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“ بوی ماه مهر” با چاشنی سیرترشی!رصد وضع فرهنگ عمومی با “رصد” نیمی از جویندگان کار مهارت ندارند 55 5

عکس : نوفرستی

سند سازگاری  با کم آبی 
درجهت  توسعه استان

تشریح  مسیر یک طرح جامع ، برای نجات خراسان جنوبی ؛

*  در زمان حاضر ۳۰ درصد از آب شهری و ۳۵ درصد از آب روستایی به خاطر فرسوده بودن شبکه ها 
هدر می رود که حداقل ۵ تا ۱۰ درصد از نُرم کشور باالتر است * در سال های اخیر یک هزار و ۷۰۰ 
روستای استان خالی از سکنه شده است که کمبود یا نبود آب عامل اصلی مهاجرت روستاییان و افزایش 
سکونتگاه های غیررسمی عنوان می شود * صرفه جویی ۳۰ درصدی آب موجود استان صرف یک عدد 

نیست بلکه باید عملیاتی انجام شود  ...  مشروح در صفحه ۳

پیام استاندار خراسان جنوبی
 به مناسبت هفته دفاع مقدس

  مقام معظم رهبری )مد ظله 
العالی(: “در سالگرد هفته دفاع 
مقدس هیچ چیز شایسته تر 
نام  و  یاد  که  نیست  آن  از 
فداکاران  و  شهیدان  گرامي 

راه خدا را بزرگ بداریم.” دفاع مقدس، طلیعه جاودانه غرور 
ملی و نگیني درخشان در تاریخ ایران اسالمي است که بر 
تارک تاریخ حماسه، ایثار، مقاومت و پایداري آزادگان جهان 
مي درخشد. دوران دفاع مقدس، هنگامه اتحاد و همبستگی 
ملی ملت ایران در دفاع از اسالم و مرزهاي سرزمیني است 
که با نثار خون پاک فرزندان این مرز و بوم و ایثار و مجاهدت 
هاي مثال زدني آنان جاودانه شد.تقارن ماه محرم و هفته 
دفاع مقدس، گواه این نکته است که رشادت و ایثار رزمندگان 
و مقاومت و آزادگی آنان در دفاع از کیان مملکت اسالمي 
ریشه در فرهنگ عاشورایي دارد و به عبارتي هشت سال دفاع 
مقدس، یادآور فداکاري رزمندگان اسالم بود که با عشق، ایمان، 
ایثار و جانفشاني از جان، مال، ناموس و سرزمین دفاع کردند و 
با رشادت و پایمردي جنگ تحمیلي را به شکست تحمیلي 
براي دشمن رقم زدند.اینجانب ضمن گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس و تبریک این ایام به محضر مقام معظم رهبري 
“مدظله العالي” و ملت دالور و رزمنده ایران اسالمي، یاد و 
خاطره رشادت ها و از خودگذشتگي هاي رزمندگان، جانبازان و 
آزادگان هشت سال دفاع مقدس را گرامي داشته و از خداوند 
مي خواهم ما را یاري نماید تا در حفظ دستاوردهاي ارزشمند 
انقالب و نظام اسالمي کوشا و موفق باشیم.تعجیل در ظهور 
حضرت بقیه ا... االعظم، پیروزي روزافزون مردم سرافراز ایران 
اسالمي و رهایي ملت هاي تحت ستم از یوغ سردمداران 

جنایت پیشه را از درگاه خداوند دادگستر آرزومندم.
محمدصادق معتمدیان

* امین جم

لطفا بی تفاوت نباشیم
رخدادهای  ما  اطراف  در  روز  هر 
که  پیوندد  می  وقوع  به  متنوعی 
واکنش ما نسبت به هرکدام از آن 
می تواند در جای خود بسیار مهم 
شود.برخی  تلقی  کننده  تعیین  و 
مسائل چون انتخابات یا راهپیمایی 
ها و ... ماهیت جمعی ویژه ای دارند 
و همه می دانیم حضور هریک از 
ما به چه میزان می تواند تاثیرگذاری 
خاص خود را  در آنها داشته باشد.اما 
خوب یا بد ، اهمیت دادن ما به همه 
مسائل پیرامونی مان اینگونه نیست. 
بیشتر اوقات  صحبت روزمره مردم 
2 صفحه  در  ادامه  مسائلی...  به 

 

 

 

 پاسخ ما به مذاکره تحت 
تحریم، “نه” است

روحانی : 

صفحه  2

در قوه قضائیه رشوه هایی
 اخذ شده که بهت آور است

رئیسی :

 تجربه عراق را درباره ایران 
تکرار نخواهیم کرد

ترامپ :

صفحه  2

صفحه  2

جنـاب آقـای حسینـی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی

 استانداری خراسان جنوبی
 با نهایت تاسف و تاثر مصیبت درگذشت پدر عزیزتان )بزرگ خاندان( 
را تسلیت عرض نموده،  از درگاه قادر متعال برای آن عزیز سفر کرده 

علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

شرکت راهسازی نوید گستر زهان

جناب آقای مهندس حسینی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی

 استانداری خراسان جنوبی
با نهایت تاسف و تاثر مصیبت درگذشت پدر عزیزتان

  را تسلیت عرض نموده، از درگاه قادر متعال برای آن عزیز سفر کرده
  علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

خانواده شهید حکمت

پنجمیـن روز از هفتـه دفاع مقـدس با عنـوان شهیـدان، جانبازان، آزادگان و فخـرآفرینـان گرامـی باد
ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان خراسان جنوبی

جنـاب آقـای مهنـدس حسینـی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی

مصیبت درگذشت پدر گرامی تان را خدمت جناب عالی تسلیت عرض نموده،
 از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

هیئت مدیره و مدیرعامل
 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی و دامداران آریان خراسان جنوبی

جنـاب آقـای مهنـدس حسینـی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی

مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان
 تسلیت عرض نموده،  از درگاه خداوند یکتا علو درجات برای آن عزیز سفرکرده

 و صبر و بردباری برای بازماندگان خواستاریم.
دهیاری  و شورای اسالمی روستای میریک

جنـاب آقـای مهنـدس حسینـی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی

با نهایت تاسف درگذشت پدر گرامی تان را خدمت جناب عالی تسلیت عرض نموده، برای 
آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان داغدار صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم.

مدیریت و کارکنان شرکت میناکان )معدن مس قلعه زری(

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 
مادری مهربان ، همسری فداکار و خواهری دلسوز 

مرحومه حاجیه خورشید دستگردی
 )همسر حاج رجب یاحقی(

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 98/۷/4 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر
 در محل حسینیه آیت ا... آیتی )واقع در خیابان مطهری( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.
خانواده های: یاحقی، دستگردی، نوری مقدم و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 مادری مهربان و همسری دلسوز 

مرحومه فاطمه نخعی  )همسر علی محمد برکچی(
 امروز پنجشنبه 98/۷/4 از ساعت ۱۶ بر سر مزارشان گرد هم می آییم 

و با ذکر فاتحه ای یاد و خاطره شان را گرامی می داریم.

خانواده های: نخعی و برکچی

جنـاب آقـای مهنـدس حسینـی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی

با  نهایت تأسف درگذشت پدر بزرگوارتان را  خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده،  از درگاه ایزد منان رحمت و غفران برای آن عزیز سفر کرده و صبر و طول عمر 

برای شما و سایر بازماندگان عزیز مسئلت می نماییم.
مدیریت و کارکنان مجتمع کاشی فرزاد

جناب آقای مهندس عابدینی
انتخاب و انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت

 سرپرست شرکت های شهرک صنعتی خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده،  از خداوند منان سعادتمندی و توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

مجتمع تولیدی سنگ پاسارگاد بیرجند

جناب آقای مهندس عابدینی 
سرپرست محترم شرکت های شهرک صنعتی

 خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از تعهد، تجربه 

و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
 توفیق روز افزون تان را از درگاه احدیت خواستاریم.

مدیرعامل و هیئت مدیره صنایع تولیدی درنمای شرق

با نهایت تاسف به اطالع می رساند: 
به مناسبت سومین روز درگذشت 

مرحومه حاجیه کبری صفاریون پور
 فرهنگی بازنشسته )همسر مرحوم حاج علیرضا صفاریان(

 جلسه ترحیمی فردا جمعه 98/۷/5 از ساعت 9 الی ۱۰ صبح 
 در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
باشد. می  امتنان  مزید  ارجمند  سروران  فرمایی   تشریف 

خانواده های صفاریان و سایر بستگان

جنـاب آقـای حسینـی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدرگرامی تان را خدمت جناب عالی تسلیت عرض نموده ،

اتاق اصناف مرکز استان از خداوند بزرگ برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر خواستاریم.

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مـرحوم سجـاد رجبـي 
 را به اطالع دوستان و همشهریان محترم می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن روانشاد امروز پنجشنبه 98/۷/4 ساعت ۱4 الی ۱5 

خانواده هاي رجبي و سایر فامیل وابسته                                     از محل سالن بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد.  
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رئیس کل بانک مرکزی:دالر از مبادالت مالی با روسیه و ترکیه حذف شد
همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: اکنون همه مبادالت مالی ما با روسیه از طریق پول ملی 
دو کشور است، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مبادالت با ترکیه نیز با پول ملی انجام می شود و بقیه آن 

هم با یورو در حال انجام است.

لطفا بی تفاوت نباشیم 

* امین جم

صحبت  اوقات  بیشتر   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

و  اقتصاد  چون  مسائلی  به  مردم  روزمره 
سیاست و رفتار مسئوالن مربوط است. اما به 
نظر می رسد جای صحبت درخصوص مسائل 
شهری و استانی و واکنش و بررسی موشکافانه 
شود. می  دیده  کمتر  قبیل  این  از  مسائلی 
بسیاری از ما به سادگی از کنار درختان خشک 
شده خیابان ها رد می شویم و با اینکه به وضوح 
مشکل را می بینیم ، واکنشی از خود نشان نمی 
 دهیم. درخت خشک و خشک تر می شود
تا زمانی که قطع شده و جای خالی اش در 
خیابانی که حاال بیابان شده ، بماند. یا مدت ها 
می بینیم که فالن خیابان مشکل دارد اما کمتر 
پیگیر حل آن می شویم. مگر اینکه ربطی 
مستقیم به ما داشته باشد.متاسفانه همین نگاه 
یعنی نگاه منفعت طلبانه فردی عامل تشدید 
مصیبت های اجتماعی شهر ماست.شهر یک 
جامعه است و جامعه برای توسعه و پیشرفت 
نیازمند تصمیم های عمومی  و مشارکت 
جمعی است.اما سکوت وکناره گیری از امور 
اجتماعی با تعالیم دینی ما که بر تعاون و 
مشارکت عمومی تاکید دارد، سازگار نیست 
از این رو شاید اولین وظیفه هر کدام از ما 
باید شکستن سکوت باشد، باید حرف بزنیم، 
باشیم. گر  مطالبه  و  وپرسشگر  کنیم  نقد 
را  مسئوالن   و  ایم  گفته  کم   شایدآنقدر 
انتقاد وپرسشگری  ایم که  بد عادت کرده 
به مفهومی عجیب وغریب برایشان تبدیل 

شده است .
حال این را در نظر بگیرید که اگر در مسائل 
 گوناگون همه ما یا حداقل در جمع های بزرگ ، 
از کنار مسائل و مشکالت مان   تفاوت  بی 
نمی گذشتیم و حق را مطالبه می کردیم ، 
نتایجی داشت؟ چه مشکالتی که حل  چه 
حاصل  که  هایی  پیشرفت  چه  و  شد  نمی 
اینکه روحیه مطالبه گری  نمی شد؛ ضمن 
مردمی باعث می شد مسئوالن نیز به دلیل 
اینکه خود را موظف به پاسخگویی و مردم را 
دقیق و بیدار  می یافتند ، کمتر به خطا رفته 
و بهترین عملکرد را از خود نشان می دادند. 
اگر کمی درجه احساس مسئولیت فردی ما 
نسبت به مسائل پیرامونی بیشتر شود و به 
معنای دیگر مطالبه گر حقوق مان شویم ، دیر 
نخواهد بود که از بسیاری از مشکالت آینده 
نیز پیشگیری شده و اوضاع روز به روز بهتر 
گردد.این احساس مسئولیت می تواند در حد 
یک پیام به رسانه ها یا روابط عمومی ادارات 
برای بیان مشکلی باشد و یا تبدیل کردن یک 
دغدغه به مسئله ای مردمی و پیگیری همه 
در  حتی  موضوع  موضوع.این  حل  تا  جانبه 
مسائل فرهنگی نیز جواب می دهد. زمانی که 
 ما نسبت به راننده ای با )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

روحانی در سازمان ملل متحد: پاسخ ما 
به مذاکره تحت تحریم، “نه” است

با  ملل  سازمان  نشست  در  ایران  جمهور  رییس 
بیان اینکه »من به نمایندگی از ملت و کشورم، 
اعالم می کنم که پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم، 
نه می باشد، گفت که ایران هرگز با دشمنی که 
ایران به  می خواهد با سالح فقر، فشار و تحریم 
تسلیم وادارد، مذاکره نخواهد کرد. وی با دعوت 
همه کشورهای متاثر از تحوالت خلیج فارس و 
تنگه هرمز به »ائتالِف امید« تصریح کرد: راه حل 
صلح در جزیره العرب، امنیت در خلیج فارس و ثبات 
در خاورمیانه را باید در درون خاورمیانه جستجو کرد 

و نه در بیرون آن.

ربیعی به دنبال تغییر کوچک در دل برجام

سخنگوی دولت با اشاره به دیدارهای اخیر رئیس 
جمهور و گمانه زنی ها درباره احتمال تغییرات کوچک 
در برجام گفت: در این شرایط امکان مذاکره هم 
وجود دارد حتی برای اطمینان بخشی، رئیس جمهور 
بن بست شکنی کرده و مطرح کرده ایم که دنبال 

تغییر کوچکی در دل برجام هستیم.

علم الهدی خطاب به روحانی: 
االن وقت بگو بخند با اروپایی ها نیست

آیت ا... سّیداحمد علم الهدی گفت: در حالی که 
رئیس جمهور  داده اند،  بیانیه  ما  علیه  اروپایی ها 
ما با مقامات اروپایی می نشیند و بگو بخند راه 

می اندازد؛ این موضوع، قابل قبول نیست.

پاسخ جالب ترامپ درباره جنگ با ایران

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع 
عمومی سازمان ملل و در پاسخ به این سوال که 
بسیاری قصد دارند وی را به سمت جنگ بکشانند، 

پاسخ داد: تجربه عراق را تکرار نخواهیم کرد.

در قوه قضائیه رشوه هایی
 اخذ شده که بهت آور است

رئیس قوه قضائیه مبارزه قاطع با فساد را دستور کار 
اصلی این قوه برشمرد و گفت: در خود قوه قضائیه با 
مواردی مواجه و متوجه شدیم رشوه هایی اخذ شده 
که بهت آور است؛ از آپارتمان های ششصدمتری 
گرفته تا ویالهای چهارهزار متری در شمال که در 

نوع خود کم نظیر است. 

به نقل از بی بی سی ، بسیاری از مقام های 
دولتی سابق و ناظران مسایل خاورمیانه 
همچنان به رمزگشایی از تبعات جهانی این 

حمالت می پردازند.

بن بست ترامپ بر 
سر رویارویی با ایران

وزارت  سابق  مقام  میلر،  دیوید  آرون 
خاورمیانه  برجسته  تحلیل گر  و  خارجه 
سیمون،  استون  ویلسون؛  اندیشکده  از 
مقام سابق کمیته امنیت ملی کاخ سفید 
و ریچارد سوکولسکی، مقام سابق دفتر 
سیاست گذاری وزارت خارجه آمریکا در 
یادداشتی مشترک به صراحت گفته اند: 
“ممکن است مایک پمپئو گمان کند که 
جنگ تمام عیار با ایران ایده خوبی است، 
اما نظر ما منفی است.”در این یادداشت با 
عنوان “ترامپ چگونه می تواند از بحران 
ایران گذر کند” این سه تحلیل گر وضعیت 
فعلی رئیس جمهور آمریکا برای واکنش 
به حمالت نفتی عربستان را این چنین 
ترسیم کرده اند: “به لطف بد عمل کردن 
وزارت خارجه و تاکید بر سیاست فشار 
حداکثری، حاال آقای ترامپ باید میان بد 
و بدتر انتخاب کند؛ اگر کاری نکند همه 
خواهند گفت که ایاالت متحده فقط یک 
ببر کاغذی است و نمی تواند از متحدانش 
در برابر ایران دفاع کند. گزینه نظامی هم 
اوال  بود چرا که  بدتر خواهد  بسیار  که 
ممکن است هیچ اثربخشی مشخصی 

نداشته باشد و دوما ممکن است خیلی 
خارج  کنترل  از  آن  تبعات  دامنه  سریع 

شود.”

چرا ترامپ باید از جنگ
 با ایران پرهیز کند؟

موسسه  کارشناس  کازیانیس،  هری 
اینترست در یادداشتی که برای  نشنال 
ترامپ  دونالد  گفته  نوشته،  فاکس نیوز 
پی  در  که  گرفته  عاقالنه ای  تصمیم 
عربستان  نفتی  تاسیسات  به  حمالت 
نکرده  نظامی  حمله  ایران  به  سعودی، 
است. کازیانس معتقد است: من بارها در 
راستای کار تحقیقاتی که در اندیشکده 
نبردهای  در  می کنم  اینترست  نشنال 
شبیه سازی شده با ایران جنگیده ام... یکی 
از آنها، در سال ۲۰۱۳ بود که یک گروه 
از کارشناسان غیرجناحی نبرد آزمایشی 
برابر ایران را بر اساس داده های نظامی 
موجود شبیه سازی کردند.هری کازیانس 
در ادامه یادداشت خود از سناریوی این 
جنگ شبیه سازی شده می نویسد و آغاز 
از  ایران  می کند:  توصیف  چنین  را  آن 
افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه 
به  پاسخ  اخیرا در  عصبانی شده.آمریکا 
توان زیردریایی های جدید ایران و افزایش 
سامانه های موشکی این کشور به خلیج 
فارس نیرو اعزام کرده است.ایران شروع 
به آزمایش موشکی می کند... موشک های 
قاره پیما و میان برد. ناو آمریکایی برای 

ضرب شست نشان دادن به ایران یکی 
از این موشک ها را که نزدیک ناو پرتاب 
شده ساقط می کند.ایران در پاسخ اعالم 
و  می کند  ممنوع”  کشتیرانی  “منطقه 
می گوید برای یک مانور نظامی آب های 
خود را به روی تردد بین المللی می بندد، 
محدوده  این  که  اینجاست  مشکل  اما 
شامل تنگه هرمز هم می شود. بازار نفت 
بهم می خورد و بهای نفت باال می رود، 
اقتصاد جهانی به شدت پریشان می شود.
آمریکا ضرب االجل ۲۴ ساعته برای باز 
کردن تنگه هرمز تعیین می کند. ایران 
نه تنها عقب نشینی نمی کند بلکه زمان 
مانور را بیشتر می کند و شروع به آزمایش 
موشک های جدید ضد ناو خود می کند.

آمریکا حمله می کند. زیردریایی های اتمی 
آمریکا با موشک های کروز همه آنچه 
هرمز  تنگه  در  ایران  دریایی  نیروی  از 
است نابود می کنند. آمریکا همچنین به 
تاسیسات نظامی و هسته ای ایران حمله 
آمریکاست. نفع  به  چیز  همه  می کند. 

مقابله،  برای  خورده  زخم  که  ایران  اما 
قدرت  نماد  که  را  آمریکا  هواپیمابر  ناو 
نظامی اوست هدف می گیرد. ایران ۱۰۰ 
موشک به سوی یو.اس. دیسترویر شلیک 
می کند. سپر موشکی ناو دچار استیصال 
می شود. ناو هواپیمابر منهدم می شود و 
۲۰۰۰ نیروی آمریکایی کشته می شوند؛ 
بزرگترین تلفات آمریکا بعد از حمالت 
۱۱ سپتامبر.ایران که می داند باید منتظر 
تصمیم  باشد  آمریکا  سهمگین  پاسخ 
همه  به  و  کند  پیش دستی  می گیرد 
پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه حمله 
کند. کازیانس در ادامه تجربه حضور خود 
در این جنگ شبیه سازی شده با ایران 
می نویسد: “بعد از پنج روز، مهلت برنامه 
تمام شد و ما نتوانستیم مابقی جنگ را 
ادامه دهیم... این شبیه سازی ها همیشه 

محدودیت زمانی دارد. پیش از اتمام آن 
با این سوال روبرو شدیم که حاال آمریکا 
باید چه کند؟ نیروهایش در منطقه در حال 

کشته شدن اند....”

همیشه وضع در جنگ های 
شبیه سازی شده همین بوده است
کازیانس می گوید: “من در طول چند سال 
گذشته بارها در این جنگ های شبیه سازی 
علیه ایران شرکت کرده ام و همیشه وضع 
همین بوده؛ یعنی هیچ وقت تا پایان مهلت 
برنامه، پیروزی قاطعانه و نهایی برای آمریکا 
دائما  آمریکا  که  این  مگر  نداشته  وجود 
نیروی بیشتری برای نابود کردن کامل 
توان نظامی تهران به کار بگیرد؛ که آن هم 

ماه ها و سال ها به طول می انجامد.”

ایران جنگ شبیه سازی شده
 در سال ۲۰۰۲ را هم برد

دیوید اکس، سردبیر بخش نظامی نشریه 
نشنال اینترست هم در یاداشتی به یک 
تجربه دیگر شبیه سازی جنگ با ایران در 
سال ۲۰۰۲ اشاره کرده است.”این روزها 
باال  شدت  به  خلیج فارس  در  تنش  که 
گرفته شاید ارزشش را داشته باشد که به 
بازی شبیه سازی شده ای که پنتاگون در 
سال ۲۰۰۲ از جنگ با ایران ساخته بود 
در  اکس  دیوید  بیندازیم.  دوباره  نگاهی 
آغاز درگیری  به تشریح سناریوی  ادامه 
نظامی میان ایران و آمریکا در خلیج فارس 
می پردازد و این که چطور طرف ایرانی با 
استفاده از قایق های تندرو، موشک های 
کروز و هواپیماهای قاتلی که در ارتفاع کم 
پرواز می کردند تنها ظرف ۱۰ دقیقه موفق 
می شود ناوگان دریایی آمریکا را که از نقطه 
بدون بازگشت عبور کرده و به سمت ایران 
در حرکت است منهدم کند و فاتح این 

جنگ شبیه سازی  شود.

ایران چطور برنده جنگ شبیه سازی شده با آمریکا شد؟

)ادامه سرمقاله( رفتار پرخطر واکنش نشان داده و به 

پلیس اطالع می دهیم ، مطمئنا به تدریج مردم 
در نقش همراهان پلیس قرار گرفته و فرهنگ 
پیش خواهد رفت. به سمت مطلوب  رانندگی 

در واقع مطالبه گری حقوق و بیان نقدها و خواسته 
ها ، همان امر به معروف و نهی از منکر است که 
 در حوزه های گوناگون اعم از اقتصادی ، فرهنگی ،

 اجتماعی و ... می تواند تسری یافته و به عنوان 
راهکاری برای بهبود شرایط مدنظر قرار گیرد.

سنتی که از موارد تاکید شده در دین ماست و ائمه 
ما و باالخص امام حسین )ع( و یارانش آن را برای 
جهانیان در عمل معنا کردند و جاودانه ماندند.

به نظر هنوز هم برای ایجاد تغییرات هرچند اندک 
در نوع برخوردمان با مسائل پیرامونی و افزایش 
سطح مطالبه گری مردمی دیر نیست و آثار پررنگی 
برای نسل های بعد به جا خواهد گذاشت و این 
کاری است که همه ما موظف به انجام آن هستیم.
اجت و  مدیریتی  مشکالت   

مجلس با تشکیل وزارت تجارت
 و خدمات بازرگانی موافقت کرد

نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته با ۱۱۶ رای 
موافق، ۴۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۱۹۴ 
نماینده حاضر به طرح تشکیل وزارت تجارت و 

خدمات بازرگانی رای موافق دادند.

ارائه اینترنت رایگان به زائران 
اربعین در مرز مهران

مدیر عامل شرکت مخابرات منطقه ایالم گفت: 
در ایام اربعین حسینی اینترنت وای  فای رایگان در 
مسیر مهران تا پایانه  مرزی )بدون محدودیت( برای 

زائران فراهم می شود.

ایجاد وزارت بازرگانی
 هیچ تاثیر مثبتی ندارد

اقتصادی درخصوص تشکیل  یک کارشناس 
با یک  اصوال  اینکه  بیان  با  بازرگانی،  وزارت 
وزارتخانه یکپارچه بهتر می توان عمل کرد تا با 
دو وزارتخانه جداگانه، اظهار کرد: ایجاد وزارت 
بازرگانی هیچ تاثیر مثبتی نخواهد داشت و باید 

در انتظار آشفتگی بیشتر باشیم.

فراخوان سایپا برای جایگزینی
 رنو و برلیانس

گروه خودروسازی سایپا، سومین فراخوان طرح 
تبدیل یا جایگزینی خودروهای رنو و برلیانس را 
صادر کرد. در فراخوان جایگزینی سایپا، همچون دو 
دوره قبل، ۳ پیشنهاد به مشتریان ارائه شده است. 
این پیشنهادها شامل تعویض مدل خودرو، انصراف 

از خرید و الحاقیه قرارداد می شود.
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آموزشگاه مراقبت و زیبایی ماریا         
با تخفیف ۵۰ درصد شهریه هنرجو می پذیرد 

یک فرصت استثنایی برای یادگیری 
رشته های مقدماتی و تخصصی آرایش

 آموزش شنیون از صفر تا صد
آموزش گریم تخصصی

آموزش طراحی و گرفتن ابرو و اپیالسیون
کاشت ناخن - کاشت مژه

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
بیرجند  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  اول  شعبه  از  واصله   ۹۴۰۹۹۸۵۶۱۰۱۰۰۳۲۴ پرونده  کالسه  اجرائیه  موجب  به 

بابت  ریال   ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  و  راستگو  ایمان  آقای  حق  در  ریال   ۲/۳۸۲/۷۲۸/۲۷۳ مبلغ  پرداخت  به  تاکنون  کی  دره  مسعود   آقای 
حق االجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده و در همین راستا شخص ثالثی به نام آقای مرتضی دره کی در اجرای تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای 
احکام مدنی، مقدار ۱۰/۰۰۰ تن ماده معدنی بنتونیت واقع در معدن برکوه - سربیشه معرفی و توسط این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی 
دادگستری جمعا به مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است.مقرر گردید، ماده مذکور در مورخ ۹۸/۷/۲۵ ساعت ۱۰ الی ۱۱ در دفتر اجرای 
احکام حقوقی دادگستری سربیشه از طریق مزایده به میزان محکوم به، به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان اعالم شده شروع و کسی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ۱۰ درصد ثمن معامله في المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی 
را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر این صورت ۱۰ درصد دریافتی به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و تایید توسط مقام قضایی 
ذیصالح اموال فوق الذکر به خریدار تحویل خواهد شد. در صورتی که افرادی مایل به بازدید می باشند، می توانند ۵ روز قبل از برگزاری مزایده به 

سلحشوران- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری سربیشهاجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید آنها فراهم  گردد.

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبي- اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك نیم بلوك 
هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي-  و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي.برابر راي شماره 
۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۵۰۰۰۰۲۹ مورخ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نیم بلوك تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی سازمان تحقیقات ،آموزش 
و ترویج جهاد کشاورزی در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات و ساختمان مرکز آموزش کشاورزی به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۰۹۸۷۰ که 
قسمتی از ششدانگ آن یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر تاسیسات و ساختمان و چاه کشاورزی به مساحت ۳۳۲۱۵۷/۸۵ مترمربع در پالك ۱۱ 
اصلی مالکین رودخانه میان بیاض بخش دوازده نیم بلوك از محل سهام مجهول و ثبت نشده و قسمتی از ششدانگ آن یک قطعه زمین به مساحت 
 ۲۸۶۶۸/۶۰ مترمربع از پالك ۱۲ اصلی مزرعه گریمنج بخش دوازده نیم بلوك از محل سهام مجهول و ثبت نشده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/06/21     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/04  مالکیت صادر خواهد شد.
حمیدرضا توسلی-  رئیس ثبت اسناد و امالک بخش نیم بلوک

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

00:12 پرسمان - بازپخش
00:38 مستند قرارگاه بی قرار

01:18 فیلم تلویزیونی ترانه آتش
03:08 سیاره آبی

04:03 اذان صبح به افق بیرجند
04:30  مراسم جمع خوانی قرآن کریم

05:31 سخنرانی
05:55 دعای عهد
06:23 رو به آبادی

07:00 صبحانه - زنده
08:05 پرسمان

08:25 مجموعه دولت مخفی - بازپخش
09:15 فردوس تا فردوس 1-بازپخش

09:50 سیمای سالمت- زنده
11:00 خبر استان

11:25 اذان ظهر به افق بیرجند
11:50 سخنرانی

12:30 پسر شجاع
13:00 شب های زعفرونی - بازپخش

آتش-  ترانه  تلویزیونی  فیلم   14:10
بازپخش

16:00 خبر استان
16:20 بازتاب - بازپخش

16:42 طالیه داران فتح - زنده
17:43  اذان مغرب به افق بیرجند
18:18 سیمای سالمت- بازپخش

19:38 صد فرسخ- بازپخش
20:00 خبر استان

20:25 از کمپ هفت تا پارک آزادگان
21:10 شب های زعفرونی - زنده

22:27 بازتاب
23:00 خبر استان

23:17 مجموعه دولت مخفی

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

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(
0۹۱۵۹6۱۸۵۸۱ 

فاروقـی

آدرس: بهشتی ۲- جنب پلیس +1۰ 
تلفن: ۰91۵9۶3۲۰۶۸ - 3۲۲۲943۵



3
پیام شما

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

پنجشنبه * 4 مهر  1398 * شماره 4455

ثبت نام ۲۹درصد مشاغل پزشکی خراسان جنوبی برای نصب دستگاه کارتخوان

مهر-مدیرکل امور مالیاتی از ثبت نام ۲۷ درصد صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی استان در سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی خبر داد. نباتی اظهار کرد: 
تاکنون ۲۹ درصد صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی استان در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی یا همان دستگاه های کارت خوان ثبت نام 
کرده اند. وی ادامه داد: از ابتدای مهر ماه همه مشاغل این بخش ملزم به نصب و استفاده از پایانه فروش هستند و در صورت عدم استفاده از این دستگاه ها مشمول جرائم پیش بینی شده خواهند شد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

در  مبل  و  فرش  تبلیغات  به  انتقادی  سالم. 
مالک  ازدواج  دارم.کارشناسان  خاوران  شبکه 
انتخاب همسرخوب را همواره اعالم می کنند 
و بارها تاکید دارند دلبستگی به مسایل مادی 
مثل  نوع مبل و فرش و خانه و ماشین ... را 
در انتخاب همسر مالک قرار ندهند. عجیب 
اینکه در صداوسیمای خاوران درتبلیغ )فرش و 
مبل( در جلسه خواستگاری خانواده عروس با 
شنیدن اسم مبل و فرش ... هست جواب مثبت 
به خانواده داماد می دهند!  این روش تبلیغات 
ضربه ای مهلک بر بنیان زندگی می زند و به 
نوعی آموزش نادیده گرفتن مالکهای اصلی و 
مهم انتخاب همسر  برای یک زندگی به شمار 
خراسان  صداوسیمای  رود  رود.انتظارمی  می 

جنوبی در این زمینه پاسخگو باشد.
ارسالی به تلگرام آوا

از شهرداری خواهشمندیم برای آسفالت سایت 
است  این  از  غیر  مگر  نمایند.  اقدام  اداری 
حال  رفاه  اداری  سایت  وجودی  فلسفه  که 
خدمات  به  تر  راحت  دسترسی  و  شهروندان 
است؟ از بنیاد ملی نخبگان تا اداره کل استاندارد 

وضعیت اسفبار است.
ارسالی به تلگرام آوا

فنی  معاینه  بر  نظارتی  استان  راه  پلیس  چرا 
تاکسی های برون شهری ندارد. الستیکهای آنها 
به شدت فرسوده می باشد.لطفا پیگیری فرمایید 

فقط به جریمه کردن در جاده اکتفا نکنید.
۹15...684
نسبت  خواستاریم  شهرداری  مسئوالن  از  
به اصالح شاخه های خشک درختان سطح 
شهر و آبیاری آنها اقدام کنند و از درختکاری 
و گلکاری بلوارها مراقبت الزم صورت گیرد تا 
مجدد خشک و خاکستر نگردند و به نشاط و 

سرزندگی شهر بیشتر برسید. 
یک شهروند

این مدت  از شورا و شهرداری خواستاریم در 
مانند  زیرساختی  موارد  به  کاریشان  باقیمانده 
تعریض و بازگشایی خیابانها، احداث فضاهای 
نیاز  مورد  واقعا  که  تفریحی  و  گردشگری 
خراب،  و  پرچاله  خیابانهای  آسفالت  است، 
ورود به بازسازی و صدالبته زیباسازی میادین 
نقاشی  و  شهر  ورودی  و  اصلی  خیابانهای  و 
دیوارها که البته اینها گوشه ای از درخواستهای 

مردمی است توجه ویژه شود. 
یک شهروند

جوابیه های شرکت آب و فاضالب 
خراسان جنوبی

1 - با عنایت به موضوع مندرج در روزنامه آوای 
خراسان جنوبی ، با موضوع با عرض سالم محضر 
استاندار محترم و معزز جناب آقای محمد صادق 
معتمدیان خدا قوت معروضیم خدمت حضرتعالی 
مدت یکماه و نیم پیش اداره آب و فاضالب به 
منظور نوسازی انشعابات آب منازل خیابان پامچال 
بلوار شهید آوینی این خیابان و پیاده روهای مربوطه 
و همچنین داخل منازل ساکنان را حفاری و پس 
از انجام کار به همان شکل به حال خود رها کرده 
که این امر موجب بروز مشکالت فراوانی برای 
ساکنین محل از جمله خسارت به خودروها و عدم 
امنیت شان، ایجاد گرد و خاک و مشکالت عدیده 
ای برای ساکنین محل گردیده است لذا با توجه 
به عدم پاسخگویی مسئوالن مربوطه مقرر گردید 
علیرغم میل از جنابعالی که تکریم ارباب رجوع را 
سرلوحه کارتان قرار داده اید استدعا نماییم اوامر 
مقتضی را در این خصوص صادر فرمایید. عنایت 

موجب امتنان است. 
از طرف جمعی از ساکنان خیابان پامچال

نتیجه موضوع پس از بررسی صورت گرفته به 
شرح ذیل اعالم می گرد: با توجه به فرسودگی 
بخشی از شبکه توزیع در محدوده خیابان های 
پامچال، نیلوفر و کوچه های فرعی و بروز اتفاقات 
متعدد، در راستای خدمات رسانی مطلوب تر به 
مشترکین محترم آن محدوده، اصالح شبکه و 
نوسازی انشعابات در اولویت های اجرایی این 
امور قرار گرفته که در حال اجرا می باشد. لذا 
با توجه به اینکه انجام اقدامات مذکور پس از 
اخذ مجوز حفاری از شهرداری محترم صورت 
می گیرد و در ایام محرم و بازگشایی مدارس، 
پروژه  تکمیل  نمی شود،  حفاری صادر  مجوز 
زمانبر گردیده که پیش بینی می شود تا پایان ماه 
جاری عملیات اجرایی نوسازی انشعابات و از مدار 
خارج کردن شبکه های قبلی تکمیل شود. الزم 
به ذکر است که آسفالت مسیرهای حفاری شده 
توسط شهرداری محترم بیرجند وفق قراردادهای 

منعقده انجام خواهد پذیرفت. “
۲ - با عنایت به موضوع مندرج در روزنامه آوا با 
موضوع: درپوش های فاضالب خیابان جمهوری 
و  بود  از جنس چدن  بود  نصب شده  تازه  که 
متاسفانه با فاصله کمی دزدیده شد. حال چاه های 
فاضالب بدون هیچ درپوش و محافظی رها شده 
لطفا اقدامی کنید تا قبل از اینکه حادثه ای ناگوار 
به بار آید و باعث پشیمانی شود. به استحضار می 
رساند: ضمن تشکر از دقت نظر و تعهد شهروندان 
نسبت به مسایل ایمنی، از خط فاضالب خیابان 
جمهوری بازدید به عمل آمد و موارد ایمنی به طور 

کامل مرتفع گردیده است.

که  مطلبی  خصوص  در  احترام  و  سالم  با 
همشهری محترمی در ستون دیدگاه خوانندگان 
برای حال و هوای دفاع مقدس گفته بودند باید 
عرض کنم بروید پایف صحبت خانواده شهدا 
جریانات  این  موافق  آنها  آیا  ببینید  و  بنشینید 
هستند ؟ آنها که واقعا برای این انقالب هزینه 
 داده اند و دفاع مقدس حول محور رشادت های
عملکردهای  نوع  این  آیا  بوده  فرزندانشان 
مسئوالن و نمایندگان را می پذیرند ؟ مسئولی 
 که در چشم مردم راست راست دروغ می گوید
 و یا  نماینده ای که برای منفعت سیاسی همفکرانش
به طور مکرر منافع مردم را زیر پا می گذارد با تمام 
 ظواهری که از خود نشان می دهند می توانند
رهرو راه شهدای انقالب باشند ؟ نه برادر من لطفا 
انقالب و دفاع مقدس را با برخی فرصت طلبان 
امروز جامعه که خود را پشت اسم شهدا قایم کرده 
اند مقایسه نکن هر چیزی شانی دارد و شهدای ما 

هم اجل از این موضوعاتند
ارسالی به تلگرام آوا
از آقای هرم پور بابت سرمقاله عزلت گزینی تفکر 
فرصت محور در استان واقعا ممنونم اما همه خوب 
می دانیم که ما اصال برنامه ای نداریم برای افرادی 
که از خارج از استان ما در اینجا ساکن شده اند 
و همانطور که می توانند تهدید باشند می توانند 
فرصت هم باشند مشکل ما تبدیل فرصت ها به 
تهدید است و هنر ما ناتوانی در بهره برداری از آن 
است به جای اینکه از این ظرفیت برای اتفاقات 
اقتصادی و فرهنگی و حتی معرفی استان به مردم 
سایر نقاط کشور اقدام کنیم فقط پیام بیرجند شهر 
تمیز اما بی روحی است را مخابره می کنیم واقعا 
فکر می کنیم غیر بومی ها به عنوان سفیر فرهنگی 
ما در مناطق خودشان چه تعریفی از ما می کنند 
حتما خواهند گفت رفتیم به بیرجند بسیار شهر 
تمیزی بود اما هیچ امکان تفریحی مناسبی نداشت 
مردمش به همین دلیل بسیار در خود فرو رفته 
بودند و آسیب های اجتماعی هر روز بیشتر می شد 
آنوقت آنهایی که در راس باید تصمیم می گرفتند 
و مشکالت مردم را حل می کردند به دلیل ماهیت 
بیش از اندازه سیاسیشان همه چیز را جناحی می 
دیدند و مردم را قربانی این بازی های خود می 
کردند . من فکر نمی کنم تعریفی جز از این هم 
بتوان از اینجا سوغات برد لطفا ورای بازی های 
سیاسی تان کمی هم به فکر مردم باشید مردم 
عروسک بازی شما در وقت انتخابات ها نیستند
ارسالی به تلگرام آوا
سالم بر روزنامه آوا خواستم موضوعی را از باب 
حل مشکالت مردم خدمت شما عرض کنم امروز 
خبر آذر سرطانی ها را خواندم و بسیار متاثر شدم 
یک زمانی می گفتند دولت امکانات را فراهم می 
کند مردم مشارکت کنند حاال مردم مشارکت 
کرده اند دولت نمی تواند یک دکتر برای سرطانی 
ها بیاورد. بیمارستان ایران مهر به عنوان سمبل 
مشارکت های مردمی در التیام درد هم نوعانمان 
در استان بوده است اما وقتی مردم اینقدر پا جلو 
گذاشته اند اسم این ضعف عملکرد در دانشگاه 
علوم پزشکی در جذب پزشکان را چه می توان 
گذاشت ؟ شاید ریشه این اتفاقات را باید در نوع 
برخوردها با پزشکان جستجو کرد در حدود 1۰ یا 
15 سال پیش زمانی که دکتر قائمی به عنوان یک 
متخصص خبره جراحی قصد عزیمت از بیرجند را 
کرده بود در حرکت خودجوش مردمی با همکاری 
دانشگاه وقت مراسمی ترتیب داده شود و خود دکتر 
با دیدن قدرشناسی مردم از تصمیم خود منصرف و 
پس از طی دوره اش دوباره برای خدمت به استان 
آمد اما حاال آیا اصال بین مردم و دانشگاه یا بین 
معتمدان و دانشگاه این ارتباط برقرار است ؟ شاید 
وقت آن رسیده در مقام مطالبه گری حداقل بیاییم  
و بپرسیم که در حوزه سالمت استان چه خبر است 
؟ این ضعف ها از کجا نشأت می گیرد و چه کسانی 
باید در این خصوص پاسخگو باشند ؟ اگر همانقدر 
که برای کشته شدگان جاده ها به دولت و دستگاه 
های متولی گیر می دهیم به پرپر شدن عزیزانمان 
در نبود پزشک متخصص الزم در استان هم 
توجه کنیم و از دستگاه های متولی مطالبه کنیم 
آیا مسوولین تکانی نخواهند خورد ؟ مسئولیت 
از دست رفتن مریض های بسیاری که پزشک 
متخصص الزم را برای ویزیت در استان ندارند 
بر عهده متولیان و کم کاران در این حوزه نیست ؟ 
ارسالی به تلگرام آوا
ضمن تشکر از روزنامه آوا که مطالبات مردم را 
انصافا پیگیری می کند انتقادی داشتم به مطلب 
خودتان در خصوص وعده آقای قالیباف برای 
پروفسور گنجی که شما لطف  آرامگاه  احداث 
کرده بودید خبرش را منتشر کردید اما پاسخ آقای 
قالیباف چه بود ؟ قرار شد چه اتفاقی بیفتد ؟ آیا 
کسی اصال این مطالبه را به گوش ایشان رسانده 
و یا نه به رسم ما بیرجندی ها تا که مهمانی را 
می بینیم فقط تشکر می کنیم و مطالبه گری 
 فراموش می شود ؟ کاش آوا مطلبی را که می زنی
تا پایان پیگیری کنی و نتیجه آن هم اعالم شود .

ارسالی به تلگرام آوا 

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سند سازگاری  با کم آبی به سمت  توسعه استانسامانه پیام کوتاه : 3000272424
امسال  کم آبی  با  سازگاری  سند   - ایرنا 
نخستین بار در کشور پایلوت برای  خراسان 
جنوبی در شورای عالی آب تصویب شد، 
برنامه ای جامع و عملیاتی برای مدیریت 
منابع آب  که نتایج آن قابلیت الگوبرداری 
برای سایر مناطق کشور را دارد. خشکسالی و 
کمبود منابع آب در دهه های اخیر به معضلی 
جدی حتی به بزرگترین چالش پیش روی 
کشور تبدیل شده است.در میزگرد تخصصی 
ایرنا با موضوع “ سند سازگاری با کم آبی” با 
حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، 
عضو هیات علمی دانشگاه و مشاور استاندار 
در امور آمایش سرزمین، رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی ، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای، 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و جمعی 
از مدیران شرکت های تابعه وزارت نیرو و 
کارشناسان به اهداف، چشم انداز و چگونگی 
اجرای این سند پرداخته شد.معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار در این میزگرد گفت: از 
مولفه های اساسی توسعه هر جامعه وجود 
سندی راهبردی است که در هر گرایشی 
بتواند برنامه اجرایی داشته و هدایت گر باشد 
میرجعفریان افزود: داشتن برنامه جامع سبب 
هم افزایی و خروجی مثبت می شود وی با بیان 
اینکه توسعه پایدار استان بر مبنای بخش آب 
است اظهار کرد: اکنون حتی در استان هایی 
از کشور که نزوالت جوی فراوان دارند باید 
را درست  بلندمدت تعریف و منابع  برنامه 
مصرف کرد. وی اظهار کرد:  خراسان جنوبی 
محدودیت نزوالت جوی دارد بنابراین گذشت 
دو دهه خشکسالی باید برای ما تلنگری باشد 
و در قالب آن برنامه مدونی طراحی شود تا 
در آینده دوباره چنین مشکالتی را تجربه 
نکنیم.معاون استاندار سند سازگاری با کم 
آبی را  از ضروریات دانست و گفت: بری 
نخستین بار در کشور این سند برای   استان 
تصویب شد براساس این سند بایستی برای 
پایداری آب  و سایر گرایش های مرتبط با آن 
برنامه جامع داشته باشیم، سند تنظیم شده 
و می توانیم بگوییم بر مبنای این برنامه چه 
فعالیت هایی در استان باید در چه شرایطی 
توسعه، محدود یا جایگزین شود.وی با بیان 
اینکه در برخی فعالیت ها از جمله کشاورزی 
باید محدودیت ایجاد کرد گفت: ما می توانیم 
سطح زیرکشت را حفظ و راندمان را افزایش 
دهیم.  به گفته وی: ساالنه در استان یک 
میلیارد مترمکعب آب مصرف می شود که ۷۰ 
میلیون مترمکعب )۷ درصد( برای شرب، ۹۰۰ 
میلیون مترمکعب )۹۰ درصد( در کشاورزی و 
۳۰ میلیون مترمکعب )۳ درصد( در صنعت 
نشان  آمار  کرد:  تاکید  است.میرجعفریان 
می دهد سرمایه گذاری در زمینه ایجاد سدها 
و رودخانه ها بازخورد چندانی نخواهد داشت 
اما باید برای این موضوعات نیز برنامه داشته 
باشیم.وی گفت: حدود ۷۰۰ تا 8۰۰ میلیون 
مترمکعب آب مصرفی قابل استحصال است 
به این معنا که در سفره های آب زیرزمینی 
تاثیرگذار است و حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب 
کسری مخازن داشته ایم.معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار اضافه کرد: در سه سال 
گذشته 1۰۰ میلیون مترمکعب از کسری 
کسری  است.وی  شده  مدیریت  مخازن 
مخازن آب را 1۳۰ میلیون مترمکعب عنوان 
و گفت: از این میزان برنامه ریزی شده تا در 
سه سال آینده ۲6 میلیون مترمکعب برداشت 
از چاه های غیرمجاز توسط آب منطقه ای 
از  مترمکعب  میلیون  و ۲۳.4  شود  حذف 
برداشت مازاد چاه های مجاز نیز اصالح شود.: 
برای 1۰4 میلیون متر مکعب کسری آب 
باقیمانده نیز برنامه ریزی شده تا با اقداماتی 
از قبیل اصالح الگوی کشت، آبیاری نوین، 
تاکید  شود.وی  جبران  سایر  و  آبخیزداری 
کرد: بدون شک اگر این موضوعات ادامه 
پیدا می کرد و موضوع آب مدیریت نمی شد 
مواجه  استان  در  بحرانی  بسیار  وضع  با 
می شدیم  معاون استاندار  گفت: در قالب 
سند سازگاری با کم آبی  می توان مصرف 
آب  را مدیریت  و از طرفی صنایع را توسعه 
داد.وی گفت: در مصرف آب از چاه ها، برق 
زیادی مصرف می شد که در سند سازگاری 
با کم آبی صرفه جویی در مصرف برق به 
مبلغ 15میلیارد تومان مدیریت شده است و 
این مبالغ برای اجرایی شدن سایر برنامه های 
این سند هزینه شود.میرجعفریان تاکید کرد: بر 
اساس برنامه ریزی ها با بازچرخانی فاضالب 
می شد باالی 18 تا ۲۰ میلیون مترمکعب آب 
استحصال کرد که هم تهدیدهای بهداشتی 
کنترل می شود و هم آب مربوطه در بخش 
کشاورزی استفاده می شود.وی بر لزوم اصالح 

شبکه های آبرسانی تاکید  و افزود:  ۳۰ درصد 
از آب شهری و ۳5 درصد از آب روستایی 
به خاطر فرسوده بودن شبکه ها هدر می رود 
که حداقل پنج تا 1۰ درصد از نُرم کشور 
باالتر است.میر جعفریان  اظهار کرد: کمبود 
یا نبود آب عامل اصلی مهاجرت روستاییان 
و افزایش سکونتگاه های غیررسمی است.وی 
با بیان اینکه روستاها به عنوان محل تولید 
و اشتغال دچار خدشه شده اند تاکید کرد:  از 
مولفه های اساسی این است که اشتغال پایدار 
ایجاد  روستایی  مناطق  در  باال  راندمان  با 
شود همانطور که از سال گذشته تاکنون با 
اقدامات انجام شده شاهد مهاجرت معکوس 
استاندار  هستیم.معاون  روستاییان  برخی 
گفت: خراسان جنوبی به عنوان پایلوت سند 
انتخاب شده است و  با کم آبی  سازگاری 
استان های دیگر از ما الگوبرداری خواهند کرد.  
وی ادامه داد: تالش زیادی شده تا این طرح 
اجرایی باشد نه مکتوبی، لذا می تواند الگویی 
مناسب برای مدیریت مصرف آب در سراسر 
کشور باشد. معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار بیان کرد: در قالب این طرح، تعادل 
بخشی سفره های آب زیرزمینی مدنظر قرار 
گرفته و کسری مخازن  صفر خواهد شد 
وبدون شک در سال های آتی نیاز به منابع آبی 
بیشتر خواهد بود لذا از طریق سند سازگاری با 
کم آبی تصمیم داریم صنایع را توسعه و سطح 
درآمد مردم  ) استان پنجم کشوراز نظر سطح 

درآمدی( را افزایش دهیم.

 مطالعه شرط اول
 برای حرکت نظام مند است

 مشاور استاندار و عضو هیات علمی دانشگاه 
بیرجند هم گفت: مطالعه شرط اولیه برای یک 
حرکت نظام مند در هر منطقه ای است که از 
این طریق به کار مفید و ثمربخش دست 
یابیم.دکتر  خطیب افزود: در سند آمایش 
سرزمین خراسان جنوبی محورهای مختلفی 
از جمله آب مورد بررسی قرار گرفت از جمله 
اینکه برای حفظ وضع موجود آب بایستی در 
مصرف آب ۳۰ درصد صرفه جویی شود.وی 
اظهار کرد: میانگین بارندگی  طی سال های 
اخیر کاهش یافته و ساالنه به 1۲۰ میلیمتر 
رسیده است.وی میزان تبخیر آب در واحد 
میلی متر  و ۷۰۰  هزار  ساالنه ۲  را  سطح 
دانست و ادامه داد: این رقم ۲۲ برابر میزان 
نزوالت آسمانی است که این نکته با توجه 
به  اقلیم استان باید مدیریت شود.خطیب بر 
لزوم استفاده از آب های نامتعارف تاکید کرد و 
گفت: در این زمینه می توان از ظرفیت آبهای 
داخل یا خارج از استان بهره مند شد همچنین 
برنامه کالن استفاده از آب های ژرف در کشور 
در حال اجرا است که در دو نقطه از استان نیز 
می توان مطالعات مناسبی انجام داد.مجری 
طرح مطالعات آمایش سرزمین استان افزود: از 
آب های ژرف به عنوان ذخیره ای تجدیدپذیر 

در شرایط بحران می توان یاد کرد .
عنوان یک  به  آب  انتقال  کرد:  بیان  وی 
راهکار هم می تواند هزینه بر و هم آسیب 
پذیر باشد اما در شرایط فعلی استان باید 
تامین آب انجام شود.خطیب گفت: صرفه 
جویی ۳۰ درصدی آب موجود  صرف یک 
انجام  عملیاتی  بایستی  بلکه  نیست  عدد 
شود.وی اظهار کرد: تولید برخی محصوالت 
کشاورزی پرآب بر آنهم با استفاده از روش 
باالی  تبخیر  به  توجه  با  غرقابی  آبیاری 
آب  به صالح نیست و در این زمینه باید 
کشت  خصوص  در  الزم  آموزش های 
محصوالت کم آب بر و متناسب با اقلیم با 

استفاده از روش های نو آبیاری ارایه شود.
استاد زمین شناسی دانشگاه بیرجند افزود:  
مشاهده شده حتی کشاورزان غیربومی در 
استان به ویژه شهرستان های مرزی به کشت 
محصوالت آب بر می پردازند در حالیکه این با 

اصل سند سازگاری با کم آبی مغایرت دارد. 

سند سازگاری با کم آبی، 
نقشه راه توسعه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم در این 
نشست سند سازگاری با کم آبی را نقشه 
از  راه برای توسعه استان دانست و گفت: 
را  جمعیت  و  درآمد  می توان  طریق  این 
حفظ و از طرفی جلوی تخریب منابع پایه را 
گرفت و تولید پایدار را گسترش داد. قوسی از 
سیاست های اصلی جهاد کشاورزی را توسعه 
و  دانست  محور  دانش  و  پایدار  کشاورزی 
افزود: در این زمینه آب حرف اول را می زند 
و بهره وری از آب سیاست اصلی وزارت جهاد 
سند  در  کرد:  عنوان  است.وی  کشاورزی 
سازگاری با کم آبی، برنامه ها و پروژه های 
زیادی بر اساس بهره وری آب در کشاورزی 
تنظیم شده است که به دو بخش پروژه های 
و  خاک  و  آب  مانند  سازه ای  و  زیربنایی 
مانند  غیرسازه ای  پروژه های  و  آبخیزداری 
ارتقای تولید محصوالت زراعی، باغی، دامی و 

پرورش ماهی تقسیم شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: قرار 
نیست اشتغال، تولید و امنیت غذایی به خطر 
بیفتد یا سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی 
توسعه یابد اما باید برنامه ریزی کنیم کارآیی 
مصرف آب در بخش کشاورزی افزایش یابد. 
وی با اشاره به وجود 6 هزار و ۲5۲ رشته 
قنات در استان یادآور شد: میزان آب قابل 
استحصال این قنوات ۲5۰ میلیون مترمکعب 
است که می تواند ۲5 درصد اراضی کشاورزی 
را آبیاری کند.وی ادامه داد: اعتقاد داریم قنات 

یک منظوره نیست بلکه آب شرب جمعیت، 
دام و فعالیت های کشارزی را تامین می کند 
از طرفی سازه ای با کمترین هزینه است که 
آب ارزان با کیفیت را در اختیار قرار می دهد.
استان  در  تولید  محدودیت های  از  قوسی 
را کیفیت منابع آبی دانست و گفت: بخش 
زیادی از آب چاه های کشاورزی شوری باالی 
یکهزار دارند.رئیس سازمان جهاد کشاورزی با 
بیان اینکه طرح های تجهیز و نوسازی اراضی 
سنتی و اصالح و بازسازی خاک در دستور کار 
جهاد کشاورزی است اظهار کرد: در بخش 
کشاورزی همان نگاهی که به آب داریم باید 
به خاک هم داشته باشیم چراکه نقش خاک از 
آب کمتر نیست .قوسی، اصالح الگوی کشت 
باغی و توجه به باغ های مزیت دار را از دیگر 
سیاست های جهاد کشاورزی دانست و اظهار 
کرد: محصوالت استراتژیک  مقاوم با کم آبی 
و دارای ارزش اقتصادی باالست که سبب 
گفت:  است.وی  مردم شده  درآمد  افزایش 
توسعه کشت های گلخانه درطرح سازگاری 
با کم آبی هدفگذاری شده است که در این 
زمینه نهضت گلخانه ای و اجرای 6۰ هکتار 

گلخانه در استان برنامه ریزی شده است.
وی به اجرای طرح سایبان در استان اشاره 
کرد و افزود: این طرح سه تا چهار درجه دما 
و کمی  کیفی  افزایش  موجب  کاهش،  را 
محصول و جلوگیری از تبخیر آب خواهد 
شد.قوسی بیان کرد: نهضت پرورش ماهی 
از دیگر برنامه های جهاد کشاورزی در استان 
است، چاه های کم بازده که شوری آب آن 
عنوان  به  تا  شده  هدف گذاری  باالست 
استخرهای دو منظوره برای پرورش ماهی 
استفاده شوند. ۳۰۰ هزار قطعه بچه ماهی 
گرمابی در اختیار استان قرار گرفته و مقرر شد 
5۰۰ هزار قطعه بچه ماهی تیالپیا نیز در اختیار 
استان قرار بگیرد.معاون عمرانی استاندار در 
این زمینه تاکید کرد: استانداری برای پرداخت 
تسهیالت برای ایجاد سایبان و پنل خورشیدی 
استخرهای دو منظوره اعالم آمادگی می کند.

لزوم مدیریت آب های سبز
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هم گفت: 

با فرایند و نگاه همه جانبه گری که در ارتباط 
با اقدامات منابع طبیعی در عرصه های تولید، 
آب، خاک و گیاه اتفاق می افتد در خصوص 
مدیریت آب های سبز برنامه ریزی کرده ایم. 
نصرآبادی افزود: منشا آب های سبز، آب باران 
است که از طریق فرایندهای بیولوژیکی و 
مکانیکی در راستای سازگاری با اکوسیستم 
طبیعی اتفاق می افتد. وی بیان کرد: اگرچه 
آب  تامین  و  تولید  طبیعی  منابع  وظیفه  
اما تمام فرآیندهایی که در عرصه  نیست 
منابع طبیعی رخ می دهد منجر به تولید آب 
و مدیریت بهبود کمی و کیفی آب می شود. 
وی با تاکید بر اینکه نگاه به مدیرت آب باید 
فرابخشی و بدون مصلحت اندیشی باشد 
اظهار کرد: بر اساس سند سازگاری با کم 
آبی الزمه مدیریت بر منابع آب این است که 
همه بخش های تاثیرگذار، بدون نگاه بخشی 
نگری و سازمانی ورود پیدا کنند.وی تصریح 
کرد: مدیریت منابع آبی بایستی بر مبنای 
داشته های موجود برنامه ریزی شود که یکی از 
ارکان اصلی مدیریت آب این است که در قدم 
نخست داشته های موجود را حفظ و مدیریت 
کنیم وی یادآور شد: در دو سال اخیر طرح 
استان  در  آبخیزداری  پروژه های  مطالعاتی 
منجر به این شد تا مقام معظم رهبری مجوز 
برداشت از صندوق توسع ملی و اختصاص 
این محل  از  بدهند و سال گذشته  اعتبار 
طرح های موفقیت آمیزی اجرا شد.مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: نگاه ویژه ای 
استان  در  آبخیزداری  طرح های  اجرای  به 
شده است و تا پایان برنامه ششم توسعه 
1۰5 میلیارد تومان برای مدیریت رواناب ها و 

سیالب ها و کنترل و مهار آب در سرشاخه ها  
کرد:  اضافه  وی  یافت.  خواهد  اختصاص 
همچنین امسال از محل صندوق توسعه ملی 
در فاز نخست ۳1 میلیارد تومان برای ایجاد 
۹۰ سازه آبخیزداری اختصاص یافته است و 
مرحله دوم اعتبار نیز تا سقف 6۰ میلیارد تومان 
در اختیار استان قرار خواهد گرفت.نصرآبادی 
با تاکید به نقش رسانه ها در فرهنگ سازی 
و آماده سازی جامعه مخاطب و بهره بردار در 
استفاده از منابع آبی یادآور شد: موفقیت تمام 
برنامه های سند سازگاری با کم آبی منوط به 
این است که جامعه از وضعیت منابع آبی با 
خبر شوند و نسبت به مصرف آب حساسیت 
بیشتری داشته باشند.معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار خراسان جنوبی در این باره 
از  آبخیزداری جدا  اجرای طرح های  گفت: 
مهار رواناب ها و سیالب ها، سبب نفوذ به 
زمین، تغذیه سفره ها آب زیرزمینی و مسدود 
افزود:  می شود.میرجعفریان  حفره ها  کردن 
امسال تعدادی از قنوات روستاها از این طریق 
احیا شد لذا از اجرای طرح های آبخیزداری 
در استان استقبال می کنیم.وی بیان کرد:  از 
تهدیدهای جدی استان موضوع فرسایش 
خاک است که وقتی سیالب در سدها جریان 
پیدا می کند خاک های حاصلخیر را بر هم زده 

و شستگی و آشفتگی ایجاد می کند.

۱۸ ماه نشست های کارشناسی 
برای تصویب سند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هم گفت: 
سند سازگاری با کم آبی در 18 ماه گذشته 
با نشست های کارشناسی متعدد تنظیم و در 
نهایت به عنوان پایلوت کشوری تصویب 
شد. حسین امامی افزود: در این سند نقش 
هر یک از دستگاه های اجرایی مشخص و 
در چارچوب برنامه عملیاتی تدوین شده است 
به نحوی که در پایان برنامه ششم توسعه 

کسری مخازن استان به صفر خواهد رسد.
وی بیان کرد: در چهار برنامه پنج ساله نیز 
جبران  را  استان  انباشته  مخازن  کسری 
خواهیم کرد همچنین در این زمینه به معیشت 
و اقتصاد استان آسیب نخواهد رسید که این 

موضوعات در تنظیم سنددیده شده است. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای  اظهار کرد: 
در پنج سال گذشته کسری مخزن استان از 
1۷۰ میلیون مترمکعب پارسال به کمتر از 
1۲۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
وی ادامه داد: همچنین امسال کسری مخازن 
به کمتر از 1۰۰ میلیون مترمکعب و تا پایان 
برنامه ششم توسعه نیز به صفر خواهد رسید.
امامی با بیان اینکه هدف از سند سازگاری با 
کم آبی پایداری کامل آب است عنوان کرد: از 
آنجایی که خراسان جنوبی از نظر درآمدی جزو 
استان های آخر است لذا پیش بینی شده برای 
اینکه فشار زیادی بر بخش کشاورزی تحمیل 
نشود بخشی از نیازهای شرب صنعت استان 
که می تواند آب را با قیمت باالتر جذب کند از 
طریق انتقال آب از دریای عمان  تامین شود.

کم آبی 6  با  سازگاری  سند  در  گفت:  وی 
مصوب داریم که یکی از نکات مهم، توجه به 
همه بخش ها از جمله کاهش هدررفت آب، 
پساب، افزایش کیفیت در اولویت قرار گرفته 
است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گفت: 
باید عملکرد بهره وری در اراضی زراعی را از 
۳.۳ درصد یعنی 5.۳ تن در هکتار به ۷.4 

درصد در هکتار افزایش دهیم.
 امامی افزود: ساالنه 1۰۰ میلیون کیلووات 
برق در حوزه چاه های آب استان مصرف 
با  سازگاری  سند  اقدامات  با  که  می شود 
برق  مصرف  در  جویی  صرفه  و  کم آبی 
ساالنه بین 15 تا 4۰ میلیارد تومان از این 
محل در استان هزینه خواهد شد.مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای تصریح کرد: استفاده از 
آب های شور و لب شور از دیگر برنامه هاست 

که حدود ۳۰ تا 4۰ میلیون مترمکعب خواهد 
بود  که مقرر شد در مدت پنج سال 5۰ 
انرژی های  از  استفاده  با  آب  این  درصد 
تجویز شونده شیرین سازی و استفاده شود.
وی یادآور شد: در سند سازگاری با کم آبی 
آب  کمبود  تا  شده  دیده  جوانب  تمامی 
دغدغه ای برای توسعه  نباشد و ضمن ایجاد 
امید و نشاط در بخش کشاورزی و سایر 
بخش ها برای سرمایه گذاری که در گذشته 
دغدغه آب داشتیم اقدام شود و از این طریق 
خراسان جنوبی به عنوان یکی از قطب های 
خواهد  مطرح  کشور  شرق  توسعه ای 
شد.معاون  عمرانی استاندار  در جمع بندی 
مباحث گفت: با سند سازگاری با کم آبی 
دغدغه  کمبود آب که برای سرمایه گذاران، 
صنعتگران، فعاالن اقتصادی، کشاورزان و 
روستاییان حل می شود.وی با بیان اینکه با 
اجرای سند مذکور نقشه راه سرمایه گذاران 
مشخص  کشاورزی  بخش  در  ویژه  به 
می شود افزود: همچنین از این طریق شاهد 
نیز  مردم  درآمدی  شاخص های  ارتقای 
خواهیم بود.میرجعفریان بیان کرد: یکی از 
موضوعات و دغدغه های اساسی ما فرهنگ 
سازی در گرایش های مختلف به ویژه در 
موضوع آب است که نیاز به همراهی مردم 
داریم. باید مردم به این باور برسند قطره 
قطره آب مایه امید، زندگی و اقتصاد است.
همچنین مردم باید باور داشته باشند اگر آب 
مدیریت شود هیچگونه خلل یا محدودیتی 
ایجاد  آنان  فعالیت  ادامه  و  زندگی  برای 
نتایج  از  کرد:  تصریح  کرد.وی  نخواهد 
اجرای طرح های سازگاری با کم آبی، توسعه 
همه جانبه  است چراکه این استان بسیار 
مستعد و غنی از پتانسیل های بالقوه بوده که 
باید بالفعل شود.میرجعفریان تصریح کرد: 
تا قبل از تنظیم و تدوین سند سازگاری با 
کم آبی موضوع انتقال آب از دریای عمان 
عملیاتی نبود اما تفاهم نامه بین سه استان 
امضا شد و به طور رسمی سهم استان در 
وهله نخست 6۰ میلیون مترمکعب در نظر 
گرفته شد و تا 11۰ میلیون مترمکعب نیز 

قابل برنامه ریزی است.
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موفقیت و انرژی

شوخی آزار دهنده

 چقدر موفق هستید؟

اگر می خواهید این برداشت را از خود به وجود آورید 
که انسان موفقی هستید، لباسی بپوشید که کامال 
اندازه بدن تان باشد. بهترین گزینه لباسی است 
که برای شخص شما دوخته شده باشد. دیگران 
به جزئیاتی مانند دوخت زیبا و دقیق لباس و اینکه 
 چقدر در آن راحت به نظر می رسید توجه می کنند.

 آن ها با توجه به این نکته در مورد موفق بودن 
شما قضاوت می کنند. جالب آنکه زنانی که در 
محیط های کاری لباس های کوتاه  می پوشند در 
 مقایسه با زنانی که اصول پوشش سازمانی را رعایت 
می کنند و لباس های محافظه کارانه تری می 
پوشند، کارکنان رده پایین تری به نظر می رسند. 
دانشمندان این مسأله را ناشی از این نکته می دانند 
که مردم از گذشته محافظه کارانه بودن زبان بدن را 

با قدرت مرتبط دانسته اند.

با کسی که شوخي هایش
 آزاردهنده هست چه کنیم؟

ترین هدف  نباید مهم  ما  احساسات  هر چند 
زندگی ما باشند، ولی در جریان زندگی روزمره، 
اطالعات درستی به ما می دهند. اگر با کسی 
روبرو شدید که شوخی هایش ناراحت تان مي 
کند، خیلي مهم هست، نخست وضع هیجانی و 
احساسی خودتان را بررسی کنید و بعد تصمیم 
بگیرید چه برخوردی داشته باشید. اول مشخص 
کنید چرا چنین شوخی شما را می رنجاند. از 
خودتان بپرسید: » در این شوخی چه چیزی 
است که مرا تا این اندازه آشفته می کند؟« این 
کار به شما کمک مي کند خودتان را به خوبی و 
کاماًل بروز دهید. خوب بررسی کنید آیا هنگامی 
که با این شخص و شوخی هایش روبرو می 
شوید حقیقتا الزم هست با وی مقابله کنید یا 
این که می توانید شوخی اش را نادیده بگیرید و 
از آن بگذرید. گاهی شوخي که می شنوید خیلي 
هم بد نیست و امکان دارد شما به دلیل خاصی 
بیش از حد حساسیت نشان می دهید. درصورتی 
که یک شوخي را درک نکنید یا تصور دیگری 
در حافظه خویش داشته باشید امکان دارد به 
روشی اشتباه عکس العمل نشان بدهید. بنابراین 
اندکی مکث کنید و ببینید آیا این شوخی را باید 
به خودتان بگیرید یا این که واقعا موردی براي 
دلخور شدن ندارد؟ درصورتی که دیدید حقیقتا 
نارحت و عصبانی هستید احتماال با یک مطرح 
کردن ساده مشکل تان برطرف شود و نیازی به 

عکس العمل های جّدي تر نباشد.

خطر تداخل گریپ فروت
 با برخی داروها

گریپ فروت از تجزیه برخی داروها در روده و کبد 
 جلوگیری می کند که این وضعیت به نوبه خود
 می تواند منجر به مسمومیت دارویی یا افزایش 

بیش از حد مقدار دارو در خون شود. گریپ فروت  
را با هر دارویی نباید خورد. تعداد داروهایی که 
ترکیب آنها با این میوه ممکن است خطرناک 
باشد به سرعت رو به افزایش است. این داروها 
شامل داروهای فشار خون، سرطان و کلسترول 

هستند.

بالش ها 
را چطور بشوییم؟

انواع بالش ها را می توان داخل ماشین لباسشویی 
انداخت و شست جز بالش های پشمی و پنبه ای. 
ماشین  داخل  شست وشو  اثر  در  پنبه  و  پشم 

به اصطالح،  و  می چسبند  هم  به  لباسشویی 
گوله گوله می شوند. برای شستن بالش های پشمی 
و پنبه ای باید پارچه رویی بالش را بشکافید و پشم 
و پنبه را جداگانه بشویید و پس از خشک شدن با 
دست آنها را از هم باز کنید و دوباره داخل پارچه 

بالش را با آنها پر کنید.

پوست خود 
را مرطوب کنید

مرطوب کننده مناسب به جدا شدن پوست مرده 
کمک می کند و در کنار آن موجب تغذیه و جوان 
ای  مرطوب کننده  شود.کرم  می  پوست  سازی 

انتخاب کنید که مناسب نوع پوست شما باشد. باید 
از پوست زیر چشم نیز مراقبت کرد تا مانع از بروز 
مشکالتی مانند چین و چروک و تیره شدن آن شود. 
به این منظور کرم دور چشم مناسب را انتخاب کنید 
و با نوک انگشتان خود آن را به آرامی دور چشم خود 

به صورت ضربه ای استفاده کنید.

کرفس سیستم های عضالنی
 و عصبی را استراحت می دهد

کرفس، باعث کاهش ترشح هورمون های ناشی از 
استرس است که در نهایت، سیستم های عضالنی 
و عصبی را استراحت می دهد. این ویژگی کرفس، 

باعث می شود تا یک درمان خانگی عالی برای بی 
خوابی باشد. برگ های کرفس را همراه با ساقه اش 
خرد کنید، تا عصاره آن خارج شود و یک قاشق 
غذاخوری عسل را با آن مخلوط کنید. باید قبل از 
خواب، در شب مصرف کنید. نکته: عسل و کرفس، 

باید به نسبت های مساوی مصرف شوند.

سرکه سیب و عسل درمانی
 برای بی خوابی است 

سرکه سیب، خستگی بدن را تسکین می بخشد 
و  به  شما کمک می کند تا خوابی طبیعی داشته 
باشید، از سوی دیگر، عسل سطح انسولین را 

افزایش می دهد که خواب را راحت تر می کند. در 
یک لیوان آب گرم دو قاشق چای خوری از سرکه 
سیب و عسل اضافه کنید همچنین، می توانید 2 
قاشق غذاخوری سرکه سیب را در یک فنجان 
عسل مخلوط کنید سپس یک قاشق غذاخوری 

از این مخلوط را  بخورید.

به نظر می رسد موسیقی می تواند به پیشگیری از زوال عقل کمک کند. بررسی های متعدد نشان داده است 
که موسیقی به مهار رفتارهای آشوبگرانه )سرگردانی و پریشانی، تهییج و مانند آن( در بیماران مبتال به زوال 
عقل کمک می کند. موسیقی به بیماران مبتال به آلزایمر کمک می کند تا خاطرات درازمدتش را که معموال 
مدت ها پس از دست رفتن حافظه کوتاه مدت، حفظ می  شود، به یاد آورند و به نظر می رسد حافظه موسیقیایی 
در بیماران مبتال به آلزایمر از دست نمی رود. شماری از گزارش های موردی حاکی از آن است که بیماران در 
مراحل انتهایی این بیماری که دیگر نمی توانستند صحبت کنند یا نام اعضای خانواده شان را به یاد آورند، هنوز 
می توانند آهنگ های قدیمی، چه از لحاظ ریتم آهنگ و چه شعر آن را به یاد آورند.پژوهشگران دریافته اند 

مشارکت در آواز خواندن بیماران مبتال به زوال عقل را هشیارتر می کند.

یک متخصص طب فیزیکی با تاکید بر اهمیت درست نشستن جهت پیشگیری از گودی کمر گفت: 
باید صاف بنشینید و از لم دادن یا خم شدن بر روی میز کار اجتناب کنید. دکتر شجاعی با اشاره به اینکه 
بهترین حالت برای خوابیدن، به پهلو خوابیدن است، گفت: به پشت خوابیدن موجب افزایش گودی کمر 
می شود، اما در صورتی که تمایل دارید بر روی شکم بخوابید، حتما بالشتی زیر شکم خود قرار دهید.

وی با تاکید بر اهمیت درست نشستن در پیشگیری و تشدید گودی کمر گفت: برای درست نشستن، 
از صندلی مناسب استفاده کنید. این صندلی باید قابلیت تغییر ارتفاع را داشته باشد و پشتی آن نیز قابل 
تنظیم باشد تا فشارهای وارده بر ناحیه پشت و کمر را کاهش دهد و از گودی کمر جلو گیری کند.زانوها 

باید هم سطح با مفصل لگن  باشد. 

چه کارهایی باعث گودی کمر می شود؟موسیقی به حافظه کمک می کند

آلبرت انیشتین گفته است: »خالقیت مسری است، آن را به 
دیگران نیز هدیه دهید.« علم نیز این مسئله را ثابت کرده است 
که »خالقیت مانند بیماری سرماخوردگی از فردی به فرد دیگر 
منتقل می شود«، به ویژه اگر شما رهبر یک گروه باشید، بهتر 
می توانید خالقیت را به دیگران انتقال دهید. شاید در ابتدا 
ترسناک به نظر برسد، اما شما باید خود را به شکل خالقانه 
ای ابراز کنید. از یکی از همکاران تان در مورد ایده ای که 
دارید، نظرسنجی کنید. اگر مالک کسب و کار هستید، جلساتی 
را ترتیب دهید تا در مورد پروژه های نوآورانه تان صحبت کنید. 
اگرچه ممکن است این نظرسنجی ها برایتان کمی سخت و 

ناراحت کننده باشند، اما باعث می شوند که هر چه زودتر به 
ضعف ها و مشکالت احتمالی ایده هایتان پی ببرید.

به نظرتان چرا کارمندان شرکت گوگل می توانند در طول 
ساعات کاری والیبال یا بولینگ بازی کنند؟ به این دلیل که 
ثابت شده است خوشی می تواند بخش خالق مغز را بیدار 
کند. عالوه بر این »بازی«، سطح استرس را پایین می 
آورد، خوش بینی و انگیزه بیشتری را به افراد می بخشد و 
تمرکز را به طور کلی ارتقا می دهد.شواهد زیادی مزایای 
ورزش کردن بر افزایش سطح خالقیت افراد را نشان می 
دهند. در مطالعه ای که اخیرا انجام شده، مشخص گردیده 

است که افراد پس از ورزش کردن به شکل قابل توجهی 
خالقیت بیشتری از خود نشان می دهند. به همین دلیل 
است که مدیرانی مانند مارک زاکربرگ و جک دورسی به 
 طور مرتب جلساتی را قدم زنان برگزار می کنند. سعی کنید 
صبح ها کمی پیاده روی کنید یا حداقل برای خوردن ناهار 
از جای خود برخیزید و کمی راه بروید تا خالقیت بیشتری به 
دست آورید. ادوین لند، یکی از بنیانگذاران شرکت پوالروید، 
گفته است: »عنصر اصلی خالقیت این است که از شکست 
خوردن نترسید.« ثابت شده است استرس می تواند خالقیت 

را در وجود شما نابود کند. پس کمال گرایی را کنار بگذارید.

چگونه خالقیت نهفته تان را پدیدار کنید؟

آیه روز

و همان کسی است که بر بنده خود آیات روشنی فرو می  فرستد تا شما را از تاریکي ها به سوی 
نور بیرون کشاند و در حقیقت  خدا ]نسبت[ به شما سخت رئوف و مهربان است. )سوره حدید ۹(

سخن روز

جاهایی بروید که مورد توجه واقع شوید، نه مورد تحمل؛ اگر آن ها ارزش واقعی شما را نمی داند پس 
دیگر وقتش است یک شروع جدید در روابط تان داشته باشید. )جیم ران(
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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.

شماره ۴۴۵۵                        
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 ایزوگـام خسـرویجدول سودوکو
۱0 سال ضمانت    *   نبش بهشتی ۲۱

 0۹۱۵۷۲00۵۷0 - 0۹۱۵۳۶۲۳۳۱۷
مدیریت: حامد خسروی

به یک همکار آقا در فروشگاه لوازم 
خودرو و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

آژانس رایا با زنگ خور باال و کارکرد تضمینی 
به تعدادی راننده  تمام وقت و پاره وقت 

نیازمند است.    09154944080

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

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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 

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

  شهـرام  مداحـی ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

۱ د
00 ) مدرن برتر(

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

فروش یک فست فود با موقعیت 
و فروش عالی.

09156690062

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

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 
کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
1- بازدید و مشاوره 2- جا به جایی 

اثاثیه 3- نظافت پایان کار
تماس با ما: 0۹۱۵۶۶۳۳۲۳0 

 علـی برگـی

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

0۱۱۱  ۵۶۱  0۹۱۵  - رحیمی

آغاز ثبت نام ترم پاییز آموزشگاه علمی آزاد امام علی )ع(
*  کالس های تقویتی * کالس های کنکور

* مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی 
در مقاطع تحصیلی ابتدایی و دوره اول و دوم دبیرستان، هنرستان و کاردانش

تلفن: ۳۲۲۳۲۹4۳ همراه: 0۹۱۵۷۵۷۱۸۶۶
میدان ابوذر- نبش خیابان شهید اسدزاده

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز   

0۹۱۵۶۶۵۵0۵4 - مهدی برگی

به یک فروشنده  آقا با سابقه کار 
در پوشاک آقایان با حقوق مکفی 
نیازمندیم.     09155622318
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خبر ویژه

اخبار کوتاه

حوادث

سهمیه جدید نفت سفید برای نواحی فاقد گاز اعالم شد

ایرنا - مرحله جدید کاالبرگ نفت سفید مصرف کنندگان ویژه خانوارهای شهری و روستایی فاقد گاز استان اعالم شد. مردانی افزود: کاالبرگ نفت سفید در نواحی بیرجند، سربیشه، 
درمیان و خوسف، قاین و زیرکوه، فردوس، بشرویه، سرایان و طبس به میزان ۵۰۰ لیتر برای هر خانوار است. وی گفت: متقاضیان دریافت سهمیه نفت سفید می توانند از اول مهر 
تا ۳۰ آذر با مراجعه به فروشندگی های نفت سفید شهری و روستایی در قبال ارائه کاالبرگ های مرحله دوم نفت سفید، نسبت به دریافت سهمیه به مقدار تعیین شده اقدام کنند. 

هزار   ۸ نام  ثبت  از  زیارت  و  حج  **مدیر 
حضور  برای  سماح  سامانه  در  نفر   ۴۷۴ و 
. داد  خبر  حسینی  اربعین  راهپیمایی  در 

گفت:  احمر  هالل  جمعیت  عامل  *مدیر 
چهارمین کاروان نذر آب  وارد استان شده و 
فعالیت خود را از امروز در درمیان آغاز می کند.

*محموله مرغ زنده تخمگذار به تعداد ۲ هزار و ۲۰۰ 
قطعه فاقد مجوز بهداشتی در قاین توقیف شد. 
*جانشین فرمانده انتظامی سربیشه از کشف چهار 
هزار لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد.

*رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: ۷ مهر 
ماه شاهد افتتاح ۶ هزار و ۲۵۰ پروژه محرومیت 

زدایی در کشور خواهیم بود.
*نصب کنتورهای هوشمند 19۶ میلیون متر 
مکعب برداشت از منابع آبهای زیرزمینی استان 

را کاهش داد.
*هنرمندان صنایع دستی استان نیمه نخست 
امسال با فروش محصوالت خود ، ۴ میلیارد و 

۵۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کردند.
*دومین گروه جهادی از خراسان جنوبی دیشب 

به عتبات عالیات اعزام شد.
*1۰ پالک افتخار بر سردرب منازل خانواده 1۰ 
شهید دهستان کرغند بخش نیمبلوک قاین به 

مناسبت هفته دفاع مقدس نصب شد.
واجد  خانوار های  برای  سفید  نفت  *سهمیه 
شرایط در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶۷ 

درصد افزایش یافته است.

حسینی - مسئول بانک خون بند ناف جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی از ذخیره سازی حدود ۵۰۰ نمونه از 
9۰۰ متقاضی در نمایندگی بانک خون بند ناف استان 
از سال 9۵ تاکنون خبر داد و گفت:  این گونه اگر زمانی 
به سلول های بنیادی برای پیوند نیاز داشتیم ، این منبع 
ارزشمند براحتی در دسترس بوده و می توان برای پیوند 
از آن استفاده کرد. به گفته وی خونی که در دوران 
بارداری مادر، در بندناف و جفت جریان دارد و بعد از 
تولد دور ریخته می شود ، منبعی از سلول بنیادی ، 
بخصوص سلول های بنیادی خونسازی است که در 
زمان حاضر می تواند در روند درمان بیماریهایی که 
منشاء خونی دارند نظیر انواع سرطانهای خون، لوسمی، 

تاالسمی، کم خونیهای مادرزادی و برخی بیماریهای 
نقص سیستم ایمنی موثر واقع شود. بهنامیان یادآور 
شد : با توجه به اینکه هم اکنون کارآزمایی بالینی در 
بیمارهای عصبی همانند فلج مغزی یا CP و اتیسم در 
حال انجام میباشد، امیدواری به استفاده از این سلولها در 
سایر بیماریها مانند بیماری الزایمر، دیابت، پارکینسون، 
صدمات نخاعی، سکته های قلبی و مغزی، بیماری 
های کبدی، دیستروفی عضالنی نیز افزایش یافته 
است. وی از خانواده های متقاضی درخواست کرد تا 
در هفته ۳۵ بارداری برای مشاوره به جهاددانشگاهی 
به آدرس ، خیابان پاسداران، میدان قدس مراجعه و یا با 

شماره ۰91۵۵۶1۳۰۷۲ تماس حاصل نمایند.

ذخیره سازی 500 نمونه در بانک خون بند ناف افزایش ۱۴ درصدی سفرهای تابستانه
غالمی-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای از 
رشد 1۴ درصدی سفرهای تابستانی در استان خبر داد. 
شهامت  اظهار کرد: در طول اجرای این طرح بیش از 
1.۸ میلیون وسیله نقلیه وارد و بیش از 1.۸ میلیون وسیله 
نقلیه از استان خارج شدند. وی بیان کرد: میانگین ۲۸ 
درصد از این حجم تردد را ناوگان سنگین جاده ای به 

خود اختصاص داده است.
و  سیستان  رضوی،  خراسان  های  استان  شهامت 
بلوچستان و اصفهان را بیشترین مقاصد سفرهای خروجی 
از استان اعالم و گفت: همچنین بیشترین حجم سفرهای 
ورودی به استان بترتیب با مبدأ استان های خراسان 
رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان بوده است.شهامت 

با اشاره به اینکه متوسط تردد روزانه سفرهای تابستانی 
سال گذشته، یک هزار و ۵۳۸ وسیله نقلیه سبک به ازای 
هر محور بوده است، افزود: این فاکتور در سفرهای امسال 
به یک هزار و ۷۵۶ وسیله نقلیه رسیده که رشد بیش از 
1۴ درصد را نشان می دهد.وی با بیان اینکه روز اوج این 
سفرها را، ۲۲ شهریور  با ثبت بیش از ۲۳۰ هزار تردد در 
بیش از ۷۰ محور استان بوده است، عنوان کرد: ساعات 
اوج این سفرها نیز در بازه 1۷ تا ۲۰ بوده است.شهامت از 
ثبت ۶۲ هزار تخلف توسط سامانه های تخلف سرعت 
در محورهای مواصالتی استان خبر داد و گفت:  بیش از 

۵۰ سامانه ثبت تخلف در جاده های استان فعال است.

فراخوان مشموالن وظیفه 
عمومی متولد سال های ۵۵ تا 79 
عمومی  وظیفه  معاون  آبادی-  محمود 
فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی مشموالن 
غایب متولد سال های ۵۵ تا ۷9 را براي تعیین 
تکلیف خدمت سربازي فرا خواند.سرهنگ”سید 
احمد حسینی”معاون وظیفه عمومی فرماندهی 
انتظامی خراسان جنوبی” در اطالعیه ای اعالم 
کرد: مشموالن سال های ۵۵ تا ۷۷ که تا کنون 
نسبت به تعیین تکلیف وضع خدمتی خود اقدام 
نکرده اند باید هر چه سریع تر از طریق دفاتر 
خدمات الکترونیک انتظامي )پلیس1۰+( براي 
اعزام به خدمت  مقدس سربازی اقدام کنند.  
وی اظهار کرد: مشموالن غایب در صورتي 
که وضع خدمتي خود را مشخص نکنند با 
محرومیت ها و محدودیت هاي اجتماعي که 
در ماده 1۰ ، ۵۸ و ۶۳ مکرر قانون خدمت 
وظیفه عمومي در نظر گرفته شده از جمله عدم 
دریافت تسهیالت و خدمات بانکي، خدمات 
بیمه اي و اشتغال به کارو سایر موارد مواجه 
خواهند شد. حسینی تصریح کرد: مشموالن 
براي کسب اطالع از آخرین اخبار و مجموعه 
قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومي، مي 
توانند از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان به 
سامانه   ،  www.vazifeh.police.ir نشاني 
تلفن گویا به شماره ۰9۶۴۸۰ و یا سامانه پیامک 

به شماره 11۰۲۰۶۰1۰ اقدام کنند.

مدیریت زمان جنگ نیاز امروز 
مشکالت کشور است

سربازی-عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در یادواره شهدای فردوس که به مناسبت هفته 
دفاع مقدس برگزار شد گفت: امروز نیاز مبرمی 
به مدیریت زمان جنگ داریم و می تواند ما را 
در جنگ اقتصادی به پیروزی برساند.محمد باقر 
قالیباف تصریح کرد: مشکل ما امروز پول نیست 
بلکه نمی خواهیم اقتصاد را مردمی کنیم و در 
بخش خصوصی سازی نیز به معنی واقعی کلمه 
عمل نکرده ایم. وی با بیان اینکه امروز کشور 
ناکارآمدی اشباع شده دارد گفت: بخشی از این 
مشکل بر می گردد به مردم که باید بصورت 
مستقیم و غیر مستقیم در انتخاب ارکان نظام 
دقت کنند و کسانی که فرهنگ غرب زدگی 
دارند را انتخاب نکنند.وی با بیان اینکه دفاع 
مقدس را مردم مدیریت کردند گفت: امروز هم 
اقتصاد را مردم می توانند مدیریت کنند و با این 
باور و استفاده از ظرفیت های کشور در تمام 
زمینه ها اقتصادی کشور به آرامش می رسد.
وی بسیاری از شهدای شهرستان فردوس را از 
همرزمان خود در دفاع مقدس دانست و افزود: 
بسیاری از سرداران شهید فردوس در سطح ملی 

باید مطرح شوند ولی گمنام باقی ماندند.
برگزاری مرحله استانی بیست و 
دومین جشنواره بین المللی قصه 

گویی کانون پرورش فکری

فکری  پرورش  کانون  کل  کاوش-مدیر 
کودکان و نوجوانان استان از برگزاری مرحله 
استانی بیست و دومین جشنواره بین المللی 
قصه گویی طی روزهای ۶ و ۷  مهرخبر داد. 
حمیدی با بیان این مطلب گفت: پس از پایان 
یافتن مرحله کتاب خانه ای بیست و دومین 
جشنواره بین المللی قصه گویی در سطح 1۲ 
مرکز فرهنگی هنری ثابت، مرحله استانی این 
جشنواره با شعار “آینده ساختنی است” شنبه 
و یک شنبه در مرکز فرهنگی هنری شماره 
یک و فراگیر بیرجند  در خیابان شهدا، انتهای 
شهدای ۶ برگزار می شود. مدیر کل کانون 
پرورش فکری استان اضافه کرد: طی روزهای 
گذشته مرحله ی داوری بخش کتاب خانه ای 
پایان یافته است و ۳1 قصه گو برای حضور در 
مرحله استانی معرفی شده اند که از این تعداد 
“ ۲۰ قصه گو در بخش زنان و مردان”  “ ۷ 
قصه گو در بخش دختران و پسران، و “ ۴ 
قصه گو در بخش پدربزرگ ها ومادربزرگ ها” 

با یک دیگر به رقابت می پردازند. 

مردم استان 7۵9 میلیون متر
مکعب گاز مصرف کردند 

از  استان  گاز  شرکت  غالمی-مدیرعامل 
مصرف ۷۵9 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در 
نیمه نخست امسال در استان خبر داد. هاشمی 
اظهار کرد: بخش نیروگاهی در استان با مصرف 
بیش از ۵1۶ میلیون و ۸۸۸ هزار مترمکعب گاز 
طبیعی با ۶۸ درصد بیشترین میزان مصرف 
گاز طبیعی را در نیمه نخست امسال به خود 
اختصاص داده است. وی گفت: در این مدت 
بخش های صنعتی و حمل و نقل با مصرف 
1۰۰ میلیون ۲۴۲ هزار متر مکعب نیز  1۳ 
درصد میزان مصرف گاز طبیعی را به خود 
اختصاص داده است. هاشمی با اشاره به اینکه 
هم اکنون تمامی شهرها و ۵۶۲ روستا در استان 
از نعمت گاز طبیعی برخوردار است افزود: 1۰۰ 
درصد خانوار شهری و ۶۳ درصد خانوار روستایی 
استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند.

دیدار مدیر عامل جمعیت هالل 
احمر استان با خانواده شهدا

دادرس مقدم -بمناسبت هفته دفاع مقدس مدیر 
عامل جمعیت هالل احمر به همراه جمعی از 
کارکنان با خانواده های شهیدان نخعی پور و بنی 
اسدی در روستای حاج یوسف دیدار کردندشهید 
علی نخعی پور سال 1۳۶۸ در اندیمشک و 
شهید محمد بنی اسدی سال 1۳۶۷ در جزیره 
آمدند. نائل  شهادت  رفیع  درجه  به  مجنون 
هدایای انجمن بیرجندیهای مقیم 

تهران توزیع شد

اعضای انجمن بیرجندیهای مقیم تهران به روال  
سالهای گذشته مبلغ ۸۵۰۰۰.۰۰۰ ریال برای 
تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند 
منطقه کمک کردند .بسته های لوازم التحریر 
اهدایی بین دانش آموزان تعدادی از مدارس 
روستایی مود وامیرآباد بیرجند توزیع گردید.

 سارق دام در طبس به دام افتاد
ایرنا - جانشین فرمانده انتظامی گفت: سارق 
1۰۰ راس احشام در طبس، کمتر از ۲۴ ساعت 
از وقوع سرقت دستگیر شد. سرهنگ دادگر 
این  از  اظهار کرد: تحقیقات ماموران حاکی 
بود که خودرو حامل احشام سرقتی از طبس 
خارج شده و در یکی از شهرهای اطراف در 
حال تردد است که بالفاصله اقدامات پلیسی 
انجام و خودرو توقیف شد. وی تصریح کرد: 
سارق ۳۳ ساله که از مجرمان سابقه دار است در 
بازجویی های اولیه منکر هرگونه ارتکاب جرمی 
بود اما در مواجه با ادله و مستندات پلیس به 
سرقت احشام از روستای دشتغران شهرستان 
طبس اعتراف کرد و ۶۲ راس از احشام سرقتی 
کشف شد. سرهنگ دادگر با اشاره به ارزش 
حدود چهار میلیارد ریالی احشام مسروقه گفت: 
متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع 
قضایی شد و تحقیقات برای دستگیری سایر 

همدستان احتمالی وی ادامه دارد.
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برگزاری دوره های آموزشی 
سگ های زنده یاب

کاوش- شهریاری، مدیر عامل جمعیت هالل 
احمر استان با اشاره به اهمیت برگزاری دوره 
های آموزشی سگ های زنده یاب)آنست( بیان 
کرد: این دوره ها متوالی و پشت سر هم در 
ایران برگزار می شود. وی با بیان اینکه تاکنون 
دوره های زیادی با حضور دیگر کشورها مانند 
آلمان در ایران برگزار شده است، افزود: سه نفر 
از مربیان ایرانی از مناطق شرق کشور، غرب و 
شمال برای حضور در این دوره های آموزشی 
به آلمان می روند. گفتنی است “ اسماعیل 
ظریفی” به عنوان سر مربی منطقه شرق کشور 
از خراسان جنوبی برای شرکت در این دوره ها 

به  آلمان اعزام می شود.
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کاری- امسال نمایشگاه  “بوی ماه مهر” ویژه 
بازگشایی مدارس بسیار دیرهنگام در بیرجند 
برگزار شد. پیش از این اعالم شده بود قرار 
فروش  و  پاییزه  نمایشگاه  امسال  نیست 
ملزومات دانش آموزان در بیرجند دایر شود. 
از این  مخصوصا که بسیاری از کسبه نیز 
کار ناراضی بودند .به گفته رئیس اتاق اصناف  
فلسفه نمایشگاه این است که برای رفاه مردم 
محصوالت مناسب و ارزان قیمت  عرضه شود 
و تولیدکننده باید در نمایشگاه مستقر شود و 
کاال را با حذف واسطه  مستقیم در اختیار 
مصرف کننده قرار دهد. اما این نمایشگاه که در 
محل نمایشگاه بیرجند  برپا شد که با واکنش 
های زیادی روبرو شد و برخی از همشهریان و 

کسبه از آن گالیه مند بودند.
هر کاالیی فصل خاصی برای فروش دارد و 
امید کسبه شهر که همه ساله مالیات و هزینه 
آب و برق می دهند به فروش در آن زمان 
التحریر  لوازم  کاسبان  برخی  است.  خاص 
و ملزومات مدرسه از اینکه با شروع مهر و 
بازگشایی نمایشگاه در واقع به کسب آن ها 
لطمه می خورد شاکی هستند و این را بی 
توجهی به کسب و کار و از رونق افتادن اقتصاد 
شهر و استان می دانند. یکی از همشهریان در 

گفتگو با خبرنگار آوا با بیان اینکه نمایشگاههای 
بیرجند بیشتر محل فروش سیر ترشی و گل 
کاکتوس است، افزود:  در بازدید از نمایشگاه 
فقط یکی دو غرفه متناسب با لوازم التحریر 
دیدم که آنها هم بشدت شلوغ و امکان بازدید 
سخت بود.کرمانی خاطر نشان کرد:  قیمت ها 
هم با بیرون چندان تفاوتی نداشت و بیشتر  
اجناس بی کیفیت است مثل اینکه این کسبه 
اجناس بنجل را برای رد کردن به معرض 
نمایش گذاشته اند.وی ابراز تاسف کرد: در 

سراسر شهر و نمایشگاه تیتر بوی ماه مهر زده 
اند ولی داخل نمایشگاه بوی ترشی و لواشک 
و کمپه می آید! یکی دیگر از همشهریان 
هم با بیان اینکه دور بودن نمایشگاه  ازدیگر 
مشکالت شهروندان است ادامه داد: خیلی از 
افرادی که چشم امید به خرید اجناس ارزان 
تر دارند عمالپس از طی این مسیر ناکام و بی 

نصیب می مانند. 
عبدا... زاده ادامه داد: چیدمان غرفه ها متناسب 
با یک نمایشگاه باعنوان  بین المللی نیست 

بهتر نیست ابتدا غرفه ها و وضع نمایشگاه را 
شکیل کنند! مردم را از نمایشگاه قبلی هم بی 
نصیب کرده اند!شهروند دیگری ضمن انتقاد از   
بی برنامگی  ها افزود: بهتر است هرنمایشگاه 
مناسبتی که برگزار می شود کاال هم متناسب 
با آن باشد وی تاکید کرد: باید نظارت بر فروش 
و قیمت کاالها هم باشد تا مردم بتوانند کاالی 
مناسب و ارزان تر از بازار خرید کنند. رئیس 
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
شهرستان بیرجند نیز در گفتگو با خبرنگار آوا 

با بیان اینکه  امسال طبق جلسه ای مصوب 
شهرستان  در  پاییزه  فروش  نمایشگاه  شد 
بیرجند برگزار نشود،  افزود: در عوض از طرف 
اتاق اصناف بنرهایی در سر در فروشگاه های 
داوطلب درج تخفیف نصب گردد تا مردم در 
این فروشگاه ها که با نظارت اتحادیه ها و 
سازمان بازرسی  فروش با تخفیف ارائه می 
دهند استفاده کنند. یادگاری گفت:  درخواستی 
از سوی نمایشگاه  برای  همکاری  با انجمن 
نشده بود و مصوب جلسه اتاق اصناف و سازمان 
صنعت و معدن و تجارت هم برگزارنشدن این 
نمایشگاه بود.  وی با بیان اینکه برگزاری 
نمایشگاه ها در دستور کار مسئوالن نمایشگاه 
با اخذ مجوز از سازمان صنعت و تجارت است، 
افزود:  انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده 
طبق وظیفه خود در روز دوم  برای  بازرسی 
و نظارت مراجعه کرد که نتیجه آن عدم درج 
قیمت ها و همسانی قیمت ها با فروشگاه های 
شهر در برخی غرفه ها بود که تذکرات الزم 
داده شد.  وی تاکید کرد: آنها موظف شدند تا 
قیمت ها ی درج  شده حداقل 1۵ درصد زیر 
قیمت فروشگاه های شهر شود و با توجه به 
عرضه کاالهای بهداشتی نیز حضور ماموران  

نظارت بر بهداشت نیز الزامی شد.

“ بوی ماه مهر” با چاشنی سیرترشی!
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جلسه  هشتمین  و  چهل  مقدم-  دادرس 
شوراي فرهنگ عمومي استان با دو دستور 
کار “بررسي و تصویب طرح رصد )شناسایي 
اولویت هاي فرهنگي شهرستان هاي استان(” 
و “تدوین طرح رونق تولید و عملیاتي کردن 
آن”، برگزار شد.  این جلسه صبح چهارشنبه 
با حضور نماینده ولي فقیه در استان، استاندار، 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمي و سایر 
نهادهاي عضو شوراي فرهنگ عمومي در 

دفتر نماینده ولی فقیه برگزار شد.
طرح  در  که  این  به  اشاره  با  نیز  استاندار  
“رصد” باید شناسنامه اولویت هاي فرهنگي 

هر شهرستان تعریف شود، خاطرنشان کرد: 
اولویت بندی به مسائل فرهنگی در استان 

و شهرستان ها منجر به تدوین برنامه های 
اجرایی، عملیاتی و بومی می شود. معتمدیان 

بومي سازي سیاست ها و برنامه هاي عملیاتي 
را از وظایف اصلي شوراي فرهنگ عمومي 

دانست و افزود: خروجي طرح “رصد” ، پیش 
زمینه اي براي تدوین سند جامع فرهنگ 

عمومي شهرستان ها خواهد شد.
نبي زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمي نیز 
درباره طرح “رصد” عنوان کرد:از وظایف اصلي 
این شورا شناخت و اطالع از وضع فرهنگ 
عمومي استان و شهرستان هاست که این 
موضوع در قالب طرح “رصد “ اجرایي خواهد 
شد. وي از اولویت بندي مسائل فرهنگي در 
این طرح بر اساس ۴ منبع از جمله مطالعات 
پیشین، آمار و اطالعات، نخبگان و صاحب 
نظران و مردم سخن گفت و اضافه کرد: پس 
از رصد و جمع بندي پژوهش ها ، آن ها را 
به مراکز علمي و دانشگاهي در شهرستان ها 

ارسال خواهیم کرد تا بر اساس شیوه نامه ها 
اجراي طرح را بر عهده گیرند.

وی به اجراي موفق طرح “رصد” در تعدادي 
از شهرستان هاي خراسان رضوي نیز اشاره 
کرد و افزود: این طرح ابتدا براي استان خراسان 
سابق طراحي شده و در حال اجرا نیز مي باشد.
گفتني است با توجه به نظرات اعضاي شورا و 
درخواست براي ارائه توضیحات بیشتر درباره 
این طرح، مقرر شد “رصد” با محوریت کارگروه 
پژ وهش و با در نظر گرفتن تجربیات خراسان 
رضوي، بررسي شده تا در جلسه آتي شوراي 
فرهنگ عمومي درباره آن تصمیم گیري شود.

رصد وضع فرهنگ عمومی با “رصد”
نت
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امام  امداد  کمیته  خبر-رئیس  گروه 
خمینی)ره( کشور عصر چهارشنبه در دیدار 
با نماینده ولی فقیه گفت: حدود 1۲ هزار 
مددجوی زیر پوشش این نهاد پشت نوبت 
طی  امیدواریم  که  هستند  جهیزیه  تأمین 
چند ماه آینده با کمک خیرین تامین شود.
بختیاری اظهار کرد: مبنای انتخاب مدیریت 
به  رهبری خدمت  معظم  مقام  نظر  از  ها 
محرومان با حفظ کرامت انسانی آن ها است 
وی با بیان اینکه  مناطقی در خراسان جنوبی 
داریم که ضریب محرومیت آن ۸ و 9 است، 

گفت: در سال گذشته ایجاد دو هزار و ۸۰۰ 
اشتغال برای کمیته امداد خراسان جنوبی در 
نظر گرفته شد که محقق شود. بختیاری 
ادامه داد: امسال با وجود وحدت مسئوالن 
در استان سهمیه را پنج هزار اشتغال تعیین 
شده و احتماال سهم استان را دو هزار مورد 
افزایش دهیم. نماینده ولی فقیه هم با بیان 
اینکه خراسان جنوبی در شرایط خاص قرار 
دارد، بیان کرد: صدها روستای این استان 
حتی آب خوردن را با تانکر تهیه می کنند 
و جز استان های کم برخوردار هستیم اما 

فرهنگ، دیانت، ایمان و احساس مسئولیت 
مردم این منطقه در انواع و اقسام مسائل خیر 
حرف اول را در کشور می زند. رئیس کمیته 
امداد امام خمینی)ره( دیروز به منظور افتتاح 
واحدهای مسکونی و طرح های اشتغالزایی 
سید  شد.  خراسان جنوبی  وارد  نهاد  این 
مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام 
خمینی)ره( به این منظور در روز نخست سفر 
خود به شهرستان های درمیان سفر کرده و 
بازدید از مناطق محروم شهرستان درمیان 
و افتتاح مرکز نیکوکاری تخصصی اصحاب 

رسانه)رسانه یاران( از دیگر برنامه های روز 
دیدار  بود.  خواهد  بختیاری  سفر  نخست 
با نماینده ولی فقیه در استان و استاندار و 
و  ستادی  مدیران  گردهمایی  در  حضور 
اجرایی کمیته امداد استان از دیگر برنامه های 

سفر رئیس کمیته امداد است.
بازدید از روستاهای نهبندان، کلنگ زنی فاز 
دوم پنج هزار واحد مسکونی محرومان به 
اجرایی  عملیات  آغاز  و  واحد  تعداد 1۷۰۰ 
نمایندگی  به  شتر  پرورش  طرح  هزار 
از  نهبندان  در  استان  شهرستان های  از 

بود.افتتاح واحدهای  برنامه ها خواهد  دیگر 
مسکونی در یکی از روستاهای درح، بازدید 
از منازل مددجویان تحت حمایت و حضور 
در جلسه جمع بندی سفر از دیگر برنامه های 

این سفر دو روزه است.

۱۲ هزار مددجوی کمیته امداد در نوبت جهیزیه

امین جم - همایش تبیین سیاست های فعال 
تشکل های  اصناف،  با حضور  که  کار  بازار 
برگزار  دیروز  صبح  کارفرمایی  و  کارگری 
شد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
بیان اینکه ایجاد اشتغال به ویژه برای دانش 
آموختگان دانشگاهی  از اولویت های کشور 
حدود ۵۰   : گفت   ، است  اشتغال  حوزه  در 
درصد از جویندگان کار که به مراکز کاریابی 
مراجعه می کنند  مهارت ندارند در حالی که به 

راحتی می توانند از ظرفیت های آموزش فنی 
و حرفه ای برخوردار شوند. رکنی با اشاره به  
اینکه چهار طرح کارورزی دانش آموختگان 
دانشگاهی، یارانه دستمزد، مشوق بیمه سهم 
کارفرمایی و توسعه و حمایت از مشاغل خانگی 
از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
قالب تبصره 1۸ قانون بودجه سال 9۸ ابالغ 
شده است ، تصریح کرد : افزایش قابلیت جذب 
و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی از طریق 

انتقال مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود 
به بازار کار و تحرک بخشی به بازار کشور از 

جمله اهداف اجرای این طرح هاست.
مدیرکل فنی حرفه ای  نیز در این جلسه با 
اشاره به اینکه یکی از سیاست های فعال بازار 
کار مهارت آموزی در محیط واقعی بازار کار 
است ، گفت : طرح های جدیدی از جمله 
آموزش های دوگانه ، آموزش تلفیقی ، مهارت 
آموزی در محیط کار واقعی و ... در استان دنبال 

می شود که درجهت آشنایی فرد با محیط کار 
واقعی و تربیت نیروی عملیاتی آشنا به کار 
است. خوش آیند  با اشاره به آموزش افراد در 
طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار بیان 
کرد: قرار است تا پایان سال یک هزار و ۴۰۰ 
نفر به این شیوه آموزش داده شوند.مدیرعامل 
صنایع کاشی فرزاد نیز در این جلسه با بیان 
اینکه کار صنعت گران و کارآفرینان در این 
استان مرزی بسیار سخت است اما همچنان 

مردانه ایستاده اند ، گفت : امروز در استان ما 
کلمه محرومیت در حرف گفته می شود و لی 
در عمل کمتر شاهد حمایت هستیم. فالحی 
با اشاره به پیگیری های متعدد برای ایجاد 
معافیت های مالیاتی برای استان ، اظهار کرد: 
پیرو سفرهای مسئوالن کشوری به استان ، 
خبرهایی درخصوص ابالغ معافیت مالیاتی 
برای استان از سوی هیئت دولت رسیده است 

که به زودی اطالع رسانی خواهد شد.

نیمی از جویندگان کار مهارت ندارند
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محمودآبادی- طی مراسمی با حضور رئیس کمیته امداد کشور و تعدادی از مسئوالن استانی و شهرستانی 
اولین مرکز نیکوکاری تخصصی رسانه ای کشور در بیرجند افتتاح شد.

این مرکز که به همت خبرنگاران استان و البته حمایت رئیس و مسئوالن کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
راه اندازی شد، قرار است همت همه رسانه های استان را به کمک گیرد تا سهم اندکی از محرومیت زدایی 

استان را با تالش یکپارچه و هماهنگ به خود اختصاص دهد.
این مرکز با اهدافی از جمله ارتقای سطح مشارکت های مردمی با نهادینه سازی فرهنگ انفاق و نیکوکاری، 
ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای و فرهنگی با همکاری نهادهای حمایتی و استفاده از ظرفیت مردم و خیران 
راه اندازی شده است. عالوه بر این مردمی شدن مشارکت های اجتماعی با بهره گیری از توان رسانه ها و ایجاد 
پل ارتباطی بین خیران و نیازمندان و جذب مشارکت ها در راستای توانمندسازی و خودکفایی از دیگر اهداف 
این مرکز است. رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( در آیین افتتاحیه اولین مرکز با اشاره به اینکه خراسان 
جنوبی دارای مردمانی شریف، دلسوز و متدین است که نگاه زیادی به نیازمندان دارند،گفت: هماهنگی و 
اتحاد بین مسئوالن و رسانه های این استان باعث شده رسیدگی به مردم محروم خراسان جنوبی نسبت به 

بسیاری از مناطق دیگر کشور بیشتر و بهتر باشد.
مرتضی بختیاری، نقش رسانه ها در پدیده های اجتماعی را یادآور شد و افزود: مهمترین بخش مشکالت 
جامعه و دغدغه هایی که مردم با آن درگیر هستند مطالبه گری است که از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده 
و این نیاز را رسانه ها به خوبی برای مسئوالن تبیین می کنند. رئیس کمیته امداد امام خمینی) ره(  برنامه 
هایی که کمیته امداد کشور قبل از مسئولیت او برای خراسان جنوبی داشته است را بسیار پر اهمیت توصیف 
کرد و به خبرنگاران گفت : آنچه بر اساس تفاهم نامه با دکتر نوبخت در سال 97 برای این استان تعیین شده 
است را به جد پیگیری می کنم. وی ادامه داد: در برنامه های تحولی تا پایان سال جاری ساختاری در کمیته 

امداد تعریف می شود که با چهار شاخص چابک، روان، شفاف و پاسخگویی بازنگری می شود.
وی با اشاره به منشور اخالقی مرکز نیکوکاری تخصصی رسانه ای کشور که خبرنگاران خراسان جنوبی آن را 
 مشخص کرده اند، اضافه کرد: نیاز داریم این رسالت ها توسط رسانه ها فراگیر و مشکالت مردم به دستگاه های 

مربوطه منتقل شود. 

ایجاد  اشتغال
 بختیاری، رویکرد اشتغال زایی را از سوژه های مهم برای راستی آزمایی خبرنگاران دانست و اعالم کرد: هر 
ساله برای دو دستگاه کمیته امداد و بهزیستی از طریق ماده 83 برنامه ششم توسعه ایجاد ۱۰۰ هزار اشتغال 
تکلیف می شود که سهم کمیته امداد امام )ره( از این تعداد 7۰ هزار شغل است این در حالی است که این 

نهاد در سال  گذشته ۱۴8 هزار اشتغال ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: امسال نیز بنا داریم ۱7۰ هزار اشتغال در سراسر کشور ایجاد کنیم، به نحوی که سهم خراسان 
جنوبی امسال به پنج هزار اشتغال رسیده، این درحالی است که سال گذشته این رقم دو هزار و 8۰۰ اشتغال 

بوده است. 
بختیاری افزود: در سال گذشته برای محرومیت زدایی در خراسان جنوبی تفاهم نامه ای بین کمیته امداد 

و معاون رئیس جمهور مبادله شده که در این راستا باید 6 هزار واحد مسکن برای مددجویان سیستان و 
بلوچستان، پنج هزار واحد برای مددجویان کرمان و پنج هزار واحد مسکونی برای مددجویان خراسان جنوبی 
احداث شود. رئیس کمیته امداد امام خمینی ) ره( خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کلنگ آغاز اجرای این 
واحدها در استان روز پنجشنبه به زمین می خورد، ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال جاری دو هزار و ۵۰۰ 

واحد به مددجویان تحویل داده شود. 
مسجد محوری

 بختیاری فلسفه ایجاد مراکز نیکوکاری را بر اساس مسجد محوری و مردمی کردن فعالیت ها عنوان کرد و 
در این زمینه خواست: نوعی ارتباط فرهنگی مسجد محوری با مراکز نیکوکاری ایجاد شود. 

وی اعالم کرد: برای سال تحصیلی جدید ۱۱ هزار بسته نوشت افزار به نیازمندان خراسان جنوبی اهدا شد که 
 ۱۱ درصد آن توسط خیران تامین شده است.  رئیس کمیته امداد خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کمک های
  مردمی و خیران در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد مطلوبی داشته، گفت: این موضوع وظیفه

رسانه ها در امر اطالع رسانی اقدامات انجام شده به مردم را دو چندان می کند.
خبرنگاران، مددکاران افتخاری ما هستند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی نیز در این آیین خبرنگاران را مددکاران افتخاری این 
نهاد معرفی کرد که هر جا نیاز به پشتیبانی بوده است، کوتاهی نکرده اند.

سلم آبادی با اشاره به تعداد مراکز نیکوکاری در استان افزود:  سال گذشته رشد این مراکز در استان چشمگیر 
بود تا جایی که هم اکنون تعداد این مراکز با همین مرکزی که افتتاح شده به ۵6 مورد می رسد.

وی  افزود: در حالی که خراسان جنوبی از نظر سطح درآمدی در رتبه های پایین است، اما به لحاظ کمک های 
 مردمی در سه رتبه نخست کشور قرار دارد. وی این موضوع  را نشانه ایمان و محبت مردم این دیار دانست.
در این مراسم زینب رمضانی، فاطمه زیراچی، فاطمه زهرا فاطمی، سپیده قلندری، مهدی کاظمی و رسول 
 ابراهیمی به عنوان اعضای هیئت مدیره اولین مرکز نیکوکاری تخصصی رسانه یاران خراسان جنوبی معرفی شدند 
و نمایندگان آنها به طرح پیشنهادات و خواسته های خود پرداختند.گفتنی است، در پایان این مراسم از 
پوستر پویش ۱۰ دقیقه تا لبخند نیز رونمایی و به امضای رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( کشور رسید.

اولین مرکز نیکوکاری تخصصی رسانه ای کشور در بیرجند افتتاح شد
با هدف محرومیت زدایی در استان

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: نمایشگاه 
مزار شریف فرصت مناسبی برای بخش خصوصی است و انتظار می رود تمام 

بخش ها به صورت فراگیر حضور داشته باشند. 
علیرضا خامه زر، در نشست هماهنگی با فعاالن اقتصادی استان برای شرکت در 
 نمایشگاه جمهوری اسالمی ایران در افغانستان که قرار است آبان امسال برگزار شود،
  افزود: میزان تجارت ایران با قاره اروپا ۱.7 میلیارد دالر صادرات بوده در حالی که میزان 
صادرات به کشور افغانستان به عنوان بازار 3۰ میلیون نفری ۲.9 میلیارد دالر است. 
وی با تاکید بر اینکه بازار افغانستان برای جمهوری اسالمی ایران بسیار بااهمیت 
است، گفت: والیت بلخ به مرکزیت مزار شریف در شمال افغانستان واقع شده و 
به عنوان یک مسیر جدید برای تولیدات استان خراسان جنوبی خواهد بود که 

نمایشگاه نیز با همین هدف برگزار می شود. 
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به 
برگزار کننده  داد: شرکت  ادامه  زمینه هماهنگی ها  محدودیت های موجود در 
نمایشگاه نیز از شرکت های داخلی استان است که درخواست می شود فعاالن 

اقتصادی از فرصت باقی مانده برای شرکت در نمایشگاه بهره ببرند. 
وی با تاکید بر اینکه تصمیم مدیریت کالن استان بر برگزاری نمایشگاه جمهوری 
اسالمی ایران با محوریت خراسان جنوبی در مزار شریف است، افزود: در همه 
بخش ها باید برای برگزاری باشکوه نمایشگاه همکاری صورت گیرد تا روزنه امیدی 

برای سفارش کار از سوی بازار تشنه افغانستان باشد. 

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه با 
اشاره به هماهنگی های انجام شده با مسئوالن افغانستانی و شناسایی بازار هدف در 
این کشور گفت: مزار شریف در بلخ و شمال کشور افغانستان واقع شده از این رو با 
همسایگی کشورهای دیگری مانند ترکمنستان ، ازبکستان و ... می تواند نقش یک 

داالن اقتصادی را برای ایران داشته باشد.
سعید بهشتی، با اشاره به صادرات استان به افغانستان در سال گذشته که حدود 
3 میلیون دالر بوده است، افزود: این نمایشگاه می تواند برای تجاری که به دنبال 

واردات کاال از این کشور هستند نیز مفید باشد.
وی شرکت مکیال تجارت را برگزار کننده این نمایشگاه معرفی کرد و گفت: اقداماتی 
 که برای برگزاری نمایشگاه الزم بوده است توسط این شرکت دنبال می شود.

وی اضافه کرد: آخرین مهلت ارسال مدارک ثبت نام و تکمیل مدارک در سایت 
www.makyalexpo.ir  تا تاریخ ۱۱ مهر ماه 98 آخرین زمان تحویل بار و 

ارسال نمونه های نمایشگاهی تا تاریخ ۲۰مهرماه 98 خواهد بود.
وی اعالم کرد: افتتاح نمایشگاه در۱۱آبان امسال و به مدت ۴روز تا تاریخ ۱۴آبان 

ماه تعیین شده است.
وی حضور شرکت های دانش بنیان،صنایع فرآوری محصوالت کشاورزی و آخرین 
دستاوردهای نوین در این بخش و همچنین شرکت های ساختمانی و تمام صنایع 

وابسته به آن را با توجه به رونق ساخت و ساز در مزار شریف ضروری دانست.
بهشتی درباره هزینه های نمایشگاه عنوان کرد: تمام هزینه ها در کشور افغانستان 

برای این نمایشگاه از هزینه پرواز تا اقامت و ... با دالر محاسبه می شود.
رامین سنایی فر ، مجری نمایشگاه و مدیر عامل شرکت مکیال تجارت در این 
جلسه گفت: با عنایت به دستور استاندار محترم، این شرکت نمایشگاه اختصاصی 
جمهوری اسالمی ایران در مزار شریف افغانستان را در بازه زمانی ۱۱ الی ۱۴ آبان 

ماه با محوریت استان خراسان جنوبی برگزار خواهد کرد. 
 از جمله اقدامات انجام شده در این خصوص می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 * کسب یارانه 3۰درصدی از سازمان توسعه تحارت ایران برای واحدهای تولیدی و صنعتی

* دریافت حمایت 7۰ درصدی از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
* اخذ مجوز برگزاری نمایشگاه از وزارت صنایع و تجارت افغانستان

* عقد تفاهم نامه با اتاق تجارت والیت بلخ 
* عقد قرارداد با تلویزیون ملی افغانستان جهت تبلیغات نمایشگاه

* اطالع رسانی تلفنی با بیش از ۴۰۰۰ شماره از بانک های اطالعاتی کشور

نمایشگاه مزار شریف فرصت مناسبی برای بخش خصوصی است
عکس : اکبری

عکس :رمضانی

اطالعیــه 
قابل توجه والدین و دانش آموزان کنکور ۹۹  پایه دهم و یازدهم

آموزشگاه علمی دهخدا برگزار می کند:
اولین همایش والدین و کنکور            زمان: شنبه ۹۸/۷/۶ - ساعت ۱۸

تلفن رزرو  و  هماهنگی:  ۰۹۱۵۸۶۷۰۰۶۲ - ۰۹۳۹۵۷۹۱۰۱۹

برادر بزرگوار جناب آقای حسینی 
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری

         با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت جناب عالی 
و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال رحمت و غفران الهی

 برای آن مرحوم و برای تمامی بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نماییم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

عالئم کم شنوایی در کودکان
۱- نداشتن عکس العمل به صداهای بلند

۲- با صداهاي بلند بیدار نشود
۳- توانایی در جهت یابی صدا ندارد

4- بلند صحبت کند یا از مهارت هاي زباني مناسب سن خود استفاده نکند
 ۵- نداشتن گفتار متناسب با سن که به اشتباه تحت عنوان تأخیر رشدی یا تکاملی نامیده می شود

۶- عفونت های مربوط به گوش
۷- وقتی از فاصله دور، پشت سر یا اتاق دیگر کودك را صدا می کنید، جواب نمی دهد

۸- بی توجهی به صدا و گفتار
۹- بلند کردن غیرمعمول صدای رادیو و تلویزیون و یا نزدیک شدن به آن

۱۰-کشیدن و خاراندن گوش ها

مرکزتخصصی شنوایی وسمعک قائم )عج(
 بیرجند -  مفتح 4- پالک 13 * 32231801

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله اي( شماره )۹8-20-2(
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد واگذاری 
حمل و نقل و ایاب و ذهاب دانشجویی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس www.setadiran.ir  به شماره فراخوان )۲۰98۰3۰۲۵9۰۰۰۰۱3( به کلیه 
شرکت هاي داراي مجوز و داراي صالحیت از مراجع ذیصالح واگذار نماید لذا متقاضیان واجد 
شرایط می توانند حداکثر تا ساعت 9:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱398/۰7/۰7 با مراجعه به آدرس 
الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. مدت و محل انجام کار : 8  ماه 
کامل شمسی  -   بیرجند  نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه:ضمانتنامه معتبر بانکي به 
مبلغ ۱7۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا واریز نقدي وجه به حساب شماره ۲6۴38۵6 بانک رفاه شعبه معلم 
بیرجند به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه( مهلت ارائه اسناد : تا ساعت ۰9:۰۰ صبح 
روز چهارشنبه مورخ 98/۰7/۱7  محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکات : سالن جلسات 
معاونت توسعه دانشگاه- روز چهارشنبه مورخ 98/۰7/۱7 )ساعت ۱۱:۰۰(. در ضمن هزینه چاپ و 
نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه 

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجندمالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله اي( 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد خرید پرسی غذای مورد 
نیاز پرسنل و بیماران بیمارستان های ولیعصر )عج( ، خاتم االنبیاء درمیان، شهید آتشدست 

نهبندان و خرید پرسی غذای مورد نیاز دانشجویان دانشکده پیراپزشکی شهرستان فردوس را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به دارندگان پروانه غذای آماده از اتحادیه 
 مربوطه، رستوران ها و یا شرکت های خدماتی پشتیبانی ذیصالح واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط 
می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه )۱۵:3۰( مورخ ۱398/۰7/۰9 با مراجعه به آدرس 
الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. محل و مدت انجام کار: بیمارستان های مذکور 
)۱۲ ماه کامل شمسی ( - دانشکده شهرستان فردوس )8 ماه کامل شمسی( نوع و مبلغ تضمين شرکت در 
مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانکي یا واریز نقدي وجه به حساب شماره ۲6۴38۵6 بانک رفاه شعبه معلم بیرجند 

به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه( مطابق با جدول ذیل : 
مبلغ تضمين )ریال( مناقصهشماره فراخوانشماره مناقصهردیف
3/590/000/000خرید غذای بيمارستان وليعصر)عج(198-26-22098030259000009
خرید غذای بيمارستان بيمارستان 298-25-22098030259000011

210/000/000خاتم االنبياء درميان

خرید غذای بيمارستان شهيد 398-272098030259000012
324/875/750آتشدست نهبندان

450/000/000خرید غذای دانشکده پيراپزشکی فردوس498-23-22098030259000010
مهلت ارائه اسناد: تا ساعت 9:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱398/۰7/۲۰ 

 محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکات : خراسان جنوبی - بیرجند - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی  - سازمان مرکزی - اتاق کار معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه -  روز شنبه مورخ 
۱398/۰7/۲۰ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱3:۰۰  در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و 

دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند


