بانان شهرستان قاین هدف شلیک اسلحه 
ی ساچمه ای شکارچی غیر مجاز قرار می گیرد.    
به  که  جنوبی  خراسان  زیست  محیط  مدیرکل 
عیادت این مامور رفته بود در گفت و گو با روزنامه 
ی آوا اعالم کرد: محیط بانی کاری سخت و طاقت 
فرسا است،سرما ،گرما ، دوری از خانواده ،پرت شدن 
از کوه،آسیب های گوناگون در تعقیب و گریزهاو 
متاسفانه تیراندازی شکارچی های غیر مجاز که 

بسیار نگران کننده است.
دکتر اکبری با اشاره به اتفاقی که برای مامور یگان 
حفاظت این اداره کل رخ داده است ادامه داد:این 
مامور در تعقیب فرد خاطی که در کنار آبشخور حیات 
وحش کومه ای احداث و در کمین نشسته بود، بدون 
اینکه اسلحه ای داشته باشد و یا فرد خاطی را تهدید 
کند مورد اصابت اسلحه ی ساچمه ای شکارچی 
متخلف قرار می گیرد.وی در تشریح وضعیت عمومی 
این مامور محیط زیست گفت: خوشبختانه به دلیل 
نیروی بدنی خوبی که مامورمان داشته توانسته خود را 
به نیروهای دیگر یگان حفاظت برساند، در بیمارستان 
نیز اقدامات اولیه برای کنترل خونریزی داخلی و دیگر 
موارد سالمتی انجام گرفته است و هم اکنون حال 
عمومی ایشان خوب است، اما برای خروج ساچمه 

ها از بدن اقدامات درمانی ادامه یابد.وی با توجه به 
پیگیری های نیروهای امنیتی و قضایی ابراز امیدواری 
کرد تا هر چه زود تر شکارچی متخلف دستگیر شود.

اکبری در پاسخ به اینکه آیا این مامور بیمه بوده 
است ؟ گفت: تمام نیروهای یگان حفاظت محیط 
زیست بیمه بوده و هیچ مشکلی از این بابت وجود 
ندارد، اکنون تنها دغدغه ی من و تمام همکاران 

ما سالمتی این مامور است.

برای اولین بار در استان

فرمانده ی یگان حفاظت محیط زیست در استان 
نیز از این اتفاق ابراز تاسف کرد و گفت: این اولین 
بار است که در خراسان جنوبی شکارچی به طرف 
محیط بان شلیک می کند.مسعود مستقیم با اشاره 
به اینکه اداره کل محیط زیست خراسان جنوبی به 
لحاظ شرایط خاص استان که به عنوان کلکسیون 
بیشترین  داشتن  با  و  است  حیات وحش مطرح 
نیرو تالش  البته کمبود  مناطق حفاظت شده و 
کرده با ارائه ی آموزش های الزم و تعاملی در 
کنار مردم محیط بانان افتخاری داشته باشد، تاجایی 
که در بسیاری از شهرستان ها روستاییان،دهیاران 
و شورای روستاها توجه ویژه ای به محیط زیست و 
حیات وحش منطقه شان دارند.وی ادامه داد: یگان 
حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی کمترین 
درگیری را با متخلفین در کشور دارد و این نیز 
به دلیل فرهنگ غنی مردم است که خودشان به 
حیات وحش حساس هستند. این موضوع باعث 
شده دو سال )9۴ و 98( یگان این استان به عنوان 
یگان فعال و با کمترین آمار درگیری نمونه ی 
کشوری شود.وی شرایط خاص استان در داشتن 
حیات وحش را مورد توجه قرار داد از منطقه ی 
نایندان طبس تا درمیان و سربیشه، از یوز ایرانی 
تا قوچ اوریال، زاغ بور و عقاب طالیی و البته وجود 
یاد کردو  این استان  ایرانی در  تمام گربه سانان 
افزود:بنابر این توجه کشور و البته نهادهای بین 
المللی می تواند هر چه بیشتر این استان را معروف 
تر کند.مستقیم با اشاره به تالش مسئوالن یگان 
حفاظت محیط زیست کشور برای تصویب الیحه 
ی حمایت قضایی از محیط بانان و جنگل بانان 
گفت: امیدواریم با رفع ایرادات وارده از سوی شورای 
نگهبان به آنچه مجلس تصویب کرده بود، آنچه به 

نفع این جامعه ی زحمت کش است فراهم شود.

دوباره بحث می کنیم
  

در پی تایید نشدن الیحه حمایت از محیط بانان 
در شورای نگهبان، نماینده مردم شهرستان های 

نهبندان و سربیشه یکی از دالیل این تصمیم را 
مغایرت این الیحه با ماده ۷۵ قانون اساسی ذکر 
کرد.به گفته ی دکتر نظر افضلی الیحه حمایت از 
محیط بانان با تغییر نام به الیحه حمایت قضایی و 
بیمه ای یگان های دستگاه های اجرایی به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسید و برای تایید نهایی 
به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان 
با دو ایراد از تایید این الیحه خودداری کرد.وی 
با اشاره به اینکه براساس ماده اول قانون حمایت 
قضایی و بیمه ای یگان های دستگاه های اجرایی 
یا همان الیحه حمایت از محیط بانان، یگان های 
سالح«  به کارگیری  »قانون  مشمول  حفاظت 
می شوند،اظهارکرد: قانون به کارگیری سالح عالوه 
بر صدور مجوز استفاده از سالح در مواقع ضروری، 
به جزییات نحوه به کارگیری سالح در ارتباط با افراد 
خاطی اشاره کرده است همچنین در این قانون 
اگر مأمور حین عملیات، ضوابط  تاکید شده که 
قانون به کارگیری سالح را رعایت کند در مورد بروز 
صدمات احتمالی برای متخلف، مسئولیت کیفری 
نخواهد داشت. شورای نگهبان درخواست کرده که 
این موضوع شفاف شود که آیا مد نظر قانونگذار این 
است که این موارد از قانون به کارگیری سالح برای 
ماموران محیط زیست پوشش داده شود یا نه؟ و 
آیا ماموران محیط زیست هم از مسئولیت مربوط 

به جرح و قتل حین عملیات مصون خواهند بود؟

مغایرت الیحه حمایت از 
محیط بانان با قانون اساسی

وی با اشاره به اینکه ایراد اصلی شورای نگهبان 
از  حمایت  از الیحه  ماده  دو  مغایرت  به  مربوط 
محیط بانان با ماده ۷۵ قانون اساسی است، تصریح 
کرد: الیحه تهیه شده که در سال 9۵ برای تصویب 

ارسال شد، فقط در  به مجلس شورای اسالمی 
مورد حمایت از محیط بانان و جنگل بانان بود اما در 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصمیم بر آن 
شد که یگان حفاظت سایر دستگاه های اجرایی نیز 
در این الیحه مورد اشاره قرار گیرند و از مزایای این 
الیحه بهره مند شوند.افضلی افزود: بعد از تغییرات 
اعمال شده در کمیسیون قضایی مجلس، عنوان 
الیحه به الیحه حمایت قضایی و بیمه ای مأموران 
یگان حفاظت دستگاه های اجرایی تغییر کرد و در 
محتوا هم به همین ترتیب پیش رفت و پس از 

بررسی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
وی با اشاره به تایید نشدن قانون حمایت قضایی و 
بیمه ای مأموران یگان حفاظت دستگاه های اجرایی از 
سوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان بعد از 
بررسی ها اعالم کرد که مصادیق مزایای مربوط به 
این الیحه عالوه بر محیط بانان و جنگل بانان به سایر 
یگان های حفاظت تسری یافته است در حالی که به 
محل تامین منابع مالی آن اشاره نشده است چون 
طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، مصوبه ای که بار مالی 
دارد باید نحوه تامین آن توسط دولت پیش بینی 
شده باشد در حالی که دولت در این الیحه تامین بار 
مالی ناشی از این قانون را فقط برای محیط بانان و 

جنگل بانان پیش بینی کرده است.
از سوی  ایرادات مطرح  شده  وی تأکید کرد که 
با  شورا  این  که  می دهد  نشان  نگهبان  شورای 
تصویب این قانون برای محیط بانان و جنگل بانان 
موافق است، اما در سایر موارد به دلیل مغایرت با 

قانون اساسی مخالف است.

همیار محیط زیست 
تعریف قانونی ندارد

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس قانون حمایت 

قضایی و بیمه ای مأموران یگان حفاظت دستگاه های 
اجرایی، همیاران محیط زیست نیز دارای مزایای 
قانونی خواهند بود، گفت: شورای نگهبان اعالم کرده 
است که در الیحه به بار مالی این موضوع اشاره نشده 
و به نحوه تامین آن از سوی دولت تصریح نشده است 
که همین مورد هم مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی 
است. همچنین شورای نگهبان مطرح کرده که برای 
اصطالحات همیار محیط زیست یا داوطلب مردمی 

تعریف قانونی وجود ندارد.
این نماینده ی مجلس در پایان در مورد سرنوشت 
الیحه حمایت از محیط بانان گفت: بعد از ایراد 
شورای نگهبان، این الیحه به مجلس برگردانده 
می شود و رئیس مجلس دستور بررسی مجدد 
و حقوقی می دهد  قضایی  در کمیسیون  را  آن 
نوبت  از  خارج  ابهامات،  و  ایرادات  رفع  از  پس 
بالفاصله  و  بررسی  مجلس  علنی  صحن  در 
برای اظهار نظر نهایی به شورای نگهبان ارسال 
می شود.جدیدی به محیط بانان داده نشده است. 
شرایط به کارگیری سالح توسط محیط  بان با 
وجود تصویب الیحه حمایت از محیط بانان هیچ 
فرقی با گذشته نکرده است و دستاورد جدیدی 

در الیحه دیده نمی شود.
امید است تا زمان تصویب این قانون نه فقط در 
استان ما بلکه در هیچ منطقه ی حفاظت شده 
ای خبر شلیک به هیچ محیط بانی را نشنویم.
همان طور که می دانید در شلیک توسط اسلحه 
تخریب  قدرت  و  آسیب  شدت  ای  ساچمه  ی 
برای  بیشتر  اسلحه  این  که  چرا  است،  بیشتر 
شکار پرندگان به کار می رود و در زمان شلیک 
از فشنگ آن تعداد زیادی ساچمه آزاد می شود. 
روزنامه ی آوای خراسان جنوبی برای این مأمور 
یگان حفاظت محیط زیست آرزوی سالمتی و 

بهبودی دارد.

بی پناهان
دی

 آبا
مود

مح
س : 

عک

الیحه حمایت قضایی از محیط بانان به تایید

 شورای نگهبان نرسید

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان: حال عمومی مأمور یگان مساعد است
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان: با کمبود نیرو مواجه و به دنبال جذب 

محیط بان بیشتر هستیم

00:07 پرسمان - بازپخش
00:47 شادمانه

01:21 سینمایی زاپاس -  بازپخش
02:52 آب و رنگ

03:30 پارک ملی سیاه کوه
04:28 اذان صبح به افق بیرجند

04:47 مراسم جمع خوانی قرآن کریم
05:55 سخنرانی
06:18 دعای عهد

06:30 مستند روستا
07:00 صبحانه - زنده

08:13 پرسمان
08:38 مجموعه در حاشیه - بازپخش

09:26 مزه غذای ایرانی
09:48 سیمای سالمت- زنده

11:00 خبر استان
11:15 پسر شجاع

11:37 پازل

12:10 شاهدان
12:38 اذان ظهر به افق بیرجند

12:52 خروس و روباه
13:17 شب های زعفرونی - بازپخش 

14:33 سینمایی بابابزرگ مامور مخفی
16:00 خبر استان

16:18 بازتاب- بازپخش
17:42  استارت

17:40 سیمای سالمت - بازپخش
18:50 چشم به راه

19:37  اذان مغرب به افق بیرجند
20:00 خبر استان

20:30 ناخونک
21:10  شب های زعفرونی - زنده

22:28 بازتاب
23:00 خبر استان

23:17 مجموعه درحاشیه

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند  تاریخ انتشار: 1398/05/24

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند رأس ساعت 4/30 
بعدازظهر روز پنجشنبه 1398/06/14 در محل حسینیه امام هادی )ع( واقع در انتهای بلوار مدرس - فلکه 
جماران برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می آید جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم نمایند. حداکثر 
آرای وکالتی هر عضو سه رأی و هر فرد غیر عضو یک رأی می باشد. از داوطلبان عضویت در سمت بازرسی 
و هیئت مدیره دعوت می شود حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ اولین انتشار آگهی تشکیل مجمع عمومی 
عادی 1398/05/۲4 جهت تکمیل فرم و ارائه مدارک مربوطه )کپی شناسنانه و کارت ملی ، ۲ قطعه عکس، 
کپی مدارک تحصیلی و سوء پیشینه( به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند. بدیهی است به درخواست های 

ارائه شده بعد از تاریخ فوق ترتیب اثری داده نخواهد شد.
)ضمنا ارائه دفترچه عضویت شرکت همراه با کارت ملی جهت ورود به جلسه الزامیست(

دستور جلسه: 
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین - طرح و تصویب صورت های مالی سال 1397- 1396

طرح و تصویب تغییرات سرمایه و اعضای شرکت - تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 1397- 
1396- اختصاص مبلغی جهت استرداد سهام اعضای مستعفی - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 
یک سال مالی - انتخاب اعضای  اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال شمسی- تفویض اختیار 
به هیئت مدیره جهت فروش قسمتی از دارایی های منقول و غیر منقول شرکت حسب ضرورت - تعیین خط 

مشی آینده شرکت. 
هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند  

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

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

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 
5/5 و 6/5 متر  - سعدی

۰۹3۶۸۹۹۰۷۲۲ -۰۹۱۵۷۵۶3۸۷۵

با عرض تبریک اعیاد سعید قربان و غدیر و دهه والیت به نیکوکاران خیر اندیش
 موسسه خیریه مهر ماندگار  زیر نظر سازمان بهزیستی 

با تحت پوشش داشتن فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست و خانواده های نیازمند 
آمادگی دارد کمک های خیرین بزرگوار شامل وجه نقد ، گوشت قربانی ، ارزاق و کاالهای 

مختلف را به نحو شایسته توزیع نماید .
دفترموسسه : خیابان جمهوری اسالمی ، بین جمهوری ۱ و خیابان قائم ، طبقه فوقانی 
پخش رنگ محمد زاده                 تلفن همراه:  ۰۹3۷۰3۷۱۱33-  ثابت: 3۲۲۱۰۹3۲
شماره کارت   ۵۰۲۹۰۸۱۰۱۸۱۲۵۴۴۹  بانک توسعه تعاون به نام موسسه خیریه مهر ماندگار



موفقیت

ماندگارترين  باشید

قدردان باشید

تحقیقات  دارد.  زیادی  فایده های  قدردانی 
و  شادتر  را  ما  سپاسگزاری،  که  است  داده  نشان 
کمتر  هم  اضطراب مان  و  می کند  خوش بخت تر 
می شود. با توجه به تحقیقی که در سال ۲۰۱۴ در 
مجله  علم روان شناسی منتشر شده است، قدردانی 
به ما در تمرین صبر هم کمک می کند. یی لی، 
مدرسه   و  کالیفرنیا  دانشگاه  استادیار  و  محقق 
مدیریت کسب وکار ریورساید می گوید: »با نشان 
تقویت  در  )سپاسگزاری(  احساس  توانایی  دادن 
توانایی »کنترل بر خود« و طراحی تعدادی تمرین 
خاص که به تقویت حس قدردانی کمک می کنند 
امکان زیادی برای کم شدن طیف گسترده ای از 
بیماری های اجتماعی مثل خریدهای ناگهانی و از 
روی وسوسه، ُپرخوری و سیگار کشیدن وجود دارد.«

چگونه در قلب دیگران جا داشته باشیم؟

همه ما عالقه مندیم یادمان در دل هاي اطرافیان باقي 
باشد و این تنها با سالح ُخلق خوش حاصل مي شود. 
جذابیت و گیرایي یک ویژگي کاماًل اکتسابي است 
و به راحتي مي توانیم صاحب آن باشیم : * ظاهري 
آراسته داشته باشید: تمیز و مرتب باشید، هماهنگي 
مي کند.  جذاب  را  شما  ناخودآگاه  شما،  پاکیزگي  و 
مهمترین مسئله این است که مرتب و هماهنگ و 
در عین حال ساده باشید. نامرتب بودن حتي حرف 
 هاي قشنگ ، مثبت و تأثیرگذار شما را ضایع مي کند 
* بیشتر سکوت کنید: غالباً افراد به اشتباه براي این که 
جذاب تر شوند، بیشتر شلوغ مي کنند و به خطا مي روند. 
سکوت ، یک تأثیر ذهني و رواني بسیار قوي مي گذارد 
* نرم و مالیم سخن بگویید: هنگامي که نرم و 
مالیم صحبت مي کنید افراد را جذب خود مي کنید و 
به راحتي مي توانید بر روي آنها تأثیر بگذارید. آدم هاي 
خشن و داد و بیدادي افراد مناسبي براي اطمینان 
کردن ، نیستند * فرد محترمي باشید: بي احترامي به 
خود، به دیگران و بي احترامي و بي ادبي در کالم و 
رفتار همگي از جذابیت شما مي کاهد. محترم و مؤدب 
و باشخصیت باشید، خواهید دید خود به خود جذاب 
مي شوید * زیاد شوخي نکنید اما بسیار تبسم کنید: 
شوخي فراوان از انرژي ذهني و جذابیت شما مي کاهد 
چرا که شوخي فراوان به تدریج مرزهاي الزم بین افراد 
را از بین مي برد متبسم باشید که تبسم به چهره شما 
جذابیتي عمیق و ژرف مي بخشد. در تبسم ، سنگیني و 
متانت و جذابیت است  * قاطعیت یعني جذابیت : کساني 
که شخصیت قاطعي دارند و هدف ها و ارزش هاي 
معیني دارند، بي استثنا مي توانند افراد جذابي باشند. زیرا 
بسیار مصمم هستند و اعتماد به نفس دارند وجذابیت از 
وجود چنین شخصي موج مي زند. آسان بود، این طور نیست؟

الیاف گوش پاک  کن  و خطرات آن

در حالی که همه استفاده از گوش پاک کن را روشی 
مناسب برای تمیز کردن گوش می دانیم، کارشناسان 
نسبت به آن هشدار می دهند. تارنمای یک آکادمی 
گوش و حلق و بینی - جراحی سر و گردن در این 

باره می نویسد: اگرچه ممکن است این طور به نظر 
برسد که بخشی از جرم گوش از طریق گوش پاک 
کن خارج می شود؛ اما در واقع دارید این جرم را به 
داخل گوش می رانید و ممکن است الیاف در گوش 
شما مانده، عفونت کرده و در پی آن استخوان جمجمه 
پشت گوش خورده شود و برایتان مشکل ساز شود.« 

تریپتوفان بخورید

بیشتر اوقات تریپتوفان را ماده ای مغذی می دانیم 
از  بعد  می شود  باعث  و  است  بوقلمون  در  که 
خوردن آن، خواب مان بگیرد! در واقع تریپتوفان، 
آمینو اسیدی است که بدن برای تولید سروتونین 

به آن نیاز دارد و در تنظیم خواب و خلق و خو نیز 
کمک می کند. تریپتوفان می تواند از اضطراب تان 
پروتئین  از  سرشار  غذاهای  بیشتر  در  کند.  کم 
مانند بوقلمون  آجیل، دانه ها، حبوبات و تخم مرغ 
نیز وجود دارد. ضمنَا تریپتوفان برای تولید دوپامین 
که حال تان را خوب می کند نیز بسیار ضروریست.

نوشیدن آب 
عملکرد سیستم کلی تان را بهتر می کند

می خواهید با یک حرکت اضطراب تان را آرام کنید؟ یک 
لیوان آب بنوشید. هیدراته نگه داشتن بدن با آب خالص 
بسیار مهم است. مطالعه ای نان داده حتی دهیدراسیون 

خفیف هم می تواند موجب اختالل در خلق و خو شود. 
دانشمندان می گویند زمانی که احساس تشنگی می کنیم 
در واقع خیلی دیر است. احساس تشنگی ما تا زمانی که 
یکی دو درصد دهیدراته نشویم بروز نخواهد کرد. تا این 
زمان دهیدراته شده ایم و در آستانه  این هستیم که کم 
آبی بدن مان، بر عملکرد جسم و روان مان اثر بگذارد. 

بسیاری از مرگ  و میرها و بیماری ها 
ریشه در یک مسئله دارد

مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو اراک 
گفت: مطالعات نشان می دهد که عامل بسیاری از مرگ  
و میرها و بیماری ها از جمله سکته های قلبی عروقی، 

سرطان ها، دیابت و ... ریشه در تغذیه فرد دارد. وی با تاکید 
بر اینکه با رعایت یک رژیم غذایی سالم می توان رمز 
اساسی سالمت بدن را به دست آورد، توصیه می کنند: 
 تغذیه نامناسب باعث از دست رفتن قوای جسمی و روانی 
می شود. رعایت برنامه غذایی خوب می تواند طول عمر 
انسان را افزایش دهد و بر شادابی نیز تاثیر بگذارد.

فقط آنچه می خورید یا نمی خورید 
مهم نیست 

زمان غذا خوردن و عادت های تغذیه ای تان می توانند 
تاثیر منفی بر خلق و خوی تان بگذارند، مثال پایین 
بودن قند خون به دلیل دیر غذا خوردن می تواند شما 

را عصبانی و مضطرب کند. نکته  ساده ای که اغلب افراد 
فراموش می کنند، منظم غذا خوردن است. اگر مشکل 
اضطراب شما پایین بودن قند خون تان است، وعده های 
کوچک تر اما مکررتر در طول روز بخورید. رژیم غذایی 
مدیترانه ای برعکس رژیم های اروپایی و فرآوری شده، 

بر پایه  سبزیجات و ماهی هستند و بسیار مناسبند.

نتایج یک بررسی نشان می دهد مصرف روزانه یک سیب عالوه بر اینکه خطر ابتال به بیماری قلبی را کاهش 
می دهد، ریسک بروز سرطان را نیز رفع می کند. دانشمندان دانشگاه ادیث کوان رژیم غذایی بیش از 53 هزار نفر 
را تحت بررسی قرار دادند و در نهایت دریافتند، خوردن 5۰۰ میلی گرم آنتی اکسیدان به نام فالونوئیدها در روز 
خطر مرگ را کاهش می دهد. فالوونوئیدها اثرات آنتی اکسیدانی دارند و بدن را در برابر بیشتر بیماری های مزمن 
محافظت می کنند؛ افزایش مصرف میوه ها و سبزیجات سرشار از فالونوئید مثل سیب، پرتقال، گالبی، انواع توت ها 
و پیاز بدن افراد را در برابر بیماری های سخت حفظ می کند. گفته می شود فالونوئیدها رگ های خونی را سالم 
نگه می دارند و التهاب را مهار می کنند  که هم به سالمت قلب و هم به سرطان ارتباط دارد. خوردن سیب ، 

پرتقال ، کلم بروکلی و زغال اخته برای سالمت افراد ضروری است.

نمک دریا به نمک حاصل از تبخیر آب دریا گفته می شود. نمک دریا نمکی تصفیه نشده است و عالوه بر داشتن 
فلزات سنگین، دارای ماده خطرناکی همچون آرسنیک است و آرسنیک شبه فلز سمی، معروفی است که مصرف 
آن سرطان زا است. عالوه بر ناخالصی، میزان ید آن کم یا حتی فاقد آن است که نیاز روزانه بدن به ید را تامین 
نمی کند. هر چند نمک دریا حاوی مواد معدنی از جمله فلوئور و پتاسیم است اما با توجه به این که در مصرف 
مقادیر زیاد آن، این مواد تامین می شوند، این ویژگی نمک دریا بسیارکم اهمیت بوده و ارزش کاربردی ندارد. در 
صورتی نمک دریا می تواند مصرف خوراکی داشته باشد که در قالب استانداردهای موجود، مجوز تولید و پروانه 

ساخت از وزارت بهداشت گرفته باشد. 
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نمک دریا چیست؟با مصرف این میوه »سرطان« را از خود دور کنید

حتماً در بین اقوام و دوستان تان با آدم های خوش  اخالق 
برخورد کرده اید. این یک قانون نانوشته است که هر قدر 
یک فرد خوش  اخالق تر باشد، دوستان بیشتر و روابط بهتری 
را تجربه خواهد کرد. انسان های خوش  اخالق چند ویژگی 
خوش بینی،  مدارا،  خوش زبانی،  خوشرویی،  دارند:  برجسته 
مهربانی، خود-مدیریتی، آگاهی،امیدواری و چندین ویژگی 
به  شما  اوصاف،  این  با  حاال  دیگر...  درشت  و  ریز  مثبت 

خوش خلقی خودتان چه نمره ای می دهید؟
راهکارها: 

* برای خوش اخالق شدن لبخند بزنید: برای تمرین می توانید 

از تکنیک آینه استفاده کنید. جلوی آینه بروید، به خودتان 
لبخند بزنید و بگویید »تو  می تونی آدم خوش خلق تری بشی.«
بریزید:  دور  را  منفی  کلمات  شدن  اخالق  خوش  *برای 
فهرستی از کلمات منفی را که گاهی ناخودآگاه به زبان تان 
می آید، تهیه کنید و با  خودتان عهد ببندید که هر هفته یک یا 

چند مورد از آن ها را کنار بگذارید.
برای  کنید:  صبر  تمرین  شدن  اخالق  خوش  برای   *
خوش خلق تر شدن نیاز دارید که بتوانید با آدم های مختلف 
در محل کار، خانوه و ... کنار بیایید. به این مهارت مدارا  

می گویند و الزمه مدارا هم صبر است.

* برای خوش اخالق شدن مهربان باشید: آدم های خوش 
خلق با دیگران مهربان هستند و اگر برای کسی کاری از 

دست شان بربیاید کوتاهی نمی کنند.
همه  برای  باشید:  خیرخواه تر  شدن  اخالق  خوش  *برای 
آرزوهای خوب  داشته باشید حتی برای کسانی که به شما 
را  شما  هیجانات  کار  این  کنید.  خیر  دعای  کرده اند،  بدی 

مثبت تر می کند و به بهبود خلق تان هم کمک می کند. 
*برای خوش اخالق شدن مطالعه کنید: شما هر قدر که آدم 
آگاه تری باشید، آرامش روانی و خلقی بیشتری خواهید داشت 

و در نتیجه بهتر می توانید خلق تان را مدیریت کنید.

چگونه خوش اخالق و خوش برخورد باشیم؟

آيه روز

سست نشوید ، غمگین نشوید شما پیروزید اگر ایمان داشته باشید. آیه ۱39 ، سوره آل عمران

سخن روز

بیشترین تأثیر افراد خوب زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند. امرسون
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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جدول سودکو
سقف کاذب ، 

کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 
0۱۱۱  ۵۶۱  0۹۱۵ - رحیمی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00 ) مدرن برتر(

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

ایـزوگام  شفیعـی
 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 ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

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(
0۹۱۵۹۶۱۸۵۸۱ 

فاروقـی

يک شرکت راهسازی به يک راننده 
تريلی مايلر با حقوق عالی و بیمه 
نیازمند است. 09155623441

برگ سبز خودروی پرايد به شماره پالک
 548 د 27 ايران 32 به نام عزيز اله ظريفی

 با شماره ملی  0650119088 مفقود گرديده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به چند پیک موتوری و چند کارگر ساده خانم 
جهت کار در آشپزخانه رستوران نیازمنديم. 

32446262 - 09359704328

برگ سبز موتور سیکلت شباب به شماره پالک 
41144 ايران 791 به نام مجید امیرآبادی زاده
 با شماره ملی 0653280939 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

Cinemaferdosi_Birjand :اينستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

زهر مـار
14:3018:15شروع سانس

تگزاس ۲سرخ پوست
21:4516:1520شروع سانس

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز   

0۹۱۵۶۶۵۵0۵4 - مهدی برگی

* فلش و رم  16G - 40 هزار تومان      
* فلش و رم 32G - 50 هزار تومان 

* گیرنده دیجیتال 180 هزار تومان و لوازم جانبی 

فـروش ویـژه قربـان تـا غـدیر 

   بین مطهری 4 و ۲ - نمایندگی سـروش 

همراه با گارانتی مادام العمر 
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خبر ویژه

حوادث

اخبار کوتاه

افزایش قیمت پروازهای هواپیمایی در چارچوب قانون است

ایرنا - مدیرکل فرودگاه های استان گفت: افزایش قیمت پرواز شرکت های هواپیمایی از جمله شرکت آتا در حیطه اختیار ما نیست اما تاکنون افزایش قیمت در چارچوب قانون بوده است. سالمی 
افزود: ایرالین ها مستقل بوده و برخی از آنها خصوصی هستند اما اگر در فرآیند قیمت ها از بازه مشخص شده عدول کنند حتما به سازمان هواپیمایی کشور گزارش داده می شود.وی گفت: مردم 

می توانند با مراجعه به سایت سازمان هواپیمایی کشوری www.cao.ir از دامنه نرخ بلیت پروازهای داخلی خطوط هوایی کشور اطالع یابند و در صورت رویت تخلف مراتب را گزارش کنند.

*مدیر کل اوقاف استان با اشاره به اهمیت مسئله 
غدیر، گفت: 82 موقوفه با نیت غدیر دراستان به 

ثبت رسیده است.
دانشگاه  از  مؤمنی  حسین  شهید  جهادی  *گروه 
جلگه  روستاهای  به  تهران  طوسی  نصیر  خواجه 

ماژان خوسف  اعزام شدند. 
*بانوان آیسک با بافت یک تخته فرش یک میلیون و 500 
هزار تومان به هزینه های موکب اربعین کمک کردند. 
مسابقات  در  گفت:  استان  والیبال  هیأت  *رئیس 
بلندقامتان  کشور  جوان  دختران  والیبال  قهرمانی 

استان بر تیم بوشهر غلبه کردند. 
فرهنگی10 طرح  میراث  اداره کل  پژوهش  *حوزه 

پژوهشی جدید در استان اجرا کرد. 
*واقف خیراندیش در شهرستان فردوس یک باب منزل 

مسکونی در فردوس وقف کرد. 

فرودگاه بیرجند  میزبان 
کاروان عشق

اعزام  گفت:  استان  های  فرودگاه  کل  کاری-مدیر 
طریق  از  وحی  سرزمین  به  جنوبی  خراسان  زائران 
فرودگاه بیرجند از 25 الی 29 تیر سال جاری  انجام 
شد و در این مدت 2504 زائر در قالب  در قالب 17 
کاروان با انجام 10 پرواز برای انجام مناسک حج به 
عربستان منتقل شدند.سالمی گفت: بازگشت حجاج از 
مدینه نیز از دوشنبه چهارم شهریور سال جاری آغاز می 
 شود و نخستین کاروان حجاج استان ساعت 2 بامداد
4 شهریورماه با پرواز شماره 1511 ایران ایر وارد فرودگاه 
بین المللی بیرجند خواهند شد. وی افزود: پروازهای 
برگشت حجاج تا نهم شهریور ادامه دارد.وی اظهار کرد: 
با همکاری تمام ارگان های دخیل در عملیات حج آماده 
پذیرش و میزبانی حجاج هستیم و تالش خواهیم کرد، 
رفاه هرچه بیشتر حجاج و مستقبلین در این ایام حاصل 
شود و پروازها با کمترین مشکل و تاخیر و با ایمنی 
کامل  انجام گیرد و تمامی سعی مان این است که  با 
بکارگیری تمام امکانات، سرعت روند ترخیص حجاج را 
افزایش دهیم و از زمان ایستایی آنها بکاهیم تا بتوانیم 
همانند پروازهای رفت در برگشت نیز پایان خوبی برای 
سفر معنوی حجاج رقم بزنیم. سالمی گفت: برای رفاه 
حال حجاج و مستقبلین عملیات بهسازی پارکینگ و 
مسیرهای دسترسی و همچنین افزایش دکل های 
روشنایی محاوط و معابر با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد 
ریال در حال انجام می باشد و تا قبل از آغاز عملیات 
بازگشت حجاج 1398 بهره برداری خواهد شد. وی 
افزود: اقدامات موثری برای رفاه حال مستقبلین در 
فرودگاه بیرجند انجام پذیرفته و از استقبال کنندگان  
در خواست داریم ضمن همکاری  با مسئوالن فرودگاه 
برای جلوگیری از راه بندان و ایجاد سهولت در خروج 
حجاج از فرودگاه و تسریع در رفت و آمد مسافران 
پروازهای داخلی قبل از عزیمت به فرودگاه از طریق 
 تلفن 199 و یا مراجعه به پرتال فرودگاه بیرجند به نشانی 
پرواز  وضع  آخرین  از   www.birjand.airport.ir
حجاج  مطلع گردند. ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

آغاز دومین جشنواره موسیقی جوان

صدا وسیما- دومین جشنواره موسیقی جوان،روز گذشته 
در سالن گلبانگ بیرجند آغاز به کار کرد. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی  گفت: این جشنواره با هدف جذب 
اقشار مختلف جامعه به موسیقی و هدایت استعدادهای 
ناشناخته جوانان برگزار می شود. نبی زاده با بیان اینکه 
پنج داور آثار دومین جشنواره موسیقی جوان خراسان 
جنوبی را داوری می کنند افزود: این جشنواره در 4 رده 
سنی زیر 8 سال، 8 تا 14 سال، 15 تا 22 سال و 23 تا 
29 سال برگزار می شود که افراد زیر 8 سال در بخش 
غیر رقابتی و نواهای نو و سازهای خاص شرکت می 
کنند.وی گفت: 125 شرکت کننده این جشنواره در 16 
گروه از شهرستانهای قاین، سرایان، فردوس و بیرجند تا 
25 مرداد صبح و عصر در سالن گلبانگ رقابت می کنند.

جشن بزرگ غدیر در مسجد
 امام حسین)ع( برگزار می شود

فارس- دبیر بنیاد بین المللی غدیر از برگزاری جشن 
بزرگ غدیر در مسجد امام حسین)ع( بیرجند خبر داد 
و گفت: این مراسم در شب عید غدیر و با حضور آیت ا... 
قوامی امام جمعه پردیسان قم خواهد بود. حاجی زاده به 
دیدار با حدود 20 خانواده شهدای سادات در بیرجند طی 
هفته جاری اشاره کرد و افزود: گلباران مزار شهدا امروز 
ساعت 18 با حضور نماینده ولی فقیه و مسئوالن استانی 
صورت خواهد گرفت.وی با بیان اینکه در نماز سیاسی 
عبادی جمعه هفته جاری تجلیل از سادات را خواهیم 
داشت، عنوان کرد: روز شنبه 26 مردادبه مناسبت ورود 
آزادگان به میهن برنامه دیدار با چند خانواده آزاده از 
سادات درنظر گرفته شده است. حاجی زاده خاطرنشان 
کرد: روز دوشنبه 28 مرداد ایستگاه های صلواتی در اکثر 
معابر و خیابان های شهر برپا می شود و فضای شهر را 
متحول خواهند کرد. وی از برگزاری جشن بزرگ غدیر 
در مسجد امام حسین)ع( بیرجند خبر داد و تصریح کرد: 
این مراسم در شب عید غدیر و با حضور آیت ا... قوامی 
امام جمعه پردیسان قم خواهد بود.دبیر بنیاد بین المللی 
غدیر خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در روز عید غدیر 
برنامه تجمع و تجدید میثاق مردم با والیت از ساعت 
9 الی 11 در محل دفتر نماینده ولی فقیه در خیابان 

مطهری  برگزار می شود.

توزیع۵۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان  

هالل  جمعیت  مدیرعامل  مقدم-جانشین  دادرس 
احمر استان گفت: به مناسبت دهه امامت 500 بسته 
غذایی به ارزش 50 میلیون تومان بین اهالی مناطق 
کم برخوردار استان توزیع شد. لطیفی با بیان اینکه این 
بسته ها شامل روغن برنج، ماکارانی و قند است افزود: 
توزیع این بسته ها با هدف کمک به قشر محروم در 
تامین حداقل های زندگی است. وی با اشاره به دیگر 
برنامه های پیش بینی شده طی دهه والیت بیان کرد: 
برگزاری 22 ایستگاه سالمت با هدف سنجش فشار 
خون نمازگزاران در محل مصلی های جمعه از دیگر 

برنامه های اجرایی است.

حادثه رانندگی در جاده بیرجند- قاین

برخورد دو دستگاه خودرو پراید در جاده بیرجند - قاین 
یک کشته و 6 مجروح برجا گذاشت. رئیس پلیس 
راه استان گفت: این حادثه در ساعت 13:05 دقیقه 
این  در  که  داد  رخ  محور  این  کیلومتر 33  دیروزدر 
حادثه پیرزن 75 ساله، یکی از سرنشینان خودروی 
گلستان  عازم  بلوچستان  و  سیستان  از  که  پرایدی 
بود، فوت کرد. سرهنگ رضایی بیان کرد: 6 مصدوم 
این حادثه به بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند منتقل 
شدند که بر اساس آخرین گزارش حال عمومی آنان 
رضایت بخش اعالم شده است. وی علت این حادثه 
را تجاوز به چپ یکی از پرایدها به دلیل خواب آلودگی 
راننده ذکر کرد.رضایی عنوان کرد: همچنین در حادثه 
 دیگری ساعت 11:28 دقیقه دیروز در کیلومتر 23 محور 
سربیشه - درح یک دستگاه سواری ریو با پسر نوجوانی 
که قصد عبور از عرض جاده را داشت، برخورد کرد. 
وی افزود: در این حادثه نوجوان 12 ساله مجروح و 
به بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند منتقل شد که حال 

عمومی وی وخیم گزارش شده است.

اطالعیه اداره کل امور مالیاتی
 برای بخشودگی جرائم

صدا و سیما- اداره کل امور مالیاتی برای بخشودگی 
جرائم مالیاتی اطالعیه صادر کرد. مدیرکل امور مالیاتی 
استان گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که تا 
30 مهر امسال برای پرداخت مانده بدهی مالیاتی قطعی 
شده خود اعم از اصل بدهی و جرائم غیر قابل بخشش 
اقدام کنند از بخشودگی 100 درصد جرائم مالیاتی قابل 
مودیان  افزود:  شد.نباتی  خواهند  برخوردار  بخشش، 
مالیاتی می توانند برای برخورداری از بخشودگی  و 
کسب اطالعات بیشتر به اداره امور مالیاتی محل سکونت 
خود مراجعه و یا با شماره تلفن 1526 تماس بگیرند.

انتقال 9۰ هزار قطعه بچه ماهی گرمابی 
به خراسان جنوبی

دومین محموله بچه ماهی گرمابی با 90 هزار قطعه به 
استان منتقل شد.به گزارش صدا وسیما، مدیرشیالت و 
آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این مقدار 
بچه ماهی در راستای مصوبه سفر رئیس سازمان شیالت 
 ایران به خراسان جنوبی با هدف رونق تولید ، اشتغالزایی ، 
کسب درآمد و افزایش تولید آبزیان تأمین و به استان 
منتقل شد. سعیدی افزود: این تعداد بچه ماهی شامل 
ماهی کپور و آمور به وزن 3 تا 5 گرم از مجتمع تکثیر 
از سیستان و بلوچستان برای توزیع در استخرهای دو 
منظوره در استان تأمین شد.وی گفت: 6 مرداد نیز اولین 
مرحله با 150 هزار قطعه بچه ماهی به استان منتقل 
شده است.سعیدی افزود: بچه ماهی گرمابی منتقل شده 
به استان بر اساس ثبت نام بهره برداران در مدیریت 
شهرستانها توزیع می شود.وی گفت: این تعداد بچه 
ماهی رایگان بین بهره برداران توزیع می شود اما 150 
تومان هزینه نگهداری، حمل و بسته بندی بچه ماهی 
از بهره بردار اخذ می شود. همچنین 22 هزار قطعه 
بچه ماهی در شهرستان فردوس و 20 هزار قطعه در 

شهرستان سرایان توزیع شد.

 برداشت زیتون از باغ های استان آغازشد

صدا و سیما- برداشت زیتون کنسروی از باغ های 
زیرکاشت این محصول در خراسان جنوبی آغاز شد. 
معاون امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان پیش 
بینی کرد: 210 تن زیتون به ارزش 11 میلیارد ریال از 
باغ های زیرکاشت این محصول برداشت شود.رضایی با 
بیان اینکه زیتون در شهرستان های نهنبدان ، طبس و 
سربیشه برداشت می شود، گفت: بیشترین سطح کشت 
زیتون با 300 هکتار به شهرستان نهبندان اختصاص 
دارد.وی افزود: برداشت زیتون کنسروی از نیمه مرداد 
آغاز می شود و تا اواسط شهریور ادامه دارد.رضایی گفت: 
برداشت زیتون روغنی در استان از اواسط مهر آغاز می 
شود و تا اواخر آبان ادامه دارد.پارسال 206 تن زیتون در 
باغ های زیر کاشت این محصول در استان برداشت شد.

وحدت گفتار و رفتار افراد مانع 
سرگردانی مردم می شود

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بیرجند  گفت: 
اگر همه افراد دارای مسئولیت براساس واقعیت ها به 
تعهد خود عمل کنند و دارای وحدت گفتار، نوشتار، 
فضای مجازی و حقیقی باشند، شاهد سرگردانی مردم 
نخواهیم بود. به گزارش ایرنا،حجت االسالم عبادی روز 
گذشته در دیدار مدیر مسئول مؤسسه خراسان اظهار 
کرد: دوست، همنشین، کتاب، روزنامه، فضای مجازی، 
فضای حقیقی، خطبه و سخنرانی اگرچه با یکدیگر 
تفاوت دارند اما اثر همه آنها یکی است لذا اگر چنانچه 
حقایق را تبیین کنند جامعه حق پرست می شود و اگر 
براساس انواع و اقسام راه های انحرافی به جلو حرکت 
کنند، جامعه منحرف خواهد شد. وی با اشاره به اینکه 
مردم با هرچه و با هر که زندگی کنند همان می شوند 
خاطرنشان کرد: پدر، مادر، رفیق، دوست، فضای مجازی 
و حقیقی و دیگر شرایط در کشاندن انسان خائن و قاچاق 
فروش به پای چوبه دار اثرگذار هستند و همچنین اگر 
فردی مطهری می شود باید جستجو کرد که در خانواده 
وی چه خبر بوده و پای درس چه کسانی نشسته است. 

محمودآبادی - امروز وزیر نیرو مهمان ویژه استان 
است.مهمانی که قرار است چشم خشک استان را 
نمناک کند.دغدغه های کمبود آب استاندار خراسان 
جنوبی از پله های معاونان رئیس جمهور گذشت  و 

پای  وزیر نیرو را به میدان خشکسالی استان باز کرد.
استاندار خراسان جنوبی در گفت و گو با روزنامه 
آوای خراسان جنوبی در این باره توضیح داد: چندین 
سال خشکسالی در استان و نبود برنامه و سند توسعه 
آبی در استان باعث شد رایزنی هایی با مدیران آبی 
کشور داشته باشیم. محمد صادق معتمدیان با اشاره 
به وضع آبرسانی روستاها و چالش های زیادی که 

در این خصوص وجود دارد، افزود: در زمینه توسعه 
استان نیازمندی های ویژه ای به آب و برق داریم، 
که به واسطه اهمیتی که در اشتغالزایی دارد باید  
ویژه پیگیری شود. وی اعالم کرد: در این راستا از 
دکتر اردکانیان دعوت کردیم که از نزدیک شاهد 
مشکالت و ظرفیت های ویژه استان باشد. وی ادامه 
داد: در این سفر یک روزه که مدیر آب و فاضالب 
کشور نیز وزیر را همراهی می کند ابتدا به شهرستان 

طبس خواهیم رفت.
استاندار خراسان جنوبی گفت: در طبس از نیروگاه 
حرارتی بازدید  می کنیم. این نیروگاه قرار است 650 

مگاوات برق تولید کند بنابراین از طرح های مهمی 
است که باعث توسعه و اشتغالزایی استان خواهد  شد. 
معتمدیان پروژه فاضالب بیرجند را جزو برنامه های 
بعدی بازدید وزیر اعالم کرد که قرار است در دیگر 
شهرستان های استان  نیز برای این پروژه طرح هایی 
ارائه  شود. سد سیاهو در سربیشه یکی دیگر از برنامه 

های وزیر است که استاندار از آن خبر داد.
وی امیدوار است این سفر  با توجه به طرح های توسعه 
ای که او تاکنون به مدیران آبی تحویل داده است و 
همچنین توجهاتی که در  زمینه آبخیزداری شده است 

بخش زیادی از عطش استان را رفع کند.

استان میزبان وزیر نیرو
دی

 آبا
دی

 مه
س:

عک

نخستین همایش ملی عناب روزهای سوم و چهارم 
رتبه  برگزار می شود که  استان  در  امسال  شهریور 
نخست سطح زیرکشت و تولید این محصول را در 
کشور دارد. به گزارش ایرنا، دبیر اجرایی نخستین 
همایش ملی عناب در استان  اظهارکرد: تاکنون 93 
مقاله به دبیرخانه این همایش از سراسر کشور ارسال 
شده که از این تعداد 61 مقاله پذیرش شده است و 
در نهایت هشت مقاله در قالب سخنرانی و مابقی در 
قالب پوستر ارائه می شود.راغ آرا افزود: برپایی نمایشگاه 
عکس و ایده های فناورانه از بخش های مهم این 
همایش خواهد بود که با نمایش آن راه های حمایت 

از فعاالن جوان این حوزه فراهم می شود. وی یکی 
از اهداف همایش ملی عناب را استفاده حداکثری از 
ارزش افزوده این محصول استراتژیک عنوان کرد و 
گفت: گردآوری محققان و پژوهشگران حوزه عناب 
انتقال تجربیات و خلق ثروت از  از سراسر کشور، 
مزیت های منطقه ای جزو دیگر اهداف این همایش 
طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  افزود:  آرا  راغ  است. 
فرآوری، صنایع  دامپزشکی،  و  پزشکی  داروسازی، 
غذایی، اقتصاد و تجارت از محورهای همایش ملی 
عناب است و همزمان با برگزاری نخستین همایش 
ملی عناب از دستاوردهای جهاد دانشگاهی استان در 

حوزه های پژوهش و تجاری سازی رونمایی می شود.
و تحقیقات، کتاب  دانش  بیان کرد: در حوزه  وی 
کاربردی با موضوع عناب و در حوزه تجاری سازی، 
سایت تجارت الکترونیک مرکز خدمات تخصصی 
گیاهاون دارویی استراتژیک با هدف دسترسی آسان 

و سریع مصرف کننده رونمایی خواهد شد.
 دبیر اجرایی نخستین همایش ملی عناب با بیان 
اینکه برای برپایی این همایش سه هزار و 600 نفر 
ساعت کار اجرایی انجام شده است گفت: نخستین 
همایش ملی عناب با حمایت مادی و معنوی 24 
به  استان  در  خصوصی  بخش  و  اجرایی  دستگاه 

میزبانی جهاد دانشگاهی برگزار می شود. محصول 
عناب به عنوان یکی از محصوالت بومی و منحصر 
به فرد استان خراسان جنوبی شناخته شده و میوه ای با 
طعم و مزه کم نظیر که می تواند بخشی از سبد تنقالت 
خانواده ها را به خود اختصاص دهد. شگفت انگیزترین 
مساله در ارتباط با میوه عناب قدمت و تاریخ 10 هزار 
ساله آن است و در این تاریخ بلندمدت بیش از 400 
رقم مختلف عناب از این گیاه تولید شده است. خواص 
دارویی عناب اکنون حتی برای مردمان کشورهای 
خارجی از جمله چین، کره و تایوان به عنوان داروی 
سنتی گیاهی مورد استفاده فراوان قرار می گیرد.  سطح 

زیرکشت باغ های عناب خراسان جنوبی 2 هزار و 986 
هکتار است که ساالنه به طور متوسط چهار هزار و 

868 تن عناب از این باغ ها برداشت می شود. 

همایش ملی عناب سوم و چهارم شهریور برگزار می شود
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شهرستان  احمر  هالل  جمعیت  رئیس  غالمی- 
خوسف گفت: با توجه به فرارسیدن دهه والیت 
کاروان سالمت هالل احمر به روستاهای بصیران 
و قلعه  زری این شهرستان اعزام و 50 بیمار رایگان 

ویزیت شدند.
توجه  اهمیت  به  اشاره  با  گذشته  روز  ولی زاده 
احمر  هالل  جمعیت  افزود:  مردم  سالمت  به 

در  کاروان های سالمت  اعزام  با  می کند  تالش 
ایفای  جامعه  درمان  و  سالمت  تامین  راستای 
نقش ایفا کند.وی با بیان اینکه توجه به مناطق 
احمر  هالل   اولویت های  از  محروم  و  روستایی 
در اعزام کاروان ها است گفت: خوسف از جمله 
احمر  هالل  ویژه  توجه  مورد  شهرستان های 
هالل  جمعیت  است.رئیس  سالمت  زمینه  در 

کاروان  این  در  اینکه  به  اشاره  با  خوسف  احمر 
پزشک متخصص، عمومی و ماما حضور داشتند 
تصریح کرد: در راستای خدمت رسانی بهتر در 
رایگان  تجویزی  داروهای  کاروان های سالمت، 

در اختیار بیماران قرار گرفته است.
وی افزود: در مجموع ارزش ریالی خدمات ارایه 
شده توسط این کاروان ها بالغ بر 40 میلیون ریال 

است.وی با بیان اینکه هالل احمر نگاه ویژه ای به 
ابتدای سال جاری  از  مناطق محروم دارد گفت: 
این  روستاییان  بین  غذایی  بسته   337 تاکنون 
کرد:  اظهار  است.ولی زاده  شده  توزیع  شهرستان 
ارزش این بسته های غذایی بیش از  170 میلیون 
برخوردار  کم  مناطق  اهالی  بین  که  بوده  تومان 

شهرستان خوسف توزیع شده است.

کاروان سالمت هالل احمر در خوسف خدمت رسانی کرد
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حسینی- مدیرکل امور عشایر استان با بیان این که 
یکی از مشکالت اساسی جامعه عشایری در حوزه 
آب است، عنوان کرد: در سال 98 از اعتبارات ملی 
دو پروژه آبرسانی به چهل محله عشایری”بمرود و 
“خواجه منجیکو” و” چاه زرد” منطقه نهبندان انجام 
خواهد شد. حسین پور ظهر دیروز در نشست خبری 
به پیشرفت فیزیکی این دو پروژه اشاره و گفت: 
پروژه آبرسانی به چهل محله عشایری بمرود بطول 
85 کیلومتر، پیشرفت فیزیکی 65 درصدی داشته و 
با تکمیل آن، 620 خانوار از مزایای این پروژه بهره 
مند خواهند شد. اجرای پروژه خواجه منجیکو و چاه 
زرد منطقه نهبندان نیز با طول 25 کیلومتر ، 250 
خانوار عشایری را از نعمت آب بهره مند می سازد.
وی با اشاره به این که از محل اعتبارات ملی هم تا 
امروز، 19 میلیارد و 500 میلیون ابالغ شده است 

، خاطرنشان کرد: این مبلغ نسبت به سال 97، دو 
برابر شده است. امیدواریم با تخصیص کامل آن 
بتوانیم آبرسانی به جامعه عشایر را بهبود دهیم. به 
گفته وی از 81 هزار نفر جمعیت عشایری استان، 
آب شرب 50 درصد ، از طریق تانکرهای آبرسان 
تامین می شود! لذا بخش بیشتر اعتبارات ملی ، 
حدود 18 میلیارد تومان صرف آبرسانی لوله کشی 

و بهداشتی می شود.
مدیر کل امور عشایری استان همچنین از ابالغ 10 
میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار استانی خبر داد 
و گفت: قرار است با این اعتبار تا پایان سال جاری 
پروژه های مستمر در کنار پروژه های عمرانی در 
های  راه  ارتقاء   ، آبرسانی  همچون   هایی  حوزه 
ذخیره  منابع  تامین  و  آبشخور  احداث   ، عشایری 
سازی آب انجام گیرد.حسین پور در بخش دیگری از 

سخنانش به اصالح 17 مورد قانونی مرتبط با حوزه 
عشایری در برنامه ششم توسعه سخن گفت و اضافه 
کرد:  این موضوع موجب شد تا خدمات مطلوب تری 
به جامعه عشایری ارائه شود. بهره مندی از مالیات بر 
ارزش افزوده یکی از این موارد می باشد. وی توضیح 
داد: دولت مکلف است تا 30 درصد اعتبار مالیات بر 
ارزش افزوده را در  مناطق عشایری و مناطقی که 

دهیاری ندارند ، هزینه کند. 
این موضوع موجب شده اعتبارات خوبی در حوزه 
توربین  نصب  آبشخور،  احداث  همچون  عمرانی 
بادی، احداث بند خاکی، چاه های مالداری ، تیغ 
زنی راه ها هزینه شود.به گفته وی سال گذشته 
حدود 5 میلیارد تومان اعتبار تخصیص پیدا کرد 
که از این مبلغ حدود 2 میلیارد در حوزه فرمانداری 
شهرستان ها باقی مانده است و پیگیر هزینه شدن 

آن ها نیز هستیم.مدیر کل امور عشایری  همچنین 
به 6 هزار کیلومتر ایل راه عشایری اشاره کرد و 
یادآور شد: به طور متوسط این راه ها باید حداقل 
دو مرتبه در سال تیغ زنی شوند، این درحالیست 
که اداره کل امور عشایری با کسری اعتبار برای 
فرمانداری های  از  لذا  است.  این موضوع مواجه 
شهرستان ها تقاضا  می کنیم از محل اعتباراتی 
که دارند، همکاری و مساعدت نمایند.حسین پور 

در ادامه ازوجود 11 تعاونی عشایری در شهرستان 
های استان سخن گفت و ادامه داد: 65  درصد 
از جمعیت عشایری عضو این تشکل ها هستند 
و از خدمات این مجموعه که بیشتر هم در حوزه 
توزیع نهاده های دامی است، بهره مند می شوند. 
همچنین در توزیع آرد، جامعه عشایری از باالترین 
سهمیه یعنی سرانه به ازای هر نفر ماهانه 12 کیلو 

آرد برخوردار هستند.

اجرای دو پروژه ملی آبرسانی به عشایر در سال جاری 

نی
سی

: ح
س

عک

محمد صادق معتمدیان ؛ استاندار خراسان جنوبی 
عید قربان و حاجی شدن زائران استان را به ایشان 
تبریک گفت . به گزارش روابط عمومی استانداری،  
معتمدیان طی تماس تلفنی با “ندیری” مدیر یکی 
از مناطق چهارگانه مکه مکرمه در حج سال جاری 
ضمن جویا شدن وضع 2900 زائر استان از وی ؛ 

پیام تبریک عید قربان و حاجی شدن زائران خراسان 
جنوبی را به  وی ابالغ نمود . بنا بر این گزارش 
ندیری ؛ مدیر منطقه 2 مکه مکرمه با حضور در 
خیام منی و عرفات و هتل های محل اسکان زائران 
ضمن ابالغ سالم و تبریک استاندار ؛ آخرین وضع 
زائرین را بررسی و نتیجه را به وی اعالم نمود . 

ندیری با بیان اینکه با تالش مدیران کاروان های 
استان  وضع تمام زائرین استان مطلوب ارزیابی شده 
است افزود :  همه زائران در هتل های محل استقرار 

خود در صحت و سالمت کامل حضور  دارند. 
سرکشی  برای  نوبت  چند  اینکه  بیان  با  ندیری 
از  نمایندگی  به  و  به هتل ها مراجعه  زائران   از 

معتمدیان جویای حال زائران بوده  است در پاسخ 
به چگونگی وضع زائر بیمار سرایانی بستری در 
مکه نیز به استاندار اظهار کرد: زائر هم استانی که 
دچار سکته قلبی شده بود و در بیمارستان بستری 
بود نیز با عنایت پروردگار مرخص و با همراهی 
هیات پزشکی اعمال خود را در منی و عرفات با 

موفقیت به پایان رسانده و حال عمومی وی نیز 
مساعد است استاندار نیز ضمن تشکر از  وی و 
کارگزاران حج و زیارت و همچنین عوامل کاروان 
برنامه   : افزود  جنوبی  خراسان  های  هتل  و  ها 
ریزی های الزم توسط فرودگاه مرکز استان برای 

بازگشت زائران عزیز انجام گرفته  است . 

حاجی شدن 2900 زائر استان در سرزمین وحی
استاندار در تماس تلفنی با مسئوالن حج سالم و تبریک خود را به کاروان ها ابالغ کرد 

سربازی-بسیاری از مردم فردوس که اکنون دوران 
پیری را تجربه می کنند خوب بخاطر دارند که زمانی 
و  نشست  و شاهد  بوده  فرودگاه  دارای  این شهر 
بوده  پست  شرکت  کوچک  هواپیمای  برخاست 
اند  و در همان زمان فرودگاه فردوس در سازمان 
فرودگاههای کشور ثبت و دارای کد بوده است.ولی 
اکنون با گذشته سالها از آن روزها،  پروژه ای که با 
نام باند امداد و نجات فردوس از سال 86 شروع 
شده هنوزبا گذشت 12 سال یعنی به اندازه عمر سه 
دولت به نتیجه نرسیده است و در پیچ و خم ارتقاء به 
فرودگاه یا ماندن به عنوان باند امداد و نجات مردد 
مانده است.رئیس اداره راه و شهرسازی فردوس در 
گفت و گوی با خبرنگار آوا درباره آخرین وضع این 
پروژه گفت: این پروژه در زمینی به مساحت 300 
هکتار برای اجرای 2 هزار و 200 متر طول باند 

اصلی با عرض 45 متر، 700 متر تاکسی وی و 
200 متر اپرون توسط پیمانکاراز سال 87 شروع شده 
است. عربی تصریح کرد: پس از اجرای یک الیه 
آسفالت توسط پیمانکار قبلی، در سال 96 قراردادی 
به مبلغ 4 میلیارد و 300 میلیون تومان با پیمانکار 

جدید منعقد شد تا آسفالت باند اصلی تکمیل و بخش 
تاکسی وی و اپرون نیز اجرا گردد. وی اضافه کرد: 
در زمان حاضر پیمانکار تقریبا به تمامی تعهدات خود 
عمل کرده است و تا کنون 7 میلیارد و 800 میلیون 

تومان برای این پروژه هزینه شده است.

پیشرفت 92 درصدی پروژه
به گفته وی در سال گذشته 3 میلیارد تومان اعتبار 
برای این پروژه مصوب شد که 2 میلیارد و 800 
میلیون تومان تخصیص و به طور کامل در راستای 
تکمیل آن هزینه شد و در حال حاضر باند امداد و 
نجات فردوس 92 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با بیان اینکه اکنون پیگیریها توسط اداره راه 
و شهرسازی و نماینده مردم در مجلس شورای 
ادامه  فرودگاه  به  پروژه  این  ارتقاء  برای  اسالمی 
دارد افزود: به شدت در تالش هستیم تا بتوانیم 
با اخذ کد فرودگاهی و تحویل پروژه از اداره کل 
راه و شهرسازی به اداره کل فرودگاههای استان 
بزرگ  هواپیماهای  فرود  زمینه  جنوبی  خراسان 
فراهم شود که این کار مستلزم افرایش طول باند و 

سایر امکانات جانبی می باشد.

پیگیریها برای ارتقاء به فرودگاه
 نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در 
مجلس نیز با اشاره به طوالنی شدن تکمیل این پروژه 
گفت: 100 میلیارد تومان برای پنج فرودگاه کشور از 
جمله فردوس اختصاص یافته و با توجه به اینکه هنوز 
برخی از آنها حتی زمین ندارد و فرودگاه فردوس مراحل 
پایانی خود را طی میکند امیدواریم  بتوانیم اعتباری 
بیشتری برای تکمیل آن بگیریم.امیرحسنخانی با اشاره 
به پیگیریه برای ارتقاء باند امداد و نجات فردوس به 
فرودگاه اضافه کرد: برای ارتقاء باید طول باند از 2 هزار 
و دویست متر فعلی به 3 هزارمتر افزایش یابد تا قابلیت 
نشست و برخاست هواپیما را پیدا کند.وی تاکید کرد: 
درمذاکرتی که با وزراء مربوطه و اخیرا با معاون اول 
رئیس جمهور داشته ام این درخواست مطرح شده که 

امیدواریم بزودی به نتیجه برسد.

باند امداد و نجات فردوس در برزخ ماندن یا ارتقاء به فرودگاه
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مهدی آبادی- به مناسبت هفته خبرنگار جمعی از مسئوالن 
استانی و شهری از روزنامه آوا بازدید کردند. در این دیدارها 
که طی چند مرحله انجام شد، مدیرکل زندان ها ، مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیرکل آموزش و پرورش استان 
 و مدیر آموزش و پرورش بیرجند از مهمانان روزنامه آوا بودند. 

گرد و خاک و سیالب دغدغه جدی
 اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری به ایجاد حساسیت بین مردم 
نسبت به منابع طبیعی اشاره و اظهار کرد: مشکالتی در  پدیده گرد 
و غبار و سیالب در استان وجود دارد که اگر به آن ها توجه نشود در 

آینده با مشکالت جدی تری مواجه خواهیم شد.
نصرآبادی در بازدید از روزنامه آوا، با تشکر و خداقوت از زحمات 
اصحاب رسانه گفت: فعالیت های دستگاه های اجرایی بدون حضور 
خبرنگاران انعکاس داده نمی شود. وی، کمبود اطالعات از نقش و 
قوانین اداره منابع طبیعی را مشکل اصلی این سازمان دانست و افزود: 
عدم حضور کافی بین مردم و اطالع رسانی اندک، حالت نگرانی بین 
این سازمان و مردم به وجود آورده بود که بر همین اساس منابع 
طبیعی و آبخیزداری نشست هایی برای از بین بردن این نقص انجام 
داد که آخرین نشست این سازمان در شهرستان سرایان، شصت و 
سومین نشست مردمی این اداره بود. وی حضور در مناطق با بیشترین 

معضل را  برنامه این سازمان دانست و از دستور به شهرستان ها 
برای شناسایی این مناطق خبر داد. نصرآبادی به برگزاری جلسات 
مردمی بعد از نماز مغرب و عشا اشاره و افزود: با این جلسات دغدغه 
های شهروندان کاهش پیدا کرده که از این بابت خوشحال هستیم. 

اختصاص 250 میلیون یورو به استان

مدیرکل منابع طبیعی اظهار کرد: سال 96 با توجه به خشکسالی 
های چند سال اخیر طرحی به مقام معظم رهبری ارجاع شد و 
ایشان اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را دادند که این حرکت 
در خراسان جنوبی آغاز شد. وی اضافه کرد:  یکی از همکاران ما نیز 
حرکت جهادی برای اجرای این پروژه انجام داد، با توجه به زمان 
اندک باید به بودجه 98 می رسید که با همت این همکار و مجموعه 

منابع طبیعی این کار انجام و در هفته دولت کلنگ خورد. 
نصرآبادی افزود: امسال نیز همین روند ادامه پیدا کرد و 250 میلیون 
یورو به استان اختصاص داده شد که 100 میلیون آن برای بیابان 
زدایی است. وی احیای برخی قنات های خشک شده و مهاجرت 
معکوس از روستا به شهر را از اقدامات مثبت در حوزه منابع طبیعی 
دانست که بدون حضور اهالی رسانه این فعالیت ها نشان داده نمی 
شود. نصرآبادی به آمادگی این سازمان برای نشست های تخصصی 

در حوزه های منابع آب، بیابان و مرتع اشاره کرد.  

 رتبه اول در میانگین نمرات نهایی کشور

 مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز در بازدید از روزنامه آوا با بیان 
اینکه خراسان جنوبی با وجود علما، فرهیختگان و اندیشمندان بسیار 
در کشور حرف های برای گفتن دارد، گفت: در روش های این 
سازمان برای دانش آموزان بازنگری انجام دادیم تا باعث پویایی و 
رشد بیش از بیش محصالن استان شویم و بخشی از نقایص اهداف 

خودمان را نیز رفع کنیم. 
واقعی ضمن درخواست از رسانه ها برای بازتاب جوابیه های این 
سازمان، عنوان کرد: این کار باعث قضاوت بهتر مخاطبان می شود 
و روشنگری بیشتر می شود. وی ادامه داد: با توجه به تنگناها و 
نقایص موجود، فعالیت های ارزشمندی توسط مجموعه آموزش و 
پرورش انجام شده که رتبه اول در میانگین نمرات نهایی کشور فقط 
جزیی از آن است. واقعی اضافه کرد: طی دو سه سال آینده  با توجه 
به برنامه ریزی های انجام شده حرف های زیادی در حوزه آموزش 
و پرورش داریم تا جایگاه اصلی استان فرهنگی را به دست بیاوریم 
و از استعداد دانش آموزان به درستی استفاده کنیم. مدیر آموزش و 
پرورش بیرجند نیز در بازدید از روزنامه آوا ضمن عرض تبریک و 
قدردانی از همیاری روزنامه آوا در برنامه های آموزش پرورش گفت:  
تبیین وضع و اهداف آموزش پرورش برای شهروندان کار تعلیم و 

تربیت را تسهیل می کند. 

درحرفه آموزی زندانیان جزو سه استان برتر هستیم 

مدیر کل زندان های استان در دیدار از روزنامه آوا ضمن تبریک روز 
خبرنگار با بیان اینکه فعالیت های زیادی در سازمان زندان ها انجام 
می شود که بسیاری از آن ها قابلیت رسانه ای شدن را ندارد عنوان 
کرد: آوای خراسان جنوبی نقش مهمی در اطالع رسانی درباره 
فعالیت های این اداره کل دارد وی اضافه کرد : 1520 زندانی تحت 
پوشش 5 انجمن داریم که هنوز بسیاری به دلیل غیر بومی بودن 

تحت پوشش این انجمن ها قرار نگرفته اند. هاشمی به آزاد سازی 
135 زندانی غیر عمد با مبلغ 16 میلیارد اشاره و افزود: از ابتدای سال 
نیز 16 نفر که بیش از یک میلیارد بدهکار بودند از زندان آزاد شدند 
که خراسان جنوبی را بین استان های دیگر نمونه کرده است. وی 
به ارتباط مناسب و تنگاتنگ با ستاد دیه کشور اشاره و گفت: در 
سال 97 یک میلیارد و نهصد میلیون تومان از ستاد دیه کشور کمک 
بالعوض گرفتیم. مدیرکل زندانهای استان به فعالیت های بنیاد 
تعاون استان اشاره و افزود: هدف این بنیاد  اشتغال و حرفه آموزی 
برای زندانیان است که با وجود کمبود اعتبارات و فضای مناسب 
در موضوع حرفه آموزی زندانیان جزو 3 استان برتر کشور هستیم. 
هاشمی با بیان اینکه 780 نفر زندانی اشتغال مولد و 750 نفر 
اشتغال غیر مولد دارند، عنوان کرد: در کار پرورش شتر مرغ، همه 
زندان های کشور برای درخواست پروانه تاسیس مجتمع پرورش 
شتر مرغ، باید مجوز تایید اداره کل زندانهای خراسان جنوبی را 
اخذ کنند. مدیرکل زندانهای استان تاسیس گلخانه با تولید 126 
تن خیار سبز ارگانیک و ایجاد مجتمع های رفاهی در زندان های 
از ایجاد  استان را از دیگر فعالیت های این اداره کل دانست و 
پمپ بنزین در جاده خوسف - بیرجند در آینده نزدیک خبر داد. 
اسماعیل زاده رئیس انجمن حمایت زندانیان ، حسین پور مسئول 
ستاد  مردمی دیه و زنگنه  مسئول بنیاد تعاون زندان ها در این 

دیدار حضور داشتند.

فعالیت های دستگاه های اجرایی بدون حضور خبرنگاران انعکاس داده نمی شود

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان
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