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2نقش ویژه صندوق بیمه روستاییان و عشایر در ماندگاری مردم  روستاها 5تالش برای تعریض خیابان موسی بن جعفر )ع(5قدردانی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی از اطالعات سپاه
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 زیر ذره بین نظارت اداره کل
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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: این تسهیالت
 فقط به واحدهای تخریب شده تعلق می گیرد
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کشور های دوست، 
ما را فراموش نکرده اند

رئیس جمهور :

صفحه  6

تضعیف شورای نگهبان
 به نفع هیچکس نیست

رئیسی :

حمله به نفتکش ایرانی توسط 
یک یا چند دولت انجام شد

ظریف :

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
       شرکت تعاونی سلحشوران کویر شرق           تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۲۴ 

کویر  سلحشوران  تعاونی  شرکت  اول(  )نوبت  العاده  فوق  طور  به  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
اول  فلکه  )ع(  صادق  جعفر  امام  حسینیه  محل  در   ۱۳۹۸/۸/۲۹ تاریخ  چهارشنبه  ۱5روز  ساعت  شرق 
سجادشهر بیرجند برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
یابد  نتواند شخصا حضور  به دالیلی  بنا  به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی  این مجمع حضور   ذیل در 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه 
ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرس موظفند حداکثر ظرف مدت 
7 روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت 

تعاونی تحویل نمایند. 
دستورجلسه: ۱- استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس ۲- طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹7 
۳- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال ۹۸ ۴- تصمیم گیری در خصوص انتخاب بازرس 
اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 5- تعیین خط مشی آتی شرکت تعاونی 6- تصمیم گیری در خصوص 

اعضایی که موجودی آنان به حد نصاب نرسیده است .     

مبلغ با احتساب قیمت پایهمتراژ )مترمربع(کاربریکد شناسهردیف
تخفیف

شرایط 
فروش

توضیحاتآدرس

اعیانعرصه

با وضعیت موجودبشرویه بلوار جهاد، خیابان پرستار، پرستار ۱۱نقد×××۲۳۰۱۰۰۹۲۵/۰۰۰/۰۰۰مسکونی۱۳۰۶۱۸۳

قاین شهر اسفدن، خیابان مطهری ۱۳ نقد×××۳۰۱/۲۵۷۰/۵۲۹۱/۶۹۷/۸۷۵مسکونی۲۳۰۷۰۳۹
پالک ۹

با وضعیت موجود، ملک مشاعی )سهم بانک ۲۴۵۱۲۴۲۶۵  سهم مشاع از ۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم ششدانگ( 
دارای متصرف، مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد

سرایان خیابان امام خمینی ۱۹نقد۱۴۶/۹۹۱۰۹/۵۵۸۵/۸۱۹/۷۵۰۵۲۷/۲۳۷/۷۷۵مسکونی۳۳۰۶۸۲۰
پالک ۲۰

با وضعیت موجود، ملک مشاعی )سهم بانک۴/۵ دانگ مشاع از ششدانگ(، دارای متصرف
 مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد

با وضعیت موجود )همکف ۱۰۱/۲۱- اول ۷۸/۱ به صورت دوبلکس(سرایان خیابان حافظ، نبش حافظ ۶نقد۱۴۸/۹۱۷۹/۳۱۲/۰۳۱/۰۴۰/۰۰۰۱/۷۲۶/۳۸۴/۰۰۰مسکونی۴۳۰۵۲۱۴

نیمبلوک خیابان ولیعصر )عج(، ولیعصر ۸ نقد۲۷۷/۱۱۱۴۴۵۹۰/۵۴۳/۵۰۰۵۰۱/۹۶۱/۹۷۵مسکونی۵۳۰۵۶۶۷
پالک ۴۷ ، قطعه شمالی جنب مسجد

با وضعیت موجود، دارای متصرف، مسئولیت رفع تصرف  و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد 
)همکف ۱۱۴،  انبار ۳۰ متر مربع(

نقد و ×××۶۱/۳۷۵۰/۴۴۵۲۱/۲۸۵/۰۰۰مسکونی۶۳۰۵۱۳۸
اقساط

سرایان سه قلعه، حاشیه بلوار امام رضا )ع( 
بعد از میدان جهاد، نبش امام رضا ۱

با وضعیت موجود )همکف ۴۹/۱۴ + سرویس بهداشتی داخل حیاط ۱/۳ متر مربع طبق سند
 مالکیت کاربری به صورت تجاری مسکونی می باشد

نقد و ×××۲۷۳/۷۵۳۰۸/۴۵۱/۹۷۳/۸۵۰/۰۰۰مسکونی۷۳۰۶۲۶۲
اقساط

فردوس حاشیه خیابان خرمشهر ۱۰ 
پالک ۱۱۴

با وضعیت موجود، دارای متصرف، مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد 
)۷۲/۵ متر مربع زیر زمین + ۱۸۵/۹۵ متر مربع همکف + ۵۰ متر مربع پارکینگ و انباری(

نقد و ×××۲۶۳/۱۷۱۰۳۷۰۹/۶۸۶/۰۰۰مسکونی ۸۳۰۶۳۲۴
اقساط

سرایان خیابان جانبازان، نبش جانبازان ۱۱ 
)کوچه شمس( پالک ۳۹

با وضعیت موجود عرصه دارای اصالحی می باشد 

نقد و ۳۹۱/۵۳۶۲/۲۱۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۸۹۰/۰۰۰/۰۰۰مسکونی۹۳۰۴۳۵۱
اقساط

بیرجند خیابان حکیم نزاری، حکیم نزاری ۱۲ 
جمهوری ۸ ، پالک ۴۱

با وضعیت موجود )متراژ عرصه پس از عقب نشینی ۳۸۰/۵ متر می باشد( 

 آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان : بیرجند- خیابان شهید محالتی- نبش ۷ تیر- ساختمان سرپرستی بانک ملت - طبقه پنجم - امور اداری و ساختمان  /  ۰۵۶-۳۲۴۴۶۶۱۶   
آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران - بزرگراه آفریقا - نرسیده به چهارراه جهان کودک - کوچه ژوبین - پالک ۵  /  ۸۸۸۷۲۲۰۰ - ۸۸۷۸۱۳۱۷ 

نقد و اقساط

نرخ سود اقساطتعداد اقساط )ماه(پیش پرداختکاربری

مسکونی 
تجاری
اداری 
سرقفلی

۴۰۱۲۰ درصد

۱۲ درصد۲۴

۱۳ درصد۳۶

۱۴ درصد۴۸

۱۵ درصد۶۰

 شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد
 با وکالت از بانک ملت در نظر دارد امالک مشروحه 
مزایده  طریق  از  را  جنوبی  خراسان  استان  در  ذیل 
عمومی شماره ۹۸/75 به فروش برساند. متقاضیان 

می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین 
لغایت   ۹۸/7/۲۴ تاریخ  از  مزایده  اسناد  دریافت 
۹۸/۸/۱ از ساعت ۸ الی ۱۴ به آدرس ذیل مراجعه 
فرمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان 
وقت اداری روز چهارشنبه ۹۸/۸/۱ می باشد. ضمناً 
جلسه بازگشایی پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 
دفتر  محل  در   ۹۸/۸/۸ چهارشنبه  روز  صبح   ۱۰

مرکزی شرکت برگزار می گردد. شرکت در قبول یا 
رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود. 

شرایط  نقدی  های  فروش  در  الف(  توضیحات: 
 ۴۰ پرداخت،  پیش  درصد   ۴۰ صورت  به  پرداخت 
درصد حداکثر ۲ ماه بعد )همزمان با تحویل ملک( و 
۲۰ درصد هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد. 
ب( نحوه فروش نقد و اقساط )درصد پیش پرداخت، 

تعداد اقساط و نرخ سود اقساط( طبق جدول مندرج 
در آگهی می باشد.

ج( در فروش های اقساطی اولویت با باالترین قیمت 
پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز 
است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین 
برنده مزایده اقدام نماید. د( سایر شرایط مزایده فروش 

امالک در اسناد مزایده درج گردیده است.

برادر بزرگوار؛ جناب آقای سید احمد علوی
درگذشت پدر گرامیتان

 را صمیمانه حضور جناب عالی و خاندان محترم علوی تسلیت عرض 
نموده و از درگاه ایزد یکتا رحمت بی منتهای الهی برای آن شادروان 
 و صبر و شکیبایی برای شما و دیگر وابستگان محترم آرزومندم.

جواهرکالم

جناب آقای سید احمد علوی 
درگذشت پدر بزرگوارتان  

شـادروان سیـد محمـد علـوی
را خدمت جناب عالی و دیگر وابستگان محترم صمیمانه تسلیت 

عرض نموده و از درگاه حضرت پروردگار رحمت بیکران 
برای آن عزیز و صبر و سالمتی برای شما و سایر بازماندگان

 آرزومند است.
گروه ساختمانی دشتگرد و شرکا

*هرم پور

صفحه  5

 حکایت همه »زم« های
جامعه ما !

زم«،  ا...  »روح  دستگیری  خبر 
و  کانال  سایت،  مبدع  و  مجری 
صفحه خبری »آمدنیوز«،  شاید 
خبرهای  ترین  شیرین  از  یکی 
ناخلف،  پسر  این  بود.   98 سال 
کمی  حتی  شاید  دانم،  نمی 
میلیون  چند  »پهپاد«  از  بیشتر 
پایین  ارزش  هم  آمریکا  دالری 
کشیدن داشت؛ »گلوبال هاوک« 
از فاصله چند هزار پایی آسمان، 
با  »زم«  و  کرد،  می  رصد  فقط 
زبان کثیفی که همیشه می گفت 
همه چیز را  ... مشروح در صفحه 2
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فرصت صادرکنندگان برای ثبت نام انتخاب برگزیدگان استانی

صداوسیما- صادرکنندگان خراسان جنوبی برای ثبت نام در بیست و سومین دوره انتخاب صادرکنندگان برگزیده استان تنها تا روز پنجشنبه فرصت دارند. معاون امور بازرگانی و توسعه 
تجارت سازمان صمت گفت: صادرکنندگان تا پایان روز پنجشنبه 25 مهر برای شرکت در این رقابت استانی می توانند با مراجعه به سامانه اختصاصی سازمان توسعه تجارت ایران به 

آدرس https://e.tpo.ir بخش صادرکنندگان نمونه، شرایط، ضوابط و معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه سال را مطالعه و الکترونیکی در همان سامانه ثبت  نام کنند.
 حکایت همه »زم« های
جامعه ما !
*هرم پور

خبر دستگیری »روح ا... زم«، مجری و مبدع 
»آمدنیوز«،   خبری  و صفحه  کانال  سایت، 
شاید یکی از شیرین ترین خبرهای سال 98 
بود. این پسر ناخلف، نمی دانم، شاید حتی 
کمی بیشتر از »پهپاد« چند میلیون دالری 
داشت؛  کشیدن  پایین  ارزش  هم  آمریکا 
پایی  فاصله چند هزار  از  »گلوبال هاوک« 
آسمان، فقط رصد می کرد، و »زم« با زبان 
کثیفی که همیشه می گفت همه چیز را می 
داند و چشمان خبیثش هم رصد می کرد 
و هم امید مردم را با موشک های مسموم 
ایام  از  زد!  می  مدام  اش  ناامیدی  و  یأس 
پرالتهاب دی ماه 96 تا امروز، »زم« با تولید 
و توزیع هزاران محتوای مستند و غیر مستند 
جریان  قالب  در  کشور  مختلف  مسائل  از 
مسمومی به نام »آمدنیوز« یا همان »صدای 
مردم«، با مخاطب قرار دادن نسل جوان، در 
این چند ساله با هدایت و حمایت سرویس 
های اطالعاتی کشورهای مخالف یا معاند، 
نقش مهمی در ایجاد نارضایتی ها، تجمع 
ها، شعارنویسی ها، درگیری ها و آشوب های 
داخلی و دلسردی مردم داشت. »زم« با آن 
کاذب  نفس  به  اعتماد  آن  با  خاص،  غرور 
او،  از  دریغ  بی  آن همه حمایت های  با  و 
 حتی خواب دستگیری اش را هم نمی دید، 
اما به دام افتاد. آن هم توسط پاسداران گمنام 
در عرصه اطالعاتی سپاه و آن هم فقط چند 
روز پس از آنکه فرمانده کل قوا فرموده بودند: 
»من صد در صد به سپاه اعتماد دارم« و سپاه 
هم این گونه جواب این اعتماد را داد. دست 
مریزاد، خداقوت و بوسه به آن دستان پرتوان. 
»زم« و گستردگی و اهمیت فعالیت هایش 
را در روزهای بعد، از زبان خودش بیشتر و 
بهتر خواهیم شنید و قطعاً بزرگی و اهمیت 
کار ویژه »سپاه« در دستگیری او ذهن ها 
را به سوی سه مؤلفه قدرت برنامه ریزی، 
در  اخالص  و  توکل  و  اجرا  در  هنرنمایی 
اما  داد.  خواهد  سوق  پیش  از  بیش  عمل، 
خباثت  بیشتر  شناختن  برای  المجلس  فی 
بازخوانی  به  »زم«  نام  به  عنصری  های 
همان موارد منتشر شده در بیانیه سپاه بسنده 
می کنم که تأکید شده بود؛ »زم« مجری 
عملیات روانی گسترده  برای اختالف افکنی 
در ارکان نظام اسالمی، ایران هراسی، دروغ 
پردازی، القای شبهه در نسل جوان نسبت به 
عقاید و باورهای دینی و تبلیغ و فراهم سازی 
زمینه های اقدامات خشونت بار و تروریستی،  
ایجاد آشوب و ناآرامی در کشور بود. بعد از آن 
هم در اخبار تکمیلی اطالعات سپاه آمد که 
او کانون تالقی و تبادل پیام در شبکه تغذیه 
و پشتیبانی جریان آمدنیوز در داخل و خارج 
کشور بوده که به عنوان پنجره یک سامانه 
پیچیده اطالعاتی که از سوی سرویس های 
دشمن برای ایجاد ناامنی روانی در جامعه، 
و  نظام  گوناگون  ارکان  میان  تفرقه افکنی 
لطمه زدن به سرمایه اجتماعی کشور طراحی 
شده بود و هدف اصلی عملیات دستگیری 
بوده  پیچیده ای  الگوریتم  به  دستیابی  او، 
افکار  اِدراکی علیه  اِعمال جنگ  که شبکه 
عمومی داخلی بر اساس آن طراحی شده بود 
و سرمایه اجتماعی کشور را مورد هجوم قرار 
می داد. اما بازنمایی دیگری از این دستگیری 
نیست.  توجه  اهمیت  و  لطف  از  خالی  نیز 
»روح ا... زم« در همه این سال ها در زمینی 
بازی  کرد که بعضی از مسئوالن بی لیاقت 
ما، بعضی از مدیران بی غیرت ما و بعضی از 
رسانه های ساکت ما و بعضی از جیره خواران 
مافیای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور 
مسئوالن  بودند!  کرده  مهیا  او  برای   ما 
بی لیاقت و بی کفایتی که نه درد مردم را 
داشتند و نه درد مردم را می فهمیدند، مدیران 
بی غیرتی که نه مدیریت بلد بودند و نه حاضر 
به ترک صحنه و جایگزینی نیروهای دلسوز 
و انقالبی و جوان بودند، جیره خواران مافیای 
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که همه جا 
های  صحنه  بالفطره  غایبان  وقت  همه  و 
انقالبند و به هنگامه آشوب ها و بلبشوها، 
به نیش کشیدن گوشت  برای  وار  کرکس 
قربانی های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، 
حاضر و ناظرند و بدتر از همه آنها، رسانه  
های ساکتی که با سکوت شان، با نشانی 
های اشتباه دادنشان....)ادامه در ستون مقابل(

صندوق  کارگزاران  نشست  چهارمین   - جم  امین 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان 
 خراسان جنوبی صبح دیروز با حضور مدیرکل تعاون ،
امور  دفتر  مدیر کل  و  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار 

روستایی استانداری برگزار شد.
44 درصد از جمعیت مشمول

در استان تحت پوشش صندوق بیمه
 مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشایر استان خراسان جنوبی در این جلسه ضمن 
خداقوت به کارگزاران صندوق بیمه در استان، با اشاره 
به اینکه کارگزاران ما اشخاص حقوقی هستند که 
در روستاهای استان مشغول به فعالیت اند،گفت: در 
 استان 35 کارگزار بیمه صندوق روستایی فعال هستند.
فرج زاده با بیان اینکه بیمه ما بیمه حمایتی دولت 
است و به ماندگاری جمعیت و جلوگیری از مهاجرت 
کمک می کند ، ادامه داد : ۴۴ درصد جمعیت مشمول 
در استان تحت پوشش صندوق بیمه روستاییان و 

عشایر استان قرار دارند.
خواسته ما همراهی دهیاران است

وی با اشاره به اینکه افزایش جمعیت تحت پوشش 
بیمه نیاز به کمک و همراهی دیگر دست اندرکاران 
بخش توسعه روستایی و عشایری نیز دارد، تصریح 
کرد: درآمد کم روستاییان و میزان اعتماد مردم به 
 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ، 

از عوامل مهم تاثیر گذار در میزان مشارکت مردم است.
فرج زاده خواسته کارگزاران از دهیاران را همراهی و 
اعتماد سازی بین مردم به عنوان نمایندگان دولت 
خواند و اظهار کرد: وظیفه دهیاران و اعضای شورای 
شهر که معتمدان مردم محسوب می شوند این است 
که در اعتماد سازی مردم نسبت به این بیمه ما را 

همراهی کنند تا همه از مزایای آن بهره مند گردند.
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشایر ، نقش مهمی در همه زمینه ها دارد

مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در این 
جلسه با بیان اینکه پوشش بیمه ای یکی از آرزوهای 
همیشگی آحاد مردم بوده که با تشکیل صندوق بیمه 
حال  در  عشایر  و  روستاییان  کشاورزان،  اجتماعی 
تحقق است ، گفت : اهمیت صندوق بیمه روستایی به 
میزانی است که برای بسط و توسعه آن به مشارکت 
و همراهی تمام مسئوالن نیاز است. رکنی ادامه داد: 
مطمئنا اگر از ظرفیت دهیاران در این زمینه استفاده 

شود، اثرات خوبی خواهد داشت. وی با بیان اینکه 
بیمه ها و خصوصا بیمه روستایی که مربوط به اقشار با 
سطح درآمدی کمتر است ، امنیت اجتماعی و سالمت 
 اجتماعی به وجود می آورد ،خطاب به کارگزاران گفت :  
 کار شما چون پوشش دهی اقتصادی افراد است ، حتی 
 در جنبه های اجتماعی و امنیتی نیز اثرگذاری باالیی دارد.
کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق 
روستاییان و عشایر نقش مهمی در ایجاد 

امنیت خاطر روستاییان دارد
خراسان  استانداری  روستایی  امور  دفتر  مدیرکل 
مهم  های  از هدف  اینکه  به  اشاره  با  نیز  جنوبی 
انقالب ، ایجاد عدالت اجتماعی و رفع محرومیت 
از مناطق کشور بوده است، گفت: همه مسئوالن 
را  جامعه  و  کشور  دغدغه  که  اندرکاران  دست  و 
دارند در تالش اند تا فقر را در جامعه کاهش دهند.
عالیه خواجوی با بیان اینکه صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر یکی از موارد مطرح 
شده در همین زمینه است، ادامه داد: این صندوق 
می تواند در ایجاد امنیت خاطر برای روستاییان نقش 

بسزایی داشته باشد.
باید دالیل موفقیت استان های پیشرو در 
 افزایش جمعیت تحت پوشش بررسی شود
وی با بیان اینکه در استان برای تکمیل پوشش 
، داریم  پیش  در  زیادی  راه  هدف  جامعه   دهی 
اضافه کرد: تکمیل این چرخه اهتمام ویژه دست 
کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق  اندرکاران 

روستاییان و عشایر و سایر دستگاه های مرتبط با 
آن را می طلبد و باید در زمینه اعتماد سازی تالش 
حداکثری انجام شود.مدیرکل دفتر امور روستایی 
اینکه باید  با اشاره به  استانداری خراسان جنوبی 
افزایش  در  پیشرو  های  استان  موفقیت  دالیل 
میزان افراد تحت پوشش را بررسی و با توجه به 
آن شرایط در استان پیاده سازی کرد، گفت: توجه 
از اهمیت ویژه  نیز  این بخش  بانوان در  به قشر 
ای برخوردار است زیرا با وجود اینکه بخش عمده 
فعاالن بخش کشاورزی بانوان هستند اما فقط ۱8 
درصد از آنان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار دارند. خواجوی 
همکاری  بر  مبنی  شما  پیشنهاد  کرد:  تصریح 
دهیاران با کارگزاران را بررسی و تالش می کنیم 
در همایش ها و برنامه های مرتبط با دهیاران ، 
زمانی را نیز برای ارائه مطالب کارگزاران و توضیح 
در خصوص فعالیت آنان قرار دهیم.گفتنی است در 
ادامه این جلسه ، کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی 
روستاییان و عشایر به طرح مسائل و  کشاورزان، 
مشکالت خود پرداختند که مسئوالن امر قول بررسی 
موارد عنوان شده را دادند. در پایان مراسم نیز حکم 
بازنشستگی یکی از مستمری بگیران صندوق بیمه 
روستاییان و عشایر استان ،توسط مدیر صندوق استان 

و مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری اهدا شد.

نقش ویژه صندوق بیمه روستاییان و عشایر  در ماندگاری مردم  روستاها 

)... ادامه سرمقاله( با خالی کردن صحنه و ایجاد در چهارمین نشست کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان مطرح شد:
حفره های خبری عمدی و سهوی و با فاصله 
گرفتن از مردم و با محافظه کاری مشمئز کننده 
باعث  انگیزشان،  فساد  های  خواری  رانت  و 
میدان دادن به امثال »روح ا... زم« در آن ایام 
خاص و بعد از آن شدند! چشمان تیزبین سپاه، 
آلود خباثت  ا... زم« را در آسمان فساد  »روح 
های  »زم«  کرد.  شکار  و  دید  دشمنان  های 
داخلی  آشنای  های  زمزمه  نقاب  در  بیشتری 
و گاه در لوا و لباس دلسوزان بی پروای نظام، 
کنند،  می  فعالیت  و  اند  باقی  در کشور  هنوز 
»زم« های  دیگری هنوز به امید مهیا شدن 
فرصتی دوباره در پشت خاکریز رانت ها و غفلت 
ها و فسادها مترصدند و سرک می کشند، »زم« 
فراوانی  نوشتاری  و  و شنیداری  دیداری  های 
هنوز در گوشه و کنار کشور با ندانم کاری ها، 
با مسئولیت ناشناسی ها، با تالش برای تفرقه 
افکنی های رسانه ای و کوبیدن به طبل جدایی 
هایی سیاسی و اجتماعی، با زمان نشناسی ها، 
با بزرگ کردن خبرهای کم اهمیت و کوچک 
بردن  فرو  با  بزرگ،  خبرهای  دادن  جلوه 
مشکالت و تنگناهای مردم در محاق سکوت 
و فراموشی، با هتک حرمت بی استناد شخصیت 
ها و انگ زدن های بی ادله و تهمت زنی های 
به دور از تقوا و بی آبرو کردن افراد و حتی گاه 
با تدلیس و تالش برای عوام فریبی و دسیسه 
زایی برای جامعه با پرچم هواداری از نظام و 
 آرمان های انقالب و والیت، مشغول فعالیت اند. 
اولین لحظه های  مشهور است که »زم« در 
دستگیری اش می گفته: »قطعاً شما از سپاه 
هستید... هیچ کس به جز سپاه توان و قدرت 
چشمان  هم  حاال  نداشت.«  مرا  دستگیری 
بیدار سایر دستگاه های نظارتی و اطالعاتی و 
امنیتی می باید با الگوگیری از اخالص و اعتقاد 
و احساس وظیفه و جهادی عمل کردن سپاه، با 
جدیت و توان بیشتر،  زم های بی شمار ضربه 
زننده به انقالب را هدف بگیرد و زمین بزند؛ 
همان »زم« هایی که بیش از هر چیز، روی 
جهل و ناآگاهی بخشی از جامعه و روی نفاق و 
دو رویی بخش دیگری از جامعه سوار می شوند 
و ترک تازی می کنند.)لطفا نظر و پیشنهاد خود 
در رابطه با یادداشت های روزنامه را به شماره 
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 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  

  نبش رجایی 15  
09155614880  

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

شرکت تاپیس )شعبه بیرجند( 
استخدام بازاریاب حضوری با سابقه مرتبط 

حقوق ثابت، بیمه از روز اول استخدام، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب 
و ذهاب + پورسانت عالی

عالقه مندان جهت مصاحبه با شماره  5196  307  0915 
هماهنگ نمایند و یا حضوری به آدرس دفتر شرکت تاپیس

 شعبه بیرجند نبش پاسداران 5 مراجعه نمایند. 

کارت دانشجویی اینجانب بهناز روشنی به 
شماره دانشجویی 95121050148019 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی پراید صبا به شماره پالک
 ایران 32   872 د 73 به نام فاطمه دوستی به شماره 

شناسنامه 2941 و  کد ملی 0651947987 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  می باشد.

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

به یک نفر فوق دیپلم عمران جهت سرپرستی 
کارگاه و یک نفر خانم جهت امور اداری

 و دفتری در شرکت ساختمانی نیازمندیم.
09393518043 - 32312089  

یک شرکت پخش مواد غذایی
 واقع در شهرک صنعتی به یک 

کارگر ساده جهت کار در انبار و یک 
راننده پایه دو دارای کارت هوشمند 

نیازمند است.
09152563507 -09156041952

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

0915   866   8002 

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

  شهـرام  مداحـی    3647  363  0915

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       ۰۹۱۵۵۶۱۲۹۴۹ - ۳۲۳۳۱۰۵۰ 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

آب شیرین کن    کولر
فروش -  سرویس

۰۹۱۵۰۹۰۲۹۹۳

00:05 پرسمان - بازپخش
00:30 قرارگاه بی قرار

01:10 فیلم تلویزیونی فرزانه
02:45 مستند دعوت

03:20 مستند پاناما،میراث طبیعی جهان
04:17 اذان صبح به افق بیرجند

04:40 مراسم جمع خوانی قرآن کریم
05:35 سخنرانی
06:05 دعای عهد
06:20 صد فرسخ

06:50 بی مار و خارانو
07:00 صبحانه - زنده

08:05 پرسمان
08:30 مجموعه دولت مخفی - بازپخش

09:30 مستند سفر از چزابه
09:50 سفره قندی

11:00 خبر استان
11:19 اذان ظهر به افق بیرجند

11:45 شاهدان
12:10 روباه و خروس
12:26 خسته نباشید

13:05 شب های زعفرونی - بازپخش
14:20 فیلم تلویزیونی فرزانه -  بازپخش

16:00 خبر استان
16:35 بازتاب - بازپخش

17:17  اذان مغرب به افق بیرجند
17:50 سفره قندی- بازپخش

18:50 استات
19:20 قاب دوم

20:00 خبر استان
20:25 رویدادهای ورزشی

21:00 شب های زعفرونی - زنده
22:15 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

چلو کوبیده
چلو جوجه
چلو پاچین
چلو بال

کوبیده
جوجه
پاچین
بال

   کبـابی محمـد )ابوترابی(
برنج ایرانی درجه یک

آدرس: بین مدرس 49 و 49/1 
روبروی پمپ CNG مدرس 

09365045962 - 32436979

طبخ زغالی

پیک رایگان

عکس: امین جم
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رنگ یکی از مشخصات اغذیه است که به وسیله احساس بینایی 
درک شده و از نظر پذیرش مصرف کننده بسیار مهم است. رنگ 
ماده غذایی به موازات شکل، اندازه، طعم و مزه از خصوصیات حسی 
آن محسوب می شود و به عنوان یک راهنمای چشمی کیفیت، 
عمل می کند. در مواردی از رنگ برای خوش منظر نمودن و یا 
یکنواختی و متحدالشکل کردن محصوالت استفاده می شود که 
بالمانع است. گاهی هم برای مخفی کردن و پوشاندن و نامحسوس 
جلوه دادن عیوب و تقلبات فرآورده های غذایی به کار می رود که 

مجاز نمی باشد.
طبقه بندی رنگ ها

رنگدانه های موجود در ماده غذایی به سه دسته تقسیم 
می شوند :

الف.طبیعی:  این رنگ ها از منابع طبیعی )عصاره و رنگدانه 
گیاهان، میوه ها ، سبزی ها و مواد ارگانیک( استخراج می شوند و 
دارای سه منشا گیاهی، حیوانی و یا معدنی می باشند. این گونه رنگ 
ها با اصول GMP و استانداردهای غذایی مطابقت داشته و دارای 
شماره اند )E. no ( و به اشکال پودری یا مایع در دسترس بوده و 

مقاوم به )اسید، نور و گرما( می باشند. 
ب. رنگ های مشابه طبیعی: استفاده و یا استخراج رنگ از 
منابع طبیعی همیشه مقرون به صرفه نبوده و یا دسترسی به مواد 
بنابراین ساختمان رنگدانه های طبیعی مورد  ندارد،  اولیه وجود 
شناسایی قرار گرفته و مشابه آن در صنعت ساخته می شود. از این 
رنگ ها می توان بتاکاروتن را ذکر کرد که در سال های اخیر در 

صنعت ماکارونی ایران مورد استفاده قرارمی گیرد.
ترکیبات  سنتزی  های  رنگ  مصنوعی:   های  ج.رنگ 
شیمیایی هستند که در طبیعت وجود نداشته و با استفاده از روش 
های شیمیایی ساخته و سنتز می شوند. دامنه کاربرد آنها نامحدود 
است به طوری که عالوه بر صنعت رنگرزی در صنایع داروسازی، 
 میکروب شناسی، عکاسی ، صنایع غذایی و ... به کار می رود. 
اکثر این رنگ ها از نظر مصرف در غذای انسان قابل قبول نبوده و سرطان 
زا می باشند. مصرف تعداد محدودی از رنگ های مصنوعی در اغذیه 
مجاز می باشند. مصرف مواد غذایی حاوی این رنگ ها درکودکان 
باالی سه سال باعث بیش فعالی و ناراحتی های گوارشی و پوستی 
می شود. استفاده از رنگ های غیرمجاز در خوراکی های کودکان 
 مثل بیسکوئیت یا یخمک می تواند باعث از کار افتادن کبد کودک 
 یا حتی مرگ او شود. امکان بروز ناهنجاری کودک و سقط جنین هم در 
 مادرانی که مصرف کننده رنگ های غیرمجاز هستند، دور از انتظار نیست. 

کنجد یکی از گیاهان هزار خاصیت طبیعت است که بسیاری از 
مواد معدنی ، اسید های چرب غیر اشباع و مقداری آهن را در خود 
جای داده  که درمیان انواع گیاهان دارویی و دانه های روغنی دارای 
جایگاه ویژه ای است، روغنی از این دانه های طالیی پر خاصیت 
تهیه می شود که بسیاری از کارشناسان تغذیه در سراسر جهان 
توصیه به استفاده روزانه از آن می کنند. مصرف این روغن برای 
تمام گروه های سنی مخصوصاً افراد سالمندی که از ناراحتی هایی 
مانند کلسترول باال،فشار خون رنج می برند توصیه می شود. اما این 
روزها در تعدادی از فروشگاه ها دستگاه های روغن گیری نه چندان 
بزرگی دیده می شود که با آن در مقابل دید مشتری روغن دانه هایی 
چون کنجد و سیاهدانه را می گیرند و با این شعار که روغن در حضور 
خریدار استخراج می شود و بدون مواد نگهدارنده و هر گونه افزودنی 
دیگر است به مشتری عرضه می شود. این دستگاه های روغن گیری 
که در فروشگاههای سطح شهر در حال روغن کشی هستند، فقط 
بخش کوچکی از خط تولید روغن گیری دانه ها در کارخانجات روغن 
کشی را تشکیل می دهند و پس و پیش این دستگاه ها، وسایل و 
ملزوماتی است که به واسطه آن روی دانه ها و روغن خام استخراج 
شده عمل تصفیه و فرآیندهای مختلف و آزمایشات موشکافانه ای 
انجام می گیرد که متاسفانه در فروشگاه های مذکور این وسایل و 
مراحل حذف و فقط از دانه، روغن گرفته می شود آن هم در شرایط 
نه چندان بهداشتی و دور از آزمایشات و نظارت مسئوالن فنی و 
کنترل کیفیت.  این روغن باید بالفاصله پس از استخراج مصرف، یا 
در غیر این صورت تصفیه شود. روغن خام حاوی صمغ، موم، ذرات 
ریز، رطوبت، اسیدهای چرب آزاد، اجزای دانه و ترکیبات زائد دیگری 
است که در اثر ماندگاری و مجاورت با هوا، نور، حرارت و رطوبت 
محیط دچار فعل و انفعاالت میکروبی و شیمیایی مختلفی شده و 
بدون شک در اثر هیدرولیز و اکسیداسیون فاسد و مسموم می شود. 

مصرف روغنی که در تماس با اکسیژن هوا اکسید شده به دلیل ایجاد 
رادیکال های آزاد مضر است و افزایش پراکسید، موجب بیماری های 
 کرونر قلب، تصلب شرایین )سخت شدن رگ ها( و پیری زودرس می شود. 
نکته دیگر آن که اگر دانه های کنجد در شرایط نامساعد محیطی 
آلوده به انواعی از کپک ها شده باشد روغن آن براحتی مسموم و 

مصرف آن برای کبد زیانبار خواهد بود.

روغن علیه قلب
مصرف بیش از حد روغن ها عالوه بر ایجاد چاقی، 
خطر ابتال به بیماری های قلبی عروقی و برخی از 
انواع سرطان ها را افزایش می دهد. روغن های نیمه 
جامد و چربی های جامد، حاوی اسیدهای چرب 
 اشباع و ترانس هستند که سالمت را تهدید می کنند. 
انواع روغن های مایع گیاهی به دلیل وجود اسیدهای 
 چرب غیر اشباع کمتر سالمتی را تهدید می کنند. 
 در استفاده از روغن ها به نکات زیر دقت نمایید

1 - اگر کلسترول باال یا سابقه بیماری قلبی در 
خانواده دارید، غذاهای کم چرب بخورید.

زیرا  بخورید  ماهی  هفته  در  بار   2 حداقل   -  2
بیماری  به  ابتال  آن خطر  مفید  اسیدهای چرب 

قلبی را کاهش می دهد.
3 - رژیم های غذایی سرشار از اسیدهای چرب 
غیر اشباع، خطر بروز بیماری های قلبی- عروقی 

را کاهش می دهد.
4 - برای پیشگیری از بیماری های قلبی- عروقی 
و سرطان ها، کاهش دریافت چربی اشباع از منابع 
 حیوانی )مثل گوشت قرمز و لبنیات پرچرب( می تواند 

سودمند باشد.
عوارض جانبی و بایدها و نبایدها در مصرف نمک

سدیم یکی از مواد ضروری برای عملکرد درست 
بدن ما است. نمک به حفظ تعادل مایعات بدن و 
پشتیبانی از انتقال پیام های عصبی برای انقباض و 
انبساط عضالت کمک می کند. بدن ما به خودی 
خود سدیم تولید نمی کند، بنابراین باید نیاز بدن 
خود را به سدیم از طریق غذا و نوشیدنی ها برطرف 
کنیم. ولی حقیقت این است روزانه به مقدار زیاد 
نداریم. نیاز  دارد  وجود  غذاها  در  که   سدیمی 

 راه های کم کردن مصرف نمک
1 -  هنگام پختن غذا از استفاده نمک بپرهیزید و 
 سعی در استفاده از جایگزین آن مانند لیموترش کنید. 
 2 -  به جای خرید غذاهای آماده در خانه پخت و پز کنید. 
 این کار میزان کم سدیم در غذایتان را تضمین می کند.

3 - به ندرت غذاهای با نمک باال را مصرف کنید. 
خوردن پاستا، پیتزا و هات داگ را به روزهای خاص 
 موکول کنید و به عنوان پاداش از آن لذت ببرید.

4 -  همیشه خوردن غذاهای آماده یخ زده را به 
نوع کنسروی آن ترجیح دهید.

عوارض جانبی مصرف بیش از اندازه نمک
1 - فشار خون باالتر

افزایش حجم خون به طور غیر مستقیم موجب 

افزایش فشار خون نیز  می گردد. در صورت مصرف 
بیش از حد نمک کلیه برای حفط تعادل سدیم در 
خون، اجازی خارج شدن آب را از خون نمی دهد و 

به همین دلیل حجم خون افزایش می یابد.
2 - کمبود آب در بدن و تشنگی

بدن برای حفظ تعادل سدیم در خود نیازمند آب 
بیشتر است. پس اگر میزان غیر متعارفی نمک 
خواهد  نیاز  بیشتری  آب  بدن  می کنید  مصرف 
داشت، پس احساس تشنگی و کمبود آب بیشتری 
حس خواهید نمود و در صورت مصرف نکردن 
آب کافی عوارضی همچون تشنگی شدید، حالت 
تهوع و اسهال خواهید داشت که برای دفع سدیم 

اضافی به وجود آمده است.
 3 -  افزایش احتمال سنگ کلیه، سرطان معده 

و پوکی استخوان
قند و شکر و دیابت

یکی از مهم ترین دالیل ابتال به دیابت، مصرف زیاد 
قند، شکر و مواد شیرین است. به منابع پنهان قند در 
مواد غذایی توجه کنید. انواع سس ها، قهوه های 
فوری، نوشابه های گازدار، آب میوه های صنعتی، 
کمپوت ها، انواع شیرینی، شکالت و دسرهای آماده 

حاوی مقادیر زیادی قند هستند.
مصرف بی رویه قند و شکر از عوامل اصلی 

ابتال به دیابت است
برای پیشگیری از دیابت سازمان بهداشت جهانی، 
توصیه می کند قند و شکر مصرفی روزانه حداکثر 

5 درصد انرژی مورد نیاز روزانه را تامین کند.یعنی 
کمتر از 6 قاشق چایخوری یا کمتر از 25 گرم روزانه.

قند و شکر و چاقی
کودکان چاق در بزرگسالی شانس بیشتری برای 
ابتال به دیابت نوع 2، بیماری های قلبی عروقی، 
های  بیماری  و  پستان  سرطان  کولون،  سرطان 
مفصلی استخوانی دارند. در افراد بزرگسال چاق نیز 
خطر ابتال به دیابت نوع 2، سرطان پستان، سرطان 
کولون، مشکالت عاطفی،  روانی و اجتماعی مثل 
استرس، اعتماد به نفس پایین و افسردگی بیشتر 
است. برای پیشگیری از اضافه وزن و چاقی، کل قند 
و شکر مصرفی در برنامه غذایی روزانه باید کمتر از 6 
قاشق چایخوری باشد. این مقدار شامل قند پنهان در 
مواد خوراکی مثل عسل، مربا، بستنی، نوشابه، آبمیوه 

صنعتی، شیرینی و شکالت و ... می باشد.
قند و شکر و سالمت قلب

مصرف بیش از حد قند و شکر و به طور کلی مواد 
قندی و شیرین باعث افزایش فشار خون، اضافه 
وزن، کاهش کلسترول خوب خون و افزایش تری 
گلیسرید می شود که همگی از عوارض ابتال به 

بیماری های قلبی عروقی هستند.
نشانگر های  رنگی تغذیه ای در راستای 

ارتقای دانش مصرف کننده
از آنجا که چربی، قند و نمک سه ماده ای هستند 
بنابراین  است،  زا  بیماری   زیادشان  مصرف  که 
برای مراقبت بیشتر چراغ راهنمای تغذیه  ای روی 
محصوالت غذایی طراحی شده است. نشانگرهای 
رنگی تغذیه ای به منظور افزایش آگاهی مصرف 
کنندگان و اصالح الگوی مصرف جامعه بر روی 
برچسب محصوالت خوراکی تدوین شده است.  
مصرف  به  کمک  رنگی  نشانگرهای  از  هدف 
کننده به منظور شناسایی ویژگی های تغذیه ای 
و  جسمی  شرایط  به  توجه  با  تا  است  محصول 
نیازهای شخصی، انتخاب آگاهانه داشته باشد. در 
که  تغذیه ای  راهنمای  چراغ  عنوان  با  طرح  این 
در برگیرنده نشانگرهای رنگی روی محصوالت 
است، میزان چربی، قند و نمک در هر ماده غذایی 
مشخص می شود. نشانگرهاي رنگي در سه رنگ 
سبز، نارنجی و قرمز، روي محصول غذایي درج 
باالي  مقدار  دهنده  نشان   قرمز  رنگ  مي شوند. 

ترکیب مورد نظر )مثال چربي ترانس یا نمک( است، 
رنگ نارنجی نشان دهنده مقدار متوسط و رنگ سبز 
هم نشان دهنده مقدار کمي از ترکیب مورد نظر می 
باشد. هرچه نشانگرهاي سبز یک محصول غذایي 
بیشتر و نشانگرهاي نارنجی و قرمز آن کمتر باشند، 

یعني آن محصول سالم تر است.

نشان ایمنی و سالمت
فرآورده ایمن و سالم فرآورده ای است که از مواد 
اولیه سالم و در شرایط خوب بهداشتی تولید شده 
دارای  خاص،  های  ویژگی  بودن  دارا  ضمن  و 
خصوصیاتی است که به ارتقای ایمنی و سالمت 
و  ایمنی  نشان  نماید.  می  کننده کمک  مصرف 
سالمت یک سیب سبز رنگ )نماد سالمت( می 
باشد که عبارت ایمنی و سالمت درکنار آن نوشته 
شده است این نشان از سوی سازمان غذا و دارو 
به فرآورده هایی که عالوه بر سالم و ایمن بودن 
تغذیه ای مناسب و  یا چند خاصیت  دارای یک 
سالمت بخش مانند غنی شدن با امالح و ویتامین 
ها، کم بودن میزان چربی، نمک و نداشتن قند 
افزوده و بدون افزودنی های مصنوعی و شیمیایی 
و ... باشند، اعطا می گردد. هدف از اعطای نشان 
ایمنی و سالمت را می توان معرفی و شناساندن 
و  مردم،ترویج  به  محور  سالمت  محصوالت 
فرهنگ سازی مصرف غذاهای سالم تر، اصالح 
الگوی مصرف مواد غذایی در راستای تغذیه سالم و 
معرفی واحدهای تولیدی دارای محصوالت سالم تر 

و حمایت از تولیدات سالمت محور برشمرد.

قند، نمک ، چربی

چرا از افزودنی ها در مواد غذایی استفاده 
می کنیم؟ 

صنایع  در  گسترده ای  عملکرد  افزودنی  مواد 
غذایی دارند. افزودنی ها در حفظ سالمت و جاذبه 
موادغذایی در مسیر انتقال به مراکز فروش شهرها 
که گاه هزاران مایل از محل تولید و پرورش آن 
این  حال  عین  در  می باشند،  مؤثر  دارد،  فاصله 
افزایش مدت  رنگ،  بهبود طعم،  با  افزودنی ها، 
زمان پایداری و قوام محصوالت غذایی، باعث 
ارتقای کیفیت و جاذبه بیشتر آنها می شوند. پس 
به  طور خالصه می توان گفت که افزودنی ها در 
سالیان متمادی در امر نگهداری، طعم دهندگی، 
تأثیر به سزایی  ترکیب، قوام و رنگ موادغذایی 
جبران  جلب  جهت  را  مهمی  نقش  و  دارند 
کمبود موادغذایی ایفا می کنند. این مواد افزودنی 
جوابگوی نیاز مصرف کنندگان در تمامی فصول 
سال برای دستیابی به غذایی سالم، اشتهاآور و 
قابل تهیه می باشند. امروزه افزودنی های رنگی و 
مصرفی در موادغذایی، بیش از هر زمان دیگر 

تحت نظارت و بررسی قرار دارند. 
در محصوالت غذایي ، دارویي ، آرایشي و بهداشتي 

از افزودني هاي شیمیایي متعددي استفاده مي 
شود که اگر به فهرست ترکیبات تشکیل دهنده 
که روي برچسب این محصوالت درج مي شود 
توجه کنید به نام بعضي از این ترکیبات یا در بعضي 
موارد اصطالح افزودني هاي مجاز برخورد مي 
کنید. به طور معمول این افزودني ها براي افزایش 
کیفیت و به خصوص ماندگاري محصوالت اضافه 

مي شود؛ اما نکته مهم این است که مقدار ترکیبات 
و مواد افزودني که مصرف مي شود در کیفیت 
محصول اهمیت فوق العاده اي دارد و به همین 
دلیل است گاه 2 محصول که به ظاهر از ترکیبات 

مشابه تهیه شده اند، کیفیت بسیار متفاوتي دارند.
در گذشته بیشتر غذاها به طور مستقیم از منابع 
طبیعي تولید و مصرف مي شد و اغلب بدون هزینه 

هاي جانبي به دست مصرف کننده مي رسید، اما 
امروزه براي تهیه محصوالت غذایي در کارخانه 
هاي صنایع غذایي از افزودني هاي شیمیایي و 

مواد نگهدارنده ضدمیکروبي استفاده مي شود.
ماده افزودنی رنگی چیست؟                                
این افزودنی به هر رنگ، دانه رنگی و یا ماده ای 
هنگام  رنگ،  ایجاد  باعث  که  می شود  اطالق 

به کارگیری و افزودن آن در موادغذایی، دارویی، 
افزودنی های  می شود.  انسان  بدن  یا  و  آرایشی 
دارو،  موادغذایی،  همچون  مواردی  در  رنگی 
لوازم آرایشی و پاره ای از ابزار پزشکی همچون 
لنزهای تماسی مورد استفاده قرار می گیرند. مواد 
افزاینده  رنگی به دالیل مختلف در صنایع غذایی 
تعدیل  به  می توان  جمله  از  که  می روند  به کار 
میزان اتالف رنگ در مدت زمان نگهداری و یا 
عمل آوری مواد غذایی و جبران نوسانات طبیعی 
در میزان رنگ مواد غذایی اشاره کرد. افزودنی های 
رنگی معاف از اخذ گواهی نامه، شامل پیگمان های 
حاصل از منابع طبیعی همچون سبزی ها، مواد 
معدنی و حیوانات می باشد. به عنوان مثال: رنگ 
کارامل با حرارت دادن شکر و سایر هیدروکربن ها 
تحت شرایطی کامل کنترل شده برای استفاده 
در انواع سس ها، مانند سس گوشت، نوشابه های 
غیرالکلی، موادغذایی پخته شده و سایر مصارف 

غذایی تهیه می شود.                
بعضی افزودنی های مواد غذایی شامل:        
و  آسپارتام  آلفاتوکوفرول،  پتاسیم،  آسولفام 

بتاکاروتن می باشد.

افزودنی های مواد غذایی چیست؟ 

غذا مهمترین نیاز اولیه جوامع انسانی و تضمین امنیت غذایی از ضروری ترین اصول محافظت از سالمت جامعه است. تهیه غذای ایمن با کیفیت مطلوب، برای تداوم بقای بشر و کیفیت زندگی امری ضروری و 
حق همه مصرف کنندگان است. امروزه ترکیبی از رژیم های غذایی ناسالم و سبک زندگی بی تحرک باعث افزایش نرخ چاقی شده است که البته نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای کم درآمد 
رژیم غذایی ناسالم عامل خطر اصلی مرگ و میر ناشی از بیماری های غیر واگیر از جمله بیماری های قلبی عروقی، دیابت و برخی سرطان ها است. عادات غذایی ناسالم یک پنجم مرگ ها را در سراسر دنیا رقم 

می زند. چاقی و سایر اشکال سوء تغذیه تقریبا از هر سه نفر یک نفر را مبتال می کند. پیش بینی ها نشان می دهد که این تعداد تا سال 2025 به یک نفر از دو نفر خواهد رسید.
  به دلیل اهمین موضوغ غذا روز 16 اکتبر مصادف با 24 مهر به عنوان روز جهانی غذا نامگذاری شده با توجه به برنامه های فرهنگ سازی مرتبط با ایمنی غذا که هر ساله برگزار می شود، امسال نیز با تاکید بر 
شعار سال 201۹ سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد “رفتار ما آینده ما را می سازد، رژیم غذایی سالم برای دنیای بدون گرسنگی” ، ویژه برنامه هایی همزمان در سراسر کشور با محوریت ۷ اصل با عنوان 
ملی ” اصالح الگوی تغذیه برای حفظ و ارتقای سالمت” با هدف کاهش قند، نمک و چربی محصوالت غذایی و آشامیدنی، نشانگرهای رنگی تغذیه ای در راستای ارتقای دانش مصرف کننده، نشان ایمنی و 
سالمت محصوالت غذایی سالمت محور، مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت در حوزه غذا، محصوالت غذایی ویژه و فراسودمند و اطالع رسانی و ارتقای آگاهی مصرف کننده در حوزه سالمت غذا برگزار خواهد شد. 

وژیه انهم معاونت غذا و دارو دااگشنه علوم زپشکی بیرجند
غذای سالم ، زندگی سالم

آنچه باید در مورد روغن کنجد بدانیم

رنـگ های خـوراکی 

اصالح الگوی تغذیه برای حفظ و ارتقای سالمت
من نیز مسئول سالمتی خود هستم



۲۳ مهر، روز عصای سفید روزی برای پویایی روشندالن

چهار شنبه   * 24 مهر  1398 * شماره  4472
4 تشخیص کاالی اصلی وارداتی از تقلبی 

یا قاچاق با برچسب کنترل اصالت و 
رهگیری و رد یابی فرآورده های

) TTAC( سالمت محور

کلیه کاالهای سالمت محور وارداتی از قبیل فرآورده 
بهداشتی،دارو  و  آشامیدنی،آرایشی  و  خوراکی  های 
برچسب  دارای  بایستی  پزشکی  تجهیزات  و  مکمل 

رهگیری، ردیابی وکنترل اصالت باشند.

کاال  بودن  نشانه مجاز  اصالت  برچسب  صرفا وجود 
 TTAC سامانه  از  باید  مربوطه  اطالعات  نیست. 

استعالم گردد.

روش استفاده از برچسب اصالت
 توسط مصرف کننده :

از  پس  خود  فرآورده  اصالت  کنترل  جهت 
بررسی برچسب از لحاظ مخدوش و پاره نبودن آن 
، لطفا با دقت قسمت قابل خراشیدن روی برچسب 
را بخراشید تا اعداد کد اصالت )16 رقمی ( که زیر 

برچسب قرار دارد نمایان گردد.
کد اصالت )16 رقمی( از طریق تلفن گویا ، پیام کوتاه 
) SMS ( ، سایت و نرم افزار تلفن همراه قابل بررسی 

می باشد.
کنترل اصالت فرآورده از طریق تلفن گویا

جهت کنترل اصالت فرآورده خود توسط سامانه تلفن 
گویا پس از گرفتن شماره تلفن 6185 - 021 توسط 
کنترل  مراحل  گویا  تلفن  سامانه  به  اتصال  و  تلفن 
کد اصالت را به ترتیب پیام های اعالم شده توسط 

سیستم اجرا کنید.
کنترل اصالت فرآورده از طریق پیام کوتاه 

)SMS(
کد اصالت مربوطه را با تلفن همراه و توسط سامانه 
پیام کوتاه به شماره 20008822 ارسال نمایید. پس از 
چند لحظه پیام کوتاه مربوط به آن کد به تلفن همراه 

شما ارسال می گردد. 
از  محور  سالمت  فرآورده  اصالت  کنترل 

طریق سایت 
آدرس   به  سایت  توسط  خود  فرآورده  کنترل  جهت 

TTAC.IR مراجعه نمایید
روی لینک استعالم کلیک نمایید.

کد اصالت 16 رقمی یا UID مورد نظر را به طور 
کامل و با دقت وارد نمایید.

 پیام مربوط به کنترل اصالت فرآورده قابل رویت است.
افزار  نرم  طریق  از  فرآورده  اصالت  کنترل 

تلفن همراه
با  و   WWW.TTAC.IR سایت به  مراجعه  با 
دریافت اپلیکیشن کنترل اصالت تی تک با توجه به 
نوع سیستم عامل گوشی می توانید اصالت فرآورده 

خود را استعالم نمایید.

در واقع غذاهای عملگرا، غذاهایی شبیه غذاهای 
متعارف و معمولی هستند اما زمانی که به عنوان 
بخشی از رژیم غذایی مصرف می شوند، مزایای 
بر  از خود نشان می دهند و عالوه  فیزیولوژیک 
به  ابتال  در کاهش خطر  پایه،  ای  تغذیه  خواص 
بیماری های سخت و مزمن هم مؤثرند. محصوالتی 
که به صورت بالقوه دارای خواص مفید و کمک 
کننده باشند، مثل غذاهای اصالح شده یا ترکیبات 
غذایی مفید که در محتوایشان عالوه بر خواص 
تغذیه ای سنتی دارای مزایای سالمتی بخش نیز 

هستند هم جزء غذاهای عملگرا به شمار می آیند.
با وجود این، غذای عملگرا می تواند غذایی طبیعی 
ترکیبات سالمت  باشد که  اینکه غذایی  یا  باشد 
بخش به آن اضافه شده و ترکیبات ساختمانی مضر 
از آن حذف شود. در این میان، غذاهایی که یک یا 
چند ترکیب آن مورد اصالح قرار گرفته است نیز، 

عملگرا به حساب می آیند.
با توجه به مسائل مطرح شده و به دلیل تقاضای 
روزافزون بازار برای غذاهای عملگرا ،گستره بسیار 
وسیعی از این محصوالت در بازار وجود دارد که 

های  نوشابه  نظیر  شیرین  های  نوشیدنی  شامل 
ورزشی و انرژی زا، غالت و غذای کودکان، غذاهای 
پخته شده، محصوالت قنادی، محصوالت لبنی به 
خصوص ماست و انواع محصوالت لبنی تخمیری، 
ترکیبات پرچرب مالش پذیر، محصوالت گوشتی و 

غذای حیوانات می شود.
غذاهای حاوی چربی های گیاهی به دلیل کاهش 
میزان کلسترول خون و مواد پروبیوتیکی به دلیل 
تقویت سیستم ایمنی از جمله این نسل از غذاهای 

پرطرفدارند.
پرمصرف ترین ترکیبات به کار رفته در 

این غذاها عبارت اند از:
پروبیوتیک، پری بیوتیک و سینبیوتیک ها: 
پروبیوتیک ها در واقع یکسری ترکیبات میکروبی 
زنده هستند که به کار بستن آنها در غذا آثار مفیدی 
برای سالمت انسان در بر دارد. پروبیوتیک ها در حال 
حاضر به عنوان برترین محصوالت غذایی عملگرا 
شناخته می شوند که این مزایای سالمتی بخش به 
وسیله پری بیوتیک ها و الیگو ساکارید های کوتاه 
زنجیر افزایش می یابند؛ چرا که این مواد به افزایش 

گوارش  سیستم  در  سودمند  های  باکتری  رشد 
اند  توانسته  ترکیبات  این  کنند.  می  کمک   روده 
عالئم عدم تحمل الکتوز شیر را تخفیف دهند. 
همچنین با تقویت سطح ایمنی بدن، مقاومت آن در 
برابر بیماری ها را باال برده، سمیت و قدرت جهش 
دستگاه  و  گوارشی  لوله  در  دفعی  ترکیبات  زایی 
ادراری را بکاهند. یکی از مهم ترین آثار استفاده از 
این ترکیبات کاهش قابل توجه کلسترول خون است 
به طوری که 2 تا ۴ هفته مصرف روزانه محصوالت 
تخمیری لبنی مثل ماست اثر قابل توجهی خواهد 
نوعی  خودمان  دوغ  شبیه  چیزی  کفیر  داشت. 
نوشیدنی پروبیوتیکی بر پایه شیر تخمیر شده است 
و احتمااًل از لبنیات سنتی ساکنین کوه های قفقاز 
نشأت گرفته است. این نوشیدنی ماندگاری باال، طعم 
و خواص منحصر به فردی دارد به طوری که اثرات 
تقابلی آن با جهش زایی، سرطان زایی و عفونت 

های ویروسی و قارچی به اثبات رسیده است. 
جات،  میوه  که  هستند  ترکیباتی  ها:  رنگدانه 
سبزیجات و حتی گوشت رنگ خود را مدیون آنها 
هستند. بتاکاروتن و لیکوپن دو رنگدانه بسیار مهم 
بوده که اولی در هویج و ترب و دومی در گوجه 
فرنگی به وفور وجود دارد. از آنها در تولید برخی 
نوشیدنی ها و حتی شیر استفاده می شود حتی به 
مثل  کودکان  تنقالت  برخی  سازی  غنی  منظور 
 اسنک و چیپس نیز مصرف می شوند. این رنگدانه ها 
که  طوری  به  هستند  قوی  های  اکسیدان  آنتی 
اثر حفاظتی لیکوپن )رنگدانه قرمز گوجه فرنگی( 
است. رسیده  اثبات  به  پروستات  سالمت   بر 
ها  چربی  این  غیراشباع:  چرب  اسیدهای 
عمدتاً ساختار چربی های گیاهی و جانوران آبزی 

را تشکیل می دهند. دمای ذوب این نوع چربی ها 
پایین تر از نوع اشباع بوده و بیشتر با سالمت عروق 
و به خصوص عروق کرونری همراهی می کنند. 
مشهورترین این چربی ها از نوع امگا ۳ و امگا 6 
زیتون، روغن  روغن  مثل  برخی چربی ها  است. 
آزاد و تن  انگور و روغن موجود در ماهی  هسته 
سرشار از این اسیدهای چرب اند. این ترکیبات در 
کل خطر بروز بیماری های قلبی عروقی را کاسته و 
مصرف همیشگی شان در سالمت عروق کرونری 
نقش به سزایی داشته و در حفظ طراوت و قدرت 
نوعی  هستند.  اهمیت  حائز  نیز  بینایی  و  ذهنی 
پنیر تولید شده است که در آن به جای استفاده از 
چربی شیر از روغن کانوال استفاده شده است، این 
پنیر سطح کلسترول نامطلوب ) LDL( خون را 
کاهش می دهد. برخی از مواد در جلوگیری از جذب 
کلسترول که یک عامل تهدیدکننده در بیماری های 
قلبی عروقی است، مؤثرند. این مواد شامل اسیدهای 
چرب امگا ۳ و استرول های گیاهی بوده که به 
وسیله آنها محصوالت متنوع عملگرا طراحی شده 
است. محصوالتی مانند مارگارین حاوی استرهای 
اسید چرب گیاهی که برای کاهش جذب کلسترول 
طراحی شده یا تخم مرغ های غنی شده با امگا ۳ به 
وسیله غنی سازی غذای مرغ جزء این غذاها هستند.
فیبرهای گیاهی: در واقع کربوهیدرات های دیواره 
سلولی گیاهان هستند. برخی فیبرها محلول و برخی 
اند. از فیبرهای محلول می توان  دیگر نامحلول 
به سبوس گندم و ذرت و پوست میوه جات اشاره 
کرد. نوع نامحلول در حبوبات و مرکبات یافت می 
شوند که می توانند در کاهش بروز بیماری های 
قلبی عروقی و برخی سرطان ها مؤثر باشند. امروزه 

از این مواد برای غنی سازی انواع نان، بیسکوئیت و 
ماکارونی استفاده می شود.

مواد  ترین  مهم  مواد معدنی و ویتامین ها: 
کلسیم،  فراسودمند  غذاهای  در  مطرح  معدنی 
منیزیم و پتاسیم هستند. امروزه لبنیات کم چرب، 
غذاهای آماده، نوشیدنی ها و تخم مرغ غنی شده 
به عنوان زمینه ای برای مصرف این امالح کاربرد 
دارند. این عوامل در پیشگیری از پوکی استخوان 
و حفظ عملکرد طبیعی سیستم عضالنی اسکلتی 
نقش عمده ای ایفا می کنند. مهم ترین ویتامین 
های افزودنی در صنایع غذایی عبارت اند از ویتامین 
این  افزودن  امروزه   C ویتامین و   B گروه های 
ویتامین ها تحت عنوان غنی سازی در آب میوه 
 ها، صنایع آرد، ماکارونی و لبنیات مطرح می شود.

آنتی اکسیدان ها :
سرطان ها و سایر جهش های ژنتیک می توانند از 
طریق واکنش های اکسایشی DNA به وسیله 
به وجودآوردن رادیکال های آزاد که یک اثر جانبی 
و  بیفتد.گیاهان  اتفاق  است،  متابولیسم هوازی  از 
اصطالحا  که  ترکیباتی  از  حیوانات  های   سلول 
آنتی اکسیدان نامیده می شود برای به دام انداختن و 
کم کردن اثر رادیکال های آزاد استفاده می کنند و 
مانع ازانجام واکنش های مضر توسط آنها می شوند. 
آنتی اکسیدان ها همچنین دارای خواص ضد بیماری 
قلبی عروقی، ضد برخی از انواع سرطان ، آسم، ورم 
مفاصل و اختالل بینایی هستند. آنتی اکسیدان ها 
برخی  و  بتاکاروتن   ،E ،C های ویتامین  شامل 
فیتوکمیکال ها می شوند. غذاهای عملگرایی که 
دارای مکمل های آنتی اکسیدانی هستند، می توانند 
 محصوالتی مانند نوشابه های ورزشی ویتامینه باشند.

غذاهای فراسودمند  مسابقـه  پیامکـی
1 - روز جهانی غذا چه روزی است؟

1 - 24مهر ماه        
 2 - 24 آبان ماه           3 - 24 آذر ماه

2 - کدامیک از انواع  رنگ ها به روش های 
شیمیایی ساخته می شوند؟

1 - طبیعی   2 - مصنوعی    3 -مشابه طبیعی
3 - کدام مورد جزو عوارض مصرف بیش از 

اندازه نمک است؟
1 - فشار خون باال    2 - کمبود آب و تشنگی          

3 - هر دو مورد

فلزات سنگین:
توجه  اخیر  های  سال  در  که  هایی  نگرانی  از  یکی 
بسیاری را به خود جلب کرده است، مسئله آلودگی و 
مسمومیت انسان با قرار گرفتن در معرض فلزات سنگین 
است. فلزات سنگین عمدتا ترکیباتی هستند که بدن به 
سختی قادر به دفع آنها است. فلزات سنگین از طرق 
مختلف مانند مصرف مواد غذایی، فرآورده های آرایشی 
و بهداشتی غیر مجاز،  تنفس هوای آلوده و تماس با آب 

و خاک آلوده وارد بدن انسان می شوند. 
سموم دفع آفات نباتي:

در واقع بسیاري از میوه ها را قبل از پایان دوره کارنس )زماني 
 که پس از سمپاشي باید سپري شود تا باقیمانده سم در
محصول به حداقل برسد( به بازار مي آورند در نتیجه سم 
 باقي مانده بر روي بافت میوه ها به تدریج وارد بدن مي شود.

نیتریت و نیترات:
نیتریت و نیترات غالبا در اثر استفاده بی رویه و غیر 
کارشناسی از کودهای شیمیایی در مزارع کشاورزی و 
همچنین از طریق خاک و آب آلوده به بافت میوه وارد 

می شوند.
عوارض فلزات سنگین، سموم دفع آفات نباتي و نیترات 
هنگامی که مقدار باالیی از فلزات سنگین، سموم دفع 
آفات نباتي و نیترات وارد بدن شود، با تجمع در بخش 
های مختلف بدن انسان از جمله کلیه، کبد، استخوان و 
مغز موجب ایجاد اختالل در کارکرد آن بخش از بدن و 
ایجاد بیماری می شوند. اگر چه هنوز تحقیقات جامعي 
در زمینه تاثیر سموم کشاورزي،  سموم دفع آفات نباتي 

و نیترات بر بدن مصرف کنندگان صورت نگرفته است 
اما می توان با رعایت برخی توصیه های بهداشتی که در 
زیر به  آن اشاره شده است از ابتال به بیماری هایی که 
ممکن است در اثر این مواد ایجاد شود پیشگیری نمود.

و  سبزي  و  میوه  در  باقیمانده  سموم 
راهکارهایی ساده جهت حذف یا کاهش آن:

از منظر  اگرچه کاهش سطح تهدید سالمت جامعه 
باقیمانده سموم و آفت کش های شیمیایی در درجه 
اول نیازمند یکپارچگی و اثربخشی برنامه های نظارتی 
و ارتقای زیرساخت های بخش کشاورزی خصوصا در 
دو مبحث توانایی کنترل سموم وارداتی و شناسنامه 
خام  محصوالت  ردیابی  قابلیت  و  مزارع  نمودن  دار 
کشاورزی می باشد اما مصرف کننده می تواند با رعایت 
نکات پیشگیرانه ساده اما اثر بخش تا حدودی میزان 
قرار گرفتن در معرض بقایای این مواد شیمیایی مضر 
را کاهش دهد. همواره در رژیم تغذیه ای خود، انواع 
مختلف و متنوعی از میوه و سبزیجات را مصرف نمایید 
تا خطر بالقوه قرار گرفتن در معرض باقیمانده یک سم 
یا آفت کش خاص با توجه به خاصیت تجمعی مواد 
شیمیایی در بدن، به حداقل ممکن برسد. میوه و سبزی 
را به طور کامل شست و شو نمایید، حتی در صورتی که 
قصد پوست کندن آن را دارید یا محصول ارگانیک می 
باشد. میوه و سبزی را به جای خیساندن، زیر آب روان 
 و جاری شست و شو نمایید. در صورتی که امکان پذیر 
باشد میوه و سبزی را بعد از شست و شو با حوله یا 
از  استفاده  نمایید.  خشک  بهداشتی  پاکیزه  دستمال 

محلول های ضدعفونی کننده همچون نمک )یک قاشق 
مربا خوری نمک در یک لیتر آب به مدت 10 دقیقه ( 
و سرکه )یک لیوان سرکه در یک لیتر آب به همراه 
یک قاشق جوش شیرین( هنگام شست وشو می تواند 
در کاهش باقیمانده آفت کش های میوه و سبزی ها موثر 
باشد. اغلب حشره کش ها و قارچ کش های مصرفی نفوذ 

کمی به داخل بافت محصوالت داشته و اغلب در تماس 
با سطح بیرونی آنها هستند و پوست گیری می تواند بیش 

از50 درصد باقیمانده آفت کش ها را حذف کند. 
هر چه پوست محصول ضخیم تر باشد احتمال نفوذ 
باقیمانده  غلظت  میوه ها  در  است.  کمتر  آفت کش 
آفت کش ها در ساقه میوه و پوست بیشتر و در سبزیجات 
برگی این غلظت در برگ های بیرونی بیشتر از برگ های 

داخلی است.
وجود  تشخیص  جهت  ساده  راهکارهایی 
مقادیری از فلزات سنگین، سموم و نیترات 

در میوه و سبزی:
* پوست خیار به ویژه خیارهای گلخانه ای را پیش از 
مصرف جدا کنید و حتی االمکان خیارهای مزرعه ای 

بخرید و استفاده کنید.
* شناسایی گوجه فرنگی های آلوده کار آسانی نیست، اما 
انواعی از گوجه فرنگی ها که پس از قاچ کردن لکه های 
سفید رنگی داخل بافت شان دیده شود، احتماال نیترات 
باالتری دارند و در نتیجه توصیه می شود مورد مصرف 

قرار نگیرند.
* از خرید هویج های درشت اجتناب کنید و هویج هایی 

بخرید که نارنجی پررنگند، زیرا چنین هویج هایی میزان 
باالتری آنتی اکسیدان در خود دارند.

* برگ های کهنه سبزی را دور بریزید و از خوردن 
برگ های بیرونی و به ویژه مغز سفت و سفید وسط کاهو 

خودداری کنید.
* بهتر است برگ های اسفناج را خام مصرف کنید و در 
صورتی که آن را آب پز کرده اید از نگهداری طوالنی 
مدت اسفناج آب پز در یخچال اجتناب کنید. به خصوص 
الزم است به خاطر داشته باشید که هرگز این نوع سبزی 
را منجمد و فریز نکنید، زیرا فعل و انفعاالت شیمیایی که 
در نقطه انجماد آن ایجاد می شود بر میزان نیترات درون 

این سبزی می افزاید.
* سبزی ها تا زمانی که تازه باشند به دلیل دارا بودن 
ویتامین C و آنتی اکسیدان های قوی، آلودگی های 
شیمیایی کمتری را به بافت های بدن انتقال می دهند. از 
این رو الزم است از مصرف میوه ها و سبزیجات کهنه 

و مانده اجتناب کنید.
* ساده ترین راه تشخیص پیاز سالم از پیاز آلوده به 
نیترات، توجه به قسمت گردن آن است. هر چه گردن 
پیاز نازک و اندازه آن کوچکتر باشد معلوم می شود که 
میزان نیترات کمتری جذب کرده است. عالوه بر این، به 
پیازهای جوانه زده یا دارای گردن ضخیم و سایز درشت، 

کود بیشتری داده شده است.
* سیب زمینی های درشت، نرم  و انواعی که رنگ پوست 
شان تیره است و آنهایی که به فاصله کوتاهی پس از قاچ 
 زدن سیاه می شوند، حاوی درصد باالتری نیترات هستند.

باقیمانده سموم و فلزات سنگین در میوه و سبزیجات و راهکارهای ساده جهت کاهش آنها

افزایش جمعیت جهان به بیش از 7 میلیارد نفرضرورت 
رسیدگی به مشکالت گرسنگی و تأمین غذا را که در 
سراسر جهان وجود دارد تقویت می کند. هم اکنون از 
هر هفت نفر در جهان یک نفر به غذای کافی و سالم 
دسترسی ندارد و در سال 2050 جمعیت جهان به 9 

میلیارد نفر افزایش خواهد یافت.
از جمله مهم ترین فناوری های نوین و تاثیر گذار در 
عرصه علوم پزشکی که می توان به آن اشاره نمود،  علم 
زیست فناوری یابیوتکنولوژینوین ) زیست فناوری( است. 

انواع مواد غذایی تغییر یافته ژنتیکی
*  دانه ذرت تراریخته و مشتقات غذایی حاصل از آن 
مانند آرد ذرت ،پاپ کورن، نشاسته ذرت ،شربت فروکتوز 
و فرآورده های حجیم مواد غذایی تولید شده از موجودات 
تغییر یافته ژنتیکی که به عنوان ماده غذایی مصرف می 

شوند مانند آرد ذرت و آرد سویا 
*  ترکیبات حاصل یا مشتق شده از موجودات تغییر 
ذرت  از  حاصل  فرکتوز  شربت  مانند  ژنتیکی  یافته 
تراریخته، روغن سویای تراریخته، نشاسته ذرت تراریخته 

و لیستین سویای تراریخته
* مواد غذایی که موجود یا ترکیبات حاصل از آن به عنوان 
یکی از ترکیبات اصلی یا فرعی مورد استفاده قرار گرفته 
است مانند روغن سویای به کار رفته در تولید تن ماهی، 

 آرد ذرت به کار رفته در تولید فرآورده های حجیم شده
* میکروارگانیسم هایی که در تولید مواد غذایی یا به 
عنوان یکی از اجزای فرآورده های غذایی استفاده می 
شوند مانند باکتری های تراریخته مورد استفاده در تولید 
ماست یا مخمر نانوایی که در فرموالسیون بهبود دهنده 

های نان وجود دارد.
اهداف تولید محصوالت تراریخته

حدود 98درصد از کشت گیاهان تراریخته دنیا به کشت 
محصوالت تراریخته دارای یکی از صفات تحمل به 
علف کش یا مقاومت به حشرات اختصاص یافته است. 

دو درصد دیگر دارای ویژگی هایی نظیر:
GOLD�( افزایش ارزش تغذیه ای برنج طالیی *

)ENRICE
 * مقاومت به بیماری های ویروسی، باکتریایی و قارچی
 * مقاومت به تنش های محیطی)خشکی ،کم آبی و.... (

مزایای تولید محصوالت تراریخته
1. مقاومت به آفات بدون استفاده از آفت کش ها

2. مقاومت به علف کش ها
 ۳. مقاومت به تنش های محیطی مانند سرما ، خشکی ، 

شوری خاک و....
۴. مقاومت به بیماری های ویروسی ، باکتریایی و قارچی

محتوای  )افزایش  غذا  کیفیت  بهبود   .5

پروتئین ، افزایش محتوای ویتامین(، اصالح 
 ویژگی های کیفی در روغن های خوراکی: 
با هدف مقابله با سوءتغذیه در کشورهای جهان سوم  
به عنوان یک پدیده بسیار عمومی و رایج )شب کوری 
در اثر کمبود ویتامین A و کم خونی ناشی از فقر آهن(
تولید گیاهان با ارزش تغذیه ای باالتر مانند برنج طالیی

6. افزایش در عملکرد و راندمان
7. بهبود خواص زراعی)کاهش زمان رسیدگی محصول(

8. بهبود کیفیت پروتئین و عطر و طعم  مواد غذایی
شده  اصالح  غذایی  مواد  زایی  حساسیت  کاهش   .9

نسبت به نوع معمولی
10. افزایش کیفیت پروتئین در جهت افزایش اسیدهای 

چرب ضروری مثل متیونین و لیزین
11. بهبود عطر و طعم مثال در دانه های سویا با حذف 

لیپوکسی ژناز 
 12. افزایش میزان کربوهیدرات مواد غذایی در گوجه فرنگی
 و سیب زمینی،در مواردی کاهش زمان پخت وکاهش هزینه

13. اصالح دوره نگهداری میوه و سبزیجات 
وکیفیت ارگانولپتیکی: مثال گوجه فرنگی با طعم 
ترش  اولین فرآورده تراریخته با ویژگی طوالنی شدن 
زمان رسیدن و فرآیند نرم شدن و فساد محصول )باال 
به  کشاورزی  محصوالت  انتقال  های  هزینه  بودن 

سردخانه درکشورهای در حال توسعه
موز  در  ژنتیکی  تغییرات  اعمال  داروسازی:   .14
با هدف ایجاد یک نوع واکسن )علیه بیماری هاری، 
ویروس  به  مقاوم  کاساوای  و...(  وبا  خونی،  اسهال 

آمریکایی موزائیک کاساوا و ویروس معمولی
تغییرات در بروکلی به منظور افزایش فالوونوئیدها،سیب 
زمینی،موز و گوجه فرنگی به منظور حمل واکسن ها و 

تنباکو برای تولید آنتی بادی
انواع محصوالت تراریخته موجود در دنیا

تا کنون حدود ۳1 محصول تراریخته در دنیا تولید شده 
که 20 محصول مصرف غذایی دارند و بقیه گیاهان یا 
حیواناتی هستند که با اهداف دیگر تولید شده اند. حدود 
چهار  به  دنیا  در  تراریخته  گیاهان  درصد کشت   99
محصول سویا، پنبه، ذرت و کلزا اختصاص یافته است. 
محصوالت تراریخته ای که مصرف غذایی دارند به شرح 

زیر می باشند. سویا، کلزا، ذرت، پنبه، تخم کتان، برنج، 
بادمجان، سیب زمینی، گوجه فرنگی، کدو، چغندر قند، 
نیشکر،سیب درختی، آلو، لوبیا، فلفل شیرین، آناناس، پاپایا، 
Aquaad�لوبیا، گندم، ماهی سالمون تراریخته با نام 

به  تا  که  است  ای  تراریخته  حیوان  vantageتنها 
 امروز توسط اداره غذا و داروی آمریکا تایید شده است.

بحث و نتیجه گیری
علیرغم فواید بسیار و به تبع آن عالقه مندان زیاد بین 
تراریخته  گیاهان  از  استفاده  کشاورزان،  و  محققین 
منتقدینی نیز دارد. این انتقادات بر اساس مالحظات 
موجودات  که  چرا  می باشد  اقتصادی  و  اکولوژیکی 
تراریخته غالباً به درخواست ابداع کنندگان آنها تحت 
قوانین مالکیت معنوی محافظت می شوند. این منتقدین 
همچنین به بحث سالمت مواد غذایی تولید شده با 

گیاهان تراریخته می پردازند.

آشنایی با محصوالت تراریخته

وژیه انهم معاونت غذا و دارو دااگشنه علوم زپشکی بیرجند
غذای سالم ، زندگی سالم

جهت شرکت در مسابقه پس از 
تعیین گزینه های صحیح از چپ 
به راست به صورت یک عدد سه 
پیامکی  شماره  طریق  از  رقمی 

3000484834 ارسال نمایید
به دو نفر از برندگان به قید قرعه 

جوایزی اهدا می گردد.
مهلت ارسال پاسخ
 تا 10 آبان ماه 98



۵
چهارشنبه *24مهر1398 * شماره 4472

خبر ویژه

حوادث

قدردانی نماینده ولی فقیه  از اطالعات سپاه

 ایرنا - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بیرجند در پیامی از اقدام سازمان اطالعات سپاه برای دستگیری مدیر کانال ضد انقالب »آمدنیوز« قدردانی کرد. حجت االسالم عبادی 
در بخشی از این پیام اظهار کرد: بدون شک ماجرای دستگیری مدیر کانال ضد انقالب آمدنیوز که به همت نیروهای مخلص سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی به وقوع 

پیوست؛ نمونه ای دیگر از ناتوانی و ضعف سیستم های اطالعاتی - امنیتی اسرائیل، انگلیس، آمریکا و فرانسه در برابر توانمندی های فرزندان شایسته انقالب اسالمی بوده است.

پروژه های نیمه تمام آستان قدس در  استان تکمیل می شود

تسنیم-مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان گفت: به زودی عملیات اجرایی پروژه های عمرانی آستان 
قدس در نهبندان،  سرایان و بیرجند آغاز می شود. مجید نصیرایی اظهار کرد: چندی پیش دیداری با مدیرعامل سازمان 
عمران و توسعه رضوی داشتیم که هدف از این دیدار پیگیری برای اتمام پروژه های نیمه تمام آستان قدس در خراسان 
جنوبی بود. مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان جنوبی با توجه به وقفه چند ماهه برخی از پروژه ها به 

دلیل بازنگری و انجام کارهای مطالعاتی دقیق تر، بر شروع مجدد این پروژه ها تاکید کرد. 

فقط اشتغال پایدار موجب ماندگاری جمعیت در روستا است

ایرنا - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بیرجند با بیان اینکه نبود اشتغال مهم ترین مشکل در بروز بسیاری 
از آسیب های اجتماعی است گفت: ایجاد اشتغال پایدار راهکاری برای ماندگاری جمعیت در روستاها است. سعید برقی 
سه شنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان بیرجند افزود: ابتدای انقالب، ۳۰ درصد جمعیت کشور شهری و ۷۰ 
درصد روستایی بودند اما امروز این نسبت عکس شده است چون اشتغال پایدار را در روستا ایجاد نکردیم هرچند جاده، 

برق و گاز را برده ایم اما فقط شغل پایدار موجب ماندگاری جمعیت در روستا می شود.

افزایش قیمت برق شایسته نیست

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس گفت: افزایش قیمت برق  در شرایط اقتصادی کنونی شایسته نیست 
و وزیر نیرو در این اقدام تجدیدنظر کند. به گزارش تسنیم، حجت االسالم سیدمحمدباقر عبادی، با اشاره به نشست علنی 
مجلس اظهار کرد: در تذکری شفاهی از رئیس جمهور خواستیم وضع نیروهای شرکتی را سریعاً روشن و تبدیل وضعیت 
شود.وی  همچنین از اقدامات انقالبی آقای رئیسی در مبارزه با مفاسداقتصادی قدردانی و ابراز امیدواری کرد: شرایطی در 

کشور فراهم شود که هیچ مفسداقتصادی احساس امنیت نکند و هیچ فعال سالم اقتصادی نگران نباشد.

بازگشایي 17 كیلومتر از باند دوم محور طبس - اصفهان 

دادرس مقدم- صبح دیروز 1۷ کیلومتر از باند دوم محور طبس - اصفهان زیر بار ترافیک رفت. معاون مهندسي وساخت 
اداره کل راه وشهرسازي باا عالم این خبر افزود:  محور طبس تا اصفهان 5۷۰ کیلومتر طول دارد که 16۰ کیلومتر آن 
درحوزه خراسان جنوبي قراردارد.مودی ادامه داد: اعتبارهزینه شده براي بازگشایي این 1۷ کیلومتر، که با همکاري پلیس راه 
و اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي  زیربارترافیک رفته  12۰ میلیارد ریال است وعالوه بر این 1۷ کیلومتر دیگر نیز 

دردست اجرا قراردارد که پیش بیني مي شود تا اواسط سال آینده تکمیل شود.

تسهیالت ویژه برای واحدهای سیل زده

اداره  حقوقی  اداره  آبادی-رئیس  محمود 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: 
در شش ماه اول سال جاری، شش جلسه 
کمیسیون ماده 12 استانی برگزار و طی آن به 
تخلفات 5۰ شرکت حمل و نقل اعم از باری 

و مسافری خراسان جنوبی رسیدگی شد.
عفت رضایی افزود: در شش ماه اول سال 

جاری، شش جلسه کمیسیون ماده 12 استانی 
برگزار و طی آن به تخلفات 5۰ شرکت حمل و 
نقل اعم از باری و مسافری رسیدگی شد. وی 
بیان کرد: همچنین در این مدت چهار جلسه 
کمیسیون ماده 11 استانی برگزار و طی آن به 
تخلفات 96 راننده ناوگان حمل و نقل عمومی 
رسیدگی شد. وی درباره آرای صادره در این 

جلسه بیان کرد: با توجه به  اختیارات تفویض 
شده به استان، برای شرکت های حمل و نقل 
بنا به نوع و مرتبه تخلف، رای تذکر کتبی، 
جریمه نقدی و لغو پروانه فعالیت از یک ماه 
تا یک سال صادر می شود که در این میان از 
5۰ شرکت حمل و نقلی برای 42 شرکت رای 
جریمه نقدی، برای دو شرکت مسافری لغو 

یک ماهه پروانه فعالیت صادر شد.
و  راهداری  اداره کل  حقوقی  اداره  رئیس 
دو  برای  داد:  ادامه  جاده ای  نقل  و  حمل 
شرکت نیز رای تذکر کتبی صادر و چهار 
شرکت نیز از تخلف انتسابی تبرئه شدند.
وی با تاکید بر اهمیت ارتقای سطح خدمات 
ونقل  حمل  بخش  کاربران  به  ارائه  قابل 

جاده ای و رضایت آنها، افزود: این اداره کل 
بر فعالیت های بخش حمل و نقل جاده ای 
در  که  دارد  مستمر  نظارت  شهری  برون 
این راستا سامانه پیامکی ۳۰۰۰56141 راه 
ارتباطی با مخاطبان این بخش ایجاد شد تا 
بتوانیم نظرها، پیشنهادها و شکایت های افراد 

را دریافت و به آن ها رسیدگی کنیم.

50 شرکت حمل و نقل زیر ذره بین نظارت اداره کل

اخبار کوتاه

*مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
جنوبی گفت: در مجموع 14 هزار نفر از جامعه 
و  از خانواده های شهدا  اعم  استان  ایثارگران 

جانبازان زیرپوشش بیمه هستند.
*مدیرکل اوقاف و امور خیریه گفت: از زمان 
برپایی موکب ها تا روز یکشنبه هفته جاری 
12۰۰ نفر از زائران پاکستانی اطعام شده و بیش 

از 15۰۰ نفر نیز اسکان داده شدند.
اولین  برپایی  از  استان  *رئیس حوزه هنری 
در  خراسان جنوبی  هنری  فرهنگی  موکب 
کاظمین خبر داد و گفت: نزدیک به 2۰ نفر از 

هنرمندان استان همراه این کاروان هستند.
*1۷1کیلو و 4۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک 
در عملیات مشترک پلیس استان های خراسان 

جنوبی و رضوی کشف شد.
*دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و 
نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان از 
کشف 2۰۰ میلیارد ریال کاالی قاچاق در استان 

طی شش ماهه نخست امسال خبر داد.
*موسس بوم بازارهای ایران گفت: تاکنون ۸۰ 
تولیدات  و  محصوالت  دارای  مولد  روستای 
در بخش های  گوناگون از جمله کشاورزی و 

صنایع دستی در استان شناسایی شده است.
*معاون آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر 
گفت: سه هزار و 4۷6 نفر در قالب 155 دوره در 
نیمه نخست سال جاری آموزش های عمومی 

هالل احمر را فراگرفته اند.
*مرحله اول اجرای 1۰۰ سازه آبخیزداری و 
آبخوانداری در قالب 2۷ طرح در استان آغاز شد.
*رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: در استان 5۰ 
درصد جمعیت روستایی و 2۰ درصد بهره برداران

 بخش کشاورزی را زنان تشکیل می دهند.

انتخابات بازرسان خانه مطبوعات 
استان برگزار شد

اداره  رسانه  و  فرهنگی  امور  معاون  کاوش- 
برگزاری  از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
انتخابات بازرسان خانه مطبوعات استان خبر 
داد.  محمود رمضانی با بیان این خبر، به ۷6 
نفر شرکت کننده در این انتخابات اشاره کرد و 
گفت: ابتدا 6 نفر نامزد این دوره شده بودند اما 
با انصراف دو نفر، انتخابات با 4 نامزدو به شکل  
الکترونیک برگزار شد. به گفته وی در این دوره 
محمد عباس نیا طهراني و علی جعفر پور مقدم 
به عنوان بازرسان اصلی و ابوالفضل حسن پور به 

عنوان علی البدل انتخاب شدند.

كاهش 38 درصدی خسارت های 
سیل با  پیشگیری

استانداری  بحران  مدیریت  فارس-مدیرکل 
اقدامات  با  گذشته  زراعی  سال  در  گفت: 
پیشگیرانه و اطالع رسانی به موقع رسانه ها با 
خسارت ها  میلی متری،  بارندگی 1۰۰  وجود 
۳۸ درصد کاهش یافت. میرجلیلی بیان کرد: با 
دستور استانداو با توجه به آغاز سال زراعی جاری 
و در پیش بودن بارندگی ها، تیم های کارشناسی 
از مجموعه دستگاه های مرتبط تشکیل شده و 
این تیم ها بررسی های خود را برای یافتن نقاط 

ضعف در مناطق گوناگون استان آغاز کردند.

معلولیت بینایی حدود 3000 نفر
 در خراسان جنوبی

گروه خبر-مدیر کل بهزیستی از معلولیت بینایی 
حدود سه هزار نفر در خراسان جنوبی خبر داد و 
گفت: بیرجند با تعداد ۷9۳ نفر بیش ترین تعداد 
معلوالن بینایی را در استان دارد. عرب نژاد با 
تحصیلی  هزینه  کمک  اعطای  اینکه  بیان 
تصریح  است،  نابینایان  به  خدمات  از  یکی 
کرد: در زمان حاضر 51 نفر دانشجوی نابینا در 
دانشگاه های دولتی استان تحصیل می کنند و 

خدمات متنوعی به آن ها ارائه می شود.

تصادف در محور نهبندان - سربیشه 
چهار كشته برجای گذاشت

ایرنا - تصادف خودروهای سواری پراید و 
پژو و یک دستگاه تریلر روز گذشته در محور 
نهبندان - سربیشه، چهار کشته و شماری 
راه  پلیس  رئیس  گذاشت.  برجای  مجروح 
 ۸1 کیلومتر  در  حادثه  این  گفت:  استان 
محور نهبندان - سربیشه بین سه دستگاه 
خودرو سبک و سنگین روی داد. سرهنگ 
علیرضا رضایی بیان کرد: براساس آخرین 
آمار دریافتی چهار نفر در این تصادف کشته 
و چهار نفر نیز مصدوم شدند. وی افزود: هنوز 
مسیر کامل پاکسازی نشده  و علت حادثه در 
دست بررسی است. برخورد 2 خودرو سواری 
و یک دستگاه خودروی سنگین حوالی مزار 
سید علی در مسیر پرتردد نهبندان - سربیشه 
روی داد که از محورهای حادثه خیز به شمار 
بیانگر  دریافتی  گزارش های  می رود.برخی 

مصدومیت ۸ نفر در این تصادف است.

88۹ كالس درس به سامانه 
گرمایشی استاندارد مجهز می شود

نوسازی، توسعه و تجهیز  ایرنا - مدیرکل   
مدارس گفت: ۸۸9 کالس درس در استان تا 
شروع فصل سرما با اعتبار 9 میلیارد تومان به 
سامانه گرمایشی استاندارد مجهز می شود. بیکی 
افزود: این برنامه بیش از ۸۰ درصد محقق شده 
و از محل اعتبارات ملی و عوارض گازرسانی 
در دست اجرا است. وی یادآور شد: برای این 
مدارس که بیشتر روستایی هستند، ایمن ترین 

بخاری های گازی خریداری شده است.

نظارت هیئت بازرسی به زمان 
برگزاری انتخابات محدود نمی شود

 ایرنا - رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان  
از  دوره  این  در  بازرسی  هیئت های  نقش 
گذشته  سنوات  از  پررنگ تر  را  انتخابات  
دانست و گفت: نظارت هیئت بازرسی فقط 
به زمان برگزاری انتخابات مختص نمی شود. 
محمد حسینی در نشست هم اندیشی عوامل 
بازرسی انتخابات استان افزود: هیئت بازرسی 
انتخابات قبل، حین و بعد انتخابات را رصد و 
نظارت می کند. این نشست با حضور اعضای 
کمیته استانی و رؤسای هیئت های بازرسی 
شهرستان های تابعه در انتخابات یازدهمین 

دوره مجلس برگزار شد.

آزمایشگاه   دامپزشکی 
شرق كشور روی مدار 

ساخت و ساز 
دامپزشکی  آزمایشگاه  پروژه  محمودآبادی- 
تخصصی شرق کشور در بیرجند که مدتی راکد 
بود،دوباره وارد فاز عملیاتی شد و امروز به ۷1 
درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.آزمایشگاه 
 تخصصی دامپزشکی بیرجند از پروژه های
پر امید مسئوالن دامپزشکی استان و کشور 
بود که سال 9۰ در بیرجند کلنگ آن به زمین 
خورد.”این آزمایشگاه با تجهیزات و اهدافی که 
دنبال می کنیم در شرق کشور نمونه خواهد 
مدیرکل سابق  بود که  ای  این جمله  بود”. 
دامپزشکی عنوان کرده بود. دکتر رفیعی پور 
برای این هدف برنامه ریزی بلند مدت داشت 
و شرایط خراسان جنوبی را مهیای وجود چنین 
این  اعتبار  اما کمبود  آزمایشگاهی می دید، 
پروژه را به خواب برد. سال 96 محمد هادی 
آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اعالم کرده بود درصدد هستیم منبع 
آزمایشگاه  تکمیل  برای  مناسبی  اعتباری 
تخصصی دامپزشکی مشخص کنیم تا شاهد 
افتتاح این ساختمان باشیم. او احتمال داده بود 
برسد. برداری  بهره  به  پروژه  این  سال 9۸ 
بعد از رفتن دکتر رفیعی پور،مدیرکل جدید 

دامپزشکی دوباره موضوع را پیگیری کرد. 
 اما این بار طرح هاب شتر در استان باعث شد
آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی با نگاه ویژه 
تری دنبال شود. هر چند دکتر اصغرزاده هفته 
دولت سال 99 را برای افتتاح اعالم کرد اما 
روند کار را مطلوب می داند. وی به خبرنگار 
آوا گفت: هم اکنون ساخت و ساز این پروژه 
دوباره شروع شده و نمای ساختمان در حال 
تکمیل شدن است.اصغرزاده پیشرفت پروژه را 
۷1 درصد اعالم و افزود: اعتبارات این پروژه 
استانی است و نیاز سنجی ما بر اساس قیمت 
های امسال برای بهره برداری از ساختمان سه 
و نیم میلیارد تومان است.مدیرکل دامپزشکی 
استان با اشاره به اینکه به دنبال تعیین ردیف 
اعتباری برای آزمایشگاه هستیم تا بتوانیم از 
اعتبارات ملی نیز استفاده کنیم، اعالم کرد:  
پروژه  این  اعتبار  تامین  برای  استاندار  نظر 
بسیار مثبت است. وی تصریح کرد: با توجه 
به طرح هاب شتر در استان این آزمایشگاه 
قرار است آزمایشگاه مرجع کشور در تشخیص 
بیماری های شتر شود. وی ادامه داد: سازمان 
تومانی  میلیارد  اعتبار 2۰  دامپزشکی کشور 
کرده  تامین  را  آزمایشگاه  این  تجهیز  برای 
است که هر زمان ساختمان به بهره برداری 
رسید بالفاصله تجهیزات آن نیز تحویل استان 
می شود. وی کاهش زمان پاسخ آزمایشات 
الزم در تشخیص بیماری ها،مسائل مربوط 
به صادرات و واردات فرآورده های دامی و نیز 
تکمیل زنجیره پرورش شتر در استان را بخشی 

از مزایای این آزمایشگاه عنوان کرد.
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تالش برای تعریض خیابان موسی بن جعفر )ع(
غالمی-مدیر اداره حقوقی شهرداری بیرجند 
از اقدام شهرداری بیرجند برای تحقق طرح 
تعریض خیابان موسی بن جعفر )ع( بیرجند 

ورودی کاظمیه خبر داد.
سید سعید اسالمی نژاد به خرید و تملک 
یک  مبلغ  به  مترمربع   9۰/۸۷ مساحت 
ریال  هزار  و 5۰۰  میلیون  و ۳1۸  میلیارد 
شهر  مصوب  تفصیلی  طرح  راستای  در 
بیرجند و در راستای تعریض خیابان موسی 
بن جعفر )ع( اشاره کرد. وی افزود: خرید 
و تملک مساحت 6۰/226 متر مربع اعیان 
نیز به مبلغ ۷4۷ میلیون و ۷۸۰ هزار ریال 

در راستای بهسازی ورودی خیابان کاظمیه، 
فضای  و  معبر  تعریض  طرح  جهت  در 
توسط  نیز  آرامستان  توسعه  و  محل  سبز 

شهرداری بیرجند انجام گردید.
و  تملک  شهرداری،  حقوقی  اداره  مدیر 
تعریض را گامی در راستای رعایت حقوق 
شهروندان دانست و افزود: این تملک ها در 
راستای اجرای طرح تفصیلی مصوب شهر 

بیرجند محقق شده است.
وی یادآور شد:  از اولویت های کاری مدیریت 
شهری، تملک امالک در مسیر و بازگشایی 

معابر به ویژه معابر پر ترافیک است.
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استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
به  فقط  سیل،  ویژه  تسهیالت  گفت: 
گیرد.  می  تعلق  شده  تخریب  واحدهای 
در  میرجعفریان  صداوسیما،  گزارش  به 
بازسازی  قرارگاه  استانی  کارگروه  نشست 
و نوسازی مناطق سیل زده گفت: افرادی 
که منازلشان در مناطق سیل زده  است اما 
آسیبی  در سیل  واحدهای مسکونی شان 
ندیده است، نمی توانند از تسهیالت ویژه 
واحدهای آسیب دیده از سیل استفاده کنند 
و بگذارند روند کار برای واحدهای آسیب 

دیده، سریعتر طی شود.
وی به فرمانداران و مسئوالن شهرستانها 
تأکید کرد: پیگیر روند بازسازی و ساخت 
کار  تا  باشند  دیده  خسارت  واحدهای 
همچنین  و  شود  انجام  زودتر  مردم  
شناسایی  را  سیل  معرض  در  مسیرهای 

و برای رفع تصرفات این مناطق راهکار 
ارائه دهند تا شاهد اتفاقاتی که در سیل 

اخیر در استان افتاد، نباشیم.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی هم 
از  دیده  واحدهای مسکونی خسارت  تعداد 
سیل امسال در خراسان جنوبی را که متقاضی 
دریافت تسهیالت بازسازی و ساخت هستند، 
۳۰6 واحد اعالم و افزود : از این تعداد 15۸ 
واحد باید تخریب و مجدد ساخته شوند.1۳9 
از این  واحد روستایی و یک واحد شهری 
15۸ واحد برای دریافت تسهیالت، با بانکها 

قرارداد انعقاد کرده اند.
روستای  مورد  در  همچنین  مقدم  آسمانی 
سیل زده شیرگ آقا در شهرستان سربیشه 
گفت: تعدادی از اهالی این روستا متقاضی 
در همان  واحد تخریب شده شان  ساخت 
محل فعلی هستند که با توجه به قرارداشتن 

تسهیالت  ما  سیل،  مسیر  در  روستا  این 
ساخت را با تعهد خودشان و به شرایط رعایت 

ایمنی الزم، به آنها پرداخت می کنیم.
صاحبان  از  تعدادی  اینکه  بیان  با  وی 
واحدهای تخریب شده در این روستا هم 
مکان  به  شان  خانه  جابجایی  متقاضی 

جدید هستند افزود: این افراد می توانند تا 
کمتر از 1۰ روز دیگر که  زمین پیش بینی 

شده در روستای باغستان در فاصله 1۸۰۰ 
متری) کمتر از 2 کیلومتر( روستای شیرگ 
منابع  از  واحدهایشان  جانمایی  برای  را 
برای مشخص  کنیم،  تملک می  طبیعی 

مسکن  بنیاد  به  واحدشان  مکان  شدن 
که  ساخت  تسهیالت  از  و  کنند  مراجعه 

آماده واگذاری است استفاده کنند.
ساخت  تعهد  خصوص  در  مقدم  آسمانی 
از سیل هم گفت:  واحدهای آسیب دیده 
وظیفه دولت اعطای تسهیالت است که در 
این زمینه مشکلی نداریم اما ساخت واحدها 
بر  عالوه  تا  است  مالکان  خود  عهده  به 
استفاده از مشارکت مردمی، منازل آسیب 
دیدگان با نظارت صاحبانشان ساخته شود.
در این نشست فرمانداران شهرستانها هم با 
ارتباط تصویری، گزارشی از روند بازسازی 
مناطق سیل زده  شهرستانها ارائه دادند که 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به 
مسئوالن آب منطقه ای دستور داد برای 
این مکانها از جمله شهرک صنعتی بیرجند، 

راهکار ارائه دهند.

افروز  بوستان  دادرس مقدم- محمد رضا 
با  گفتگو  در  مسکن  بانک  مدیرشعب 
بانک   : کرد  بیان  آوا  روزنامه  خبرنگار 
مسکن به منظور تسریع در بازگشت منابع 
مالی این بانک و تزریق آن به چرخه اقتصاد 
جامعه از طریق اعطای تسهیالت مجدد به 
متقاضیان در نظر دارد با استفاده از مزایای 
بسیار خاص و استثنایی که در طرح میثاق 
پیش بینی شده است و تاکنون در طرحهای 
تشویقی این بانک بی سابقه بوده است تا 
دیرکرد  جرائم  خالص  امسال  آبان  پایان 
مطالبات غیر جاری مشتریان را  به شرط 
واریز بدهی ایشان،  به بخشد. در این طرح 

حتی اگر مشتری بخشی از بدهی خود را 
واریز کند به تناسب آن مشمول بخشودگی 
می  دفعات  به  موضوع  این  و  خواهد شد 
تواند انجام شود، مدیرشعب بانک مسکن 
با توجه به گستردگی بخشهای متنوع طرح 
یاد شده خواهان مراجعه مشتریان به شعب 
این بانک به منظور اطالع از جزئیات بیشتر 
آن شد. بوستان افروز در ادامه به بند )ل( 
تبصره بودجه 16 قانون اصالح بودجه سال 
9۸  اشاره کرد و در این خصوص به بیان 
مزایای این تبصره که تاکنون در سیستم 
بانکی کشور بی سابقه بوده است پرداخت 
وی ضمن ابراز خرسندی از اینکه در استان 

تاکنون تعداد 4۰5 نفر از محل این تبصره 
موفق به تسویه کامل بدهی خود شده اند 
، به بازگشت بیش از 1۷ میلیارد ریال از 
منابع این بانک برای اعطای تسهیالت به 
مشتریان جدید اشاره نمود . در پایان هم 
از طرح  استفاده  به  را  عزیز  های  استانی 
بند )ل( تبصره 16  به ویژه  یادشده  های 
که باعث بخشودگی کامل سود و جرائم 
به  اقدام  صورت  در  مشمول  تسهیالت 
قابل  بسیار  تفاوت  و  باشد  می  تسویه 
مالحظه ای با تسویه مطالبات حالت عادی 
دارد ، تشویق و بر استفاده از این فرصت 

طالیی تاکید نمود . 

طرح میثاق ، فرصتی طالیی برای مشتریان تسهیالتی بانک مسکن 
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معافیت ۸۰ دالری واردات
 گوشی مسافری لغو شد

همراه  تلفن  بی رویه  قاچاق  با  مبارزه  برای 
موبایل  رجیستری  ماه  خرداد  از  کشور،  به 
غیرمسافری لغو شد و از آن پس هر مسافر 
یک  تنها  خودش،  ملی  کد  با  می توانست 
گوشی را در سامانه گمرک ثبت کند. معاون 
فنی گمرک ایران به تازگی از حذف معافیت 
۸۰ دالری واردات گوشی مسافری خبر داد و 
اعالم کرد: بر اساس مصوبه ۲۲ مهر ماه ستاد 
تنظیم بازار، معافیت ۸۰ دالری برای واردات 
گوشی مسافری از این بعد منتفی خواهد شد.

ذخیره میوه شب عید آغاز شد

تسنیم- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
ذخیره  و  کشاورزان  از  حمایت  برای  دولت 
کردن میوه مورد نیاز در ایام پایانی سال، اقدام 

به خرید سیب تولیدی کشور کرده است.

سنگین ترین سقوط شاخص 
بورس در 5۰ سال گذشته

شاخص بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته 
بیست و سوم مهر ماه، 1۰ هزار و ۸9۲ واحد 
)3.41 درصد( افت کرد و به قله 3۰۸ هزار و 
 979 واحد رسید که در 5۰ سال گذشته بی سابقه 
بوده است و این در حالی است که بر حسب 
میزان درصد افت شاخص در ۲6 اسفند 93 
شاخص کل 5.5 درصد افت کرد البته در آن 
روز سقوط رقم شاخص بورس فقط 35۸9 واحد 
بود که قابل مقایسه با رقم افت امروز نیست.

»نیما« جور دولت را کشید

طبق آخرین آمار درج شده در سامانه نیما، 9 
میلیارد یورو ارز صادراتی از اول فروردین تا 
۲۰ مهرماه 9۸ وارد این سامانه شده که در 
مقابل، برای حدود 7.7میلیارد یورو نیاز وارداتی 
نیز تامین ارز از این سامانه صورت گرفته است. 
پس یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که 
در شرایط کنونی، سامانه نیما هنوز هم 1.3 
میلیارد یورو ذخیره دارد؛ به این معنا که ارز 
صادراتی به طور کامل واردات را پوشش داده 
و بخش عمده ای از بار دولت را برای تامین 

منابع ارزی به دوش کشیده است.

روحانی: کشور های دوست، 
ما را فراموش نکرده اند

رئیس جمهور گفت: دوستان ما و کشورهای 
دوست منطقه ما را فراموش نکرده اند، آنها به 
زبان به آمریکا احترام می کنند و در عمل با 
ما کار می کنند. وی بیان کرد: ما از دوستان 
مان، کشورهای همسایه و کشورهای بزرگی 
که در این شرایط در کنار ما بودند هر چند با 
زبان گرم با کاخ سفید به خاطر ترس از تحریم 

شرکت  هایشان حرف زدند، ممنونیم.

رئیسی: تضعیف شورای نگهبان
 به نفع هیچکس نیست

حجت االسالم رئیسی با بیان اینکه مسئوالن 
اجرای قانون اساسی نباید به نام فراجناحی 
در  و  جناحی  صورت  به  انسجام،  و  بودن 
جهت دوقطبی سازی اقدام کنند، گفت: بر 
همین مبنا، تضعیف نهادهای قانونی کشور 
نظیر شورای نگهبان که ضامن جمهوریت و 
اسالمیت نظام است، به نفع هیچکس نیست 

و برخالف مصلحت کشور است.

واعظی: قطار ایستاده را 
که سنگ نمی زنند!

رئیس دفتر رئیس جمهور درباره هجمه هایی که 
به وی می شود، گفت: قطار ایستاده را که سنگ 
نمی زنند، به قطار در حال حرکت سنگ پرانی 
می کنند. زمانی که در این منصب های قرار 

می گیرید باید مقداری هم پوست کلفت باشید.

توصیه علی مطهری درباره 
دستگیری روح ا... زم

علی مطهری عضو فراکسیون امید مجلس 
گفت: قطعاً باید مشخص شود منابع خبری 
»زم« چه کسانی و احیاناً چه نهاد هایی بودند.

اختالفی با رئیس جمهور  وجود 
نداشته و تنها بیان نظرات است

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ 
به سوالی درباره اختالف شورای نگهبان با 
رئیس جمهور گفت: اختالف هیچگاه وجود 

نداشته و تنها بیان نظرات است.

ظریف: حمله به نفتکش ایرانی 
توسط یک یا چند دولت انجام شد

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با بیان 
اینکه حمله به نفتکش ایرانی SABITI در 
نزدیکی بندر جده عربستان ، اقدامی دولتی 
بوده است، گفت: براساس اطالعات دریافتی 
حمله به نفتکش ایرانی توسط یک یا چند 

دولت انجام شده است.

فارس- یکی از مسئولین طراحی و اجرای 
سپاه  اطالعات  سازمان  در  اخیر  عملیات 
گفت: روح ا... زم، کانون تالقی و تبادل پیام 
در شبکه تغذیه و پشتیبانی جریان آمد نیوز 
در داخل و خارج کشور بود و در اختیار گرفتن 
وی می تواند شناسایی و انهدام مجموعه 

این شبکه را به دنبال داشته باشد.
یکی از مسئولین طراحی و اجرای عملیات 
طی  که  سپاه  اطالعات  سازمان  اخیر 
معاند  جریان  زم« سرشبکه  ا...  »روح  آن 
گفتگوی  در  شد،  دستگیر  »آمدنیوز« 

اختصاصی با »نورنیوز« ابعاد جدیدی از این 
اقدام اطالعاتی کم سابقه را تشریح کرد.

در  سوالی  به  پاسخ  در  مسئول  مقام  این 
خصوص اهمیت عملیات انجام شده از نقطه 
نظر به کارگیری شگردهای اطالعاتی گفت: 
مهمترین ویژگی این عملیات، معماری دقیق 
و چند الیه اطالعاتی است که طی آن و با 
استفاده از روش های نرم اطالعاتی، سوژه 
مورد نظر از مجموعه سپرهای حفاظتی که 
بیگانه  جاسوسی  های  سرویس  سوی  از 
تور  وارد  و  جدا  بود  شده  فراهم  او  برای 

اشاره  با  سپاه شد. وی  اطالعات  سازمان 
به رویکرد اتخاذ شده از سوی رسانه های 
گروهی معاند که بالفاصله پس از انتشار 
اطالعیه سپاه تالش کردند تا عملیات انجام 
روزنامه  را در سطح دستگیری یک  شده 
نگار تقلیل بدهند، افزود: به صورت طبیعی 
دستگیری یک فرد که با پوشش کار رسانه 
بود،  پراکنی علیه نظام  ای در حال دروغ 
اجرای  و  طراحی  اصلی  تواند هدف  نمی 
افزود:  وی  باشد.  پرمخاطره  عملیات  این 
تبادل  و  تالقی  کانون  شده  دستگیر  فرد 
جریان  پشتیبانی  و  تغذیه  شبکه  در  پیام 
آمدنیوز در داخل و خارج کشور بوده و در 
و  شناسایی  تواند  می  وی  گرفتن  اختیار 
انهدام مجموعه این شبکه را به دنبال داشته 
این  جریان  در  کرد:  خاطرنشان  باشد.وی 
عملیات، شبکه پیچیده ای که برای جنگ 
طراحی  اسالمی  جمهوری  علیه  ادراکی 
شده بود با مجموعه ساختارها و بسترهای 
ارتباطی و اطالعاتی آن در داخل و خارج 
از کشور مورد ضربه قرار گرفت که ابعاد و 

رسانی  اطالع  تدریج  به  آن   دستاوردهای 
خواهد شد.

آمدنیوز به عنوان پنجره یک سامانه 
پیچیده اطالعاتی از سوی دشمن بود

این مقام مسئول در سازمان اطالعات سپاه 
سامانه  یک  پنجره  عنوان  به  آمدنیوز  از 
سرویس  سوی  از  که  اطالعاتی  پیچیده 
های دشمن برای ایجاد ناامنی روانی در 
جامعه، تفرقه افکنی میان ارکان مختلف 
اجتماعی  سرمایه  به  زدن  لطمه  و  نظام 
خاطر  و  برد  نام  بود  شده  طراحی  کشور 
عملیات،  این  اصلی  هدف  کرد:   نشان 
دستیابی به الگوریتم پیچیده ای بود که 
افکار  علیه  ادراکی  جنگ  اعمال  شبکه 
عمومی داخلی بر اساس آن طراحی شده 
بود و سرمایه اجتماعی کشور را مورد هجوم 
قرار می داد. این مقام مسئول اظهارکرد: 
سازمان اطالعات سپاه به دلیل در اختیار 
کرده،  تحصیل  جوان،  نیروهای  داشتن 
متدین و با انگیزه، مجموعه ای پویا، چابک 

و دانش بنیان است که توانسته با ایجاد 
ساز وکارهای جدید مبتنی بر بهره گیری از 
روش های ابتکاری نرم، فراتر از پیش بینی 
و برآورد سرویس های اطالعاتی حریف، 

دشمن را به صورت مستمر غافلگیر کند.

بازتاب دستگیری »روح ا... زم« 
در رسانه های خارجی

رسانه های خارجی به دستگیری روح ا... زم، 
واکنش های مختلفی نشان دادند. برخی از 

این بازتاب ها را در ادامه می بیینید:
تایمز اسرائیل: دستگیری یکی از مخالفان 
با  و  فرانسه  اطالعات  توسط  که  ایران 

پشتیبانی اسرائیل فعالیت داشت.
در  که  کسانی  از  یکی  ایران  بی بی سی: 

آشوب ها نقش داشت را دستگیر کرد.
نیویورک تایمز: سپاه ایران اعالم کرده که 

خبرنگار در تبعید را دستگیر کرده است.
مخالف  چهره های  از  یکی  ایران  العربیه: 
اطالعاتی  سرویس   حفاظت  تحت  که  را 

فرانسه فعالیت داشت، دستگیر کرد.

ابعاد جدید از شکار »روح ا... زم« توسط سپاه

 تسنیم- علی ربیعی سخنگوی دولت در 
حاشیه همایش صندوق های خرد محلی در 
پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه چه 
افراد و دهک هایی از دریافت یارانه حذف 
ماشین  تنها  دولت  شاخص  آیا  می شوند 
اظهار  است،  باال  به  تومانی  میلیون   ۲۰۰
کرد: ماشین ۲۰۰ میلیون تومانی تنها یکی 
یارانه  برای حذف  دولت  از شاخص های 
بگیران است و موارد دیگری شامل قیمت 
مسکن، درآمد افراد و ... نیز شامل می شود. 
که  داشتیم  افرادی  جامعه  در  افزود:  وی 
ماهانه یک میلیارد تومان درآمد داشتند و ما 

به دنبال حذف یارانه افراد ثروتمند هستیم. 
یارانه  حذف  کار  گفت:  دولت  سخنگوی 
افراد ثروتمند در حال انجام است و هر ماه 
یارانه تعدادی از افراد قطع می شود اما به 
طور قطع به دنبال قطع یارانه دهک های 

متوسط جامعه نیستیم.

مشمول  جامعه  باالی  های  دهک 
یارانه حامل های انرژی نخواهند بود

ربیعی در پاسخ به این سوال که در مجموع 
چه تعداد از افراد یارانه شان حذف می شود، 
گفت: اجازه دهید این موضوع را وزیر کار 

 اعالم کند اما اینکه گفته می شود یکباره 
می شود  حذف  نفر  میلیون   3۰ یارانه 
بهم  جامعه  زیرا  نیست  شدنی  و  منطقی 
می ریزد. وی ادامه داد: هر تصمیمی برای 
قیمت حامل های انرژی گرفته شود روی 
خواهد  استوار  جامعه  پایین  های  دهک 
دیگر  جامعه  باالی  های  دهک  و  بود 
ایسنا،  از  نقل  به  شد.  نخواهند   مشمول 
15 درصد یارانه ای که در دنیا و در حوزه 
ایران  به  متعلق  می شود،  پرداخت  انرژی 
است. یعنی 1۰ درصد درآمد ناخالص داخلی 
را به یارانه اختصاص می دهیم و 5۰ درصد 

یارانه انرژی به سه دهک ثروتمند جامعه 
اختصاص می یابد، این در حالی است که 
کم تر از سه درصد هزینه این دهک ها، به 
سوخت مربوط است.اما بررسی و مرور درآمد 
و هزینه در کشورهای مختلف و ایران نشان 
می دهد که متوسط مصرف داخلی بنزین 
در سال 1395 معادل 73.4 میلیون لیتر در 
روز بوده که نسبت به سال قبل 5.۲ درصد 
رشد داشته و این در حالی است که متوسط 
مصرف داخلی بنزین در سال 1396 و 1397 
به ترتیب 77.4 و ۸۸.4 میلیون لیتر در روز 
بوده که نسبت به سال های قبل 7.9 و 14.۲ 

درصد افزایش داشته است. در نتیجه به نظر 
می رسد که پایین بودن قیمت نسبی بنزین 
منجر به افزایش مصرف آن شده است. از 
سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد قیمت 
 4۸۰۰ فاصله ای  حداقل  ایران  در  بنزین 
تومانی با ارزان ترین کشور همسایه دارد و 
ترکمنستان ارزان ترین بنزین پس از ایران را 

در میان همسایگان عرضه می کند.

هر ماه یارانه نقدی تعدادی از افراد حذف می شود

کاغذ دیواری و کناف
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عرضه مستقیم گوشت بوقلمون تازه
با قیمت مصوب دولتی

از تولید به مصرف
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