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گفتمانی  برای 
توسعه  استان!

ستون نویس روزنامه به عنوان یکی 
از شهروندان دلسوز هر از چند گاهی 
اتفاقی  مسئول  آگاه  مقام  یک  با 
گفتگویی چند دقیقه ای انجام می 
دهد. یکی از این گفتگوها حاوی 
بخش  که  است  مهمی  نکات 
هایی از آن را با کسب اجازه  تقدیم 

حضورتان می کنیم!!
- شهروند دلسوز: ببخشید آقای مقام 
مسئول شنیدین که در شش ماهه 
اول امسال صادرات استان از مرزها 
2 صفحه  در  مشروح   ... نسبت 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادری مهربان و خواهری فداکار

 مرحومه حاجیه فاطمه صغری دّری نژاد 
)همسر مرحوم حاج میرزا دّری نژاد(

 که صبح اربعین سید و ساالر شهیدان دعوت حق را لبیک گفت
 را به اطالع می رساند: جلسه ترحیم آن مرحومه فردا جمعه ۹۸/۸/۳ از ساعت 
 ۹/۳۰ الی ۱۰/۳۰ صبح در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب(

 برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب شادی روح آن روانشاد
 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

دری نژاد، حیدری،  اصفهانی، فرمهر،نجفی، شریف مقدم، پارسا ،روستا و سایر بستگان

جناب آقای دکتر رضا جوانمرد
درگذشت مادر گرامی تان را خدمت جناب عالی و فامیل وابسته تسلیت می گوییم

 برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر آرزومندیم و با ذکر فاتحه ای 
یادشان را گرامی می داریم. ضمنا جلسه سوم مرحومه امروز پنجشنبه ۹۸/۸/2 از ساعت 

۱۵/۱۵ الی ۱۶/۱۵ در محل سالن مصلی )هیئت محترم ابوالفضلی( برگزار می گردد.
مجتمع مسجد عاشورا ، هیئت فاطمیه ، دارالشفاء فاطمه زهرا )س( 

درمانگاه ولی عصر )عج(، داراالیتام فاطمه زهرا )س(

با نهایت تاثر مراسم سومین روز درگذشت 

مرحومه نرگس محمدی گیو
 )والده آقایان دکتر جوانمرد( 

را به اطالع اقوام و آشنایان و همشهریان محترم می رساند: 
امروز پنجشنبه ۹۸/۸/2 از ساعت ۱۵/۱۵ الی ۱۶/۱۵ در محل هیئت محترم ابوالفضلی 

 تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: جوانمرد ، محمدی گیو و سایر بستگان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 مرحومه زهرا عزیزی
 را به اطالع تمامی دوستان و آشنایان می رساند:

 مراسم تشییع آن عزیز امروز پنجشنبه ۹۸/۸/2 ساعت ۱۴ الی ۱۵ از محل غسالخانه 
برگزار می گردد. ضمنا جلسه سوم آن مرحومه فردا جمعه ۹۸/۸/۳ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ 

صبح در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی(  برگزار می شود
 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: عزیزی، بنی اسدی مقدم، مهدویان و سایر بستگان

انا هلل  و انا الیه راجعون

خاندان محترم جوانمرد
با دنیایی از غم و اندوه درگذشت مادر گرامی تان

 را تسلیت و تعزیت عرض نموده، برای آن زنده یاد 
روحی شاد و آرام و برای بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

دکتر محمد مهدی رئیسی -  دکتر سعیده آرین

جناب آقای دکتر کاظم جوانمرد
عضو محترم شورای نظام دامپزشکی استان خراسان جنوبی

درگذشت مادر گرامی تان مرحومه نرگس محمدی گیو
 را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی

 و برای شما و خانواده محترم تان صبر و شکیبایی خواستاریم.
ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن مرحومه امروز پنجشنبه ۹۸/۸/2 

از ساعت ۱۵/۱۵ الی ۱۶/۱۵ در محل هیئت محترم ابوالفضلی برگزار می گردد
 تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

دکتر رضا کمیلی - رئیس نظام دامپزشکی استان
 و اعضای شورای نظام دامپزشکی

در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم 
لطف آنچه تو اندیشی ، حکم آنچه تو فرمایی

در دومین سالگرد درگذشت عزیزمان

 شادروان سمیه اکبری 
)کارمند دانشگاه علوم پزشکی(

یاد و خاطرش را گرامی می داریم 
عصر امروز پنجشنبه ۹۸/۸/2  بر سر مزارش

 گرد هم آییم و با نثار فاتحه ای روحش را شاد کنیم.
خانواده های:  رضایی، اکبری

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

مرحومه حاجیه صباغی
مادر ذاکر اهل بیت )ع( حاج محمد معینی
  شرکت نموده اند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز
 درگذشت آن عزیز سفر کرده فردا جمعه ۹۸/۸/۳ 
از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در محل هیئت محترم 
حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 
است. امتنان  مزید  ارجمند  سروران  فرمایی   تشریف 

خانواده های :  معینی ،  نژاد حسین و صباغی

به مناسبت سومین روز درگذشت
 همسری فداکار پدری  مهربان و برادری دلسوز مرحوم مغفور

  حاج ناصرالدین رضائی 
)کارمند بازنشسته دانشگاه بیرجند(

 جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه ۹۸/۸/2  از ساعت 
 ۱۴/۳۰    الی ۱۵/۳۰   در محل مسجد امام حسین )ع(

واقع در خیابان پاسداران برگزار می گردد
تشریف فرمایی سروران گرامی موجب شادی روح
خانواده های: رضائی ، اربابی  آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

شرکت متحد جنوب بارثاوا 
نمایندگی پخش برندهای متنوع غذایی و بهداشتی

 برای راه اندازی و تکمیل کادر فروش الین جدید شوینده،بهداشتی
 )محصوالت شرکت یونی لیور( 

یک نفر سرپرست فروش ، تعدادی  بازاریاب و یک نفر مسئول  چیدمان
 با روابط عمومی باال و تجربه کاری مرتبط استخدام می نماید. )مراجعه حضوری(

آدرس: بیرجند - شهرک صنعتی - تالش شرقی 3
آخرین بلوک درب سبز رنگ )شرکت پخش متحد جنوب بارثاوا(  

تلفن:09159612051 / 05632255723-6

اجرای نمای آلومینیوم  فـروش ورق   09151۶55537 - بلوچی

روابط عمومی اداره کلسوم آبان ماه ، آغاز هفته بیمه سالمت با شعار بیمه سالمت گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی گرامی باد
 بیمه سالمت خراسان جنوبی

برنج کشت یک طارم هاشمی و فریدونکنار
 به ضمانت پخت و آزمایش

 زیر قیمت شمال ده کیلویی فقط 180هزار تومان
انتهای مدرس، تقاطع محالتی، هایپر مارکت برجیس
hypermarket_berjis:اطالع رسانی در پیچ اینستاگرام
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آغاز غربالگری بینایی کودکان 3 تا 6 سال در خراسان جنوبی

صداوسیما- طرح غربالگری بینایی کودکان 3 تا 6 سال، همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی آغاز شد. مدیر کل بهزیستی گفت: در این طرح تمامی کودکان 
3 تا 6 سال در مهدهای شهری و روستایی زیرنظر بهزیستی، از نظر بینایی و بیماری های چشم  به ویژه تنبلی چشم، غربالگری می شوند.  عرب نژاد گفت: کودکانی 

که مشکوک به بیماری های چشم باشند به پزشک متخصص ارجاع داده می شوند. طرح غربالگری بینایی کودکان 3 تا 6 سال تا پایان آبان ادامه دارد.
گفتمانی  برای 
توسعه  استان!
* هرم پور

ستون نویس روزنامه به عنوان یکی از شهروندان 
دلسوز هر از چند گاهی با یک مقام آگاه مسئول  
اتفاقی گفتگویی چند دقیقه ای انجام می دهد. 
یکی از این گفتگوها حاوی نکات مهمی است 
که بخش هایی از آن را با کسب اجازه   تقدیم 

حضورتان می کنیم!!
- شهروند دلسوز: ببخشید آقای مقام مسئول 
شنیدین که در شش ماهه اول امسال صادرات 
استان از مرزها 65 درصد نسبت به سال قبل 
کاهش داشته؟جسارتاً فکر نمی کنید این وضع یه 

کم برای استان مناسب نباشه؟
اینطور فکری  : نه! اصاًل   - مقام آگاه مسئول 
نمی کنم. خیلی هم وضع خوبیه. هر چی توی 
استان داریم رو همین جا نگه می داریم و همه رو 
دور هم استفاده می کنیم. اقتصاد مقاومتی یعنی 
همین. یعنی مقاومِت همه جانبه برای جلوگیری 

از صادرات بی رویه و غیرمفید.
- شهروند دلسوز: آهان! شما درست می فرمایید 
اصاًل به این موضوع مهم فکر نکرده بودم. االن 
فکر  بینم چقدر  می  کنم  فکر می  بیشتر  که 
راهبردی و مهم و خوبیه. خدا رو شکر که مدیران 
خوبی مثل شما داریم. شماها سایه روی سر ما 
توی استان هستین. خدا امثال شما رو زیاد کنه!! 
من از این همه بی فکری خودم عذرخواهم. فقط 
چون دیدم بعضی از استانهای غیرمرزی توی 
صادرات به کشورهای همسایه از استان ما جلو 
زدند گفتم یه حرفی زده باشم و اظهار نظری کرده 

باشم. شما زیاد جدی نگیرید.
- مقام آگاه مسئول:  همین شما مردم نجیب و 
بی آزاری بودید؟ شما و خبرنگارای رسانه هاتون 
که پدر ما رو در آوردید. هی سؤال. هی جواب. 
هی چالش. وقتی کشور همسایه مایل نیست از 
استان ما واردات داشته باشه، من از کدوم خراب 
شده ای خبر صادراتی خوب براتون در بیارم؟  
-شهروند دلسوز: آخه یه چیز دیگه ای هم شنیدم. 
میگن واردات ما از کشورهای دیگه به داخل استان 
نسبت به سال قبلش حدود 7 برابر افزایش داشته.

- مقام آگاه مسئول: کاًل شما امروز گیر دادی 
به واردات و صادرات. این فضولی ها به شما 
نیومده. خیلی وارد مسائل نشو وگرنه میگم با 
یک بِرند معروف، بسته بندی و صادرت بکنن 
مفهوم  و  معنی  تا قشنگ  به کشور همسایه 
صادرات رو بفهمی!! یه کم نسبت به مسائل 
استان مثل ما مدیران دلسوزتر باشید. نگاهتون 
رو تغییر بدید. رو به آینده ها فکر بکنید. افق 
از  ببینید. می خوای بگم  های دور دست رو 
فردا دسترسی شما رو به این اطالعات محدود 
بکنن؟ ببین زیر چشمهام چقدر ُپف کرده؟ می 
بینی توی بیشتر جلسات چرت می زنم؟ فقط به 
خاطر شماست برادر من. شب دغدغه مشکالت 
شما. روز دلواپس درد و رنج شما. یک لحظه 

آرامش ندارم.
-  شهروند دلسوز: خدایا بمیرم برای اون چشمای 
قشنگتون آقای مقام مسئول. چشم. اصاًل شما 
بفرمایید من رو همین ورودی شهر اعدام کنن، 
جسد تن لشم  رو هم یک هفته برای عبرت 
بقیه مردم در منظر عمومی نگه دارن تا برای همه 
درسی بشه که از مسئوالن محترمی که اینقدر 

دلسوزانه به فکر ما هستند، عیب و ایراد نگیریم.
-مقام آگاه مسئول: شما شهروند دلسوز همه 
اش سیاه نمایی می کنید. چرا نمی گید که 
معامالت بورس استان امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل سه و نیم برابر رشد داشته؟ 
چرا از سفرهای مسئوالن چیزی نمی گید؟ چرا 
از پروژه های افتتاح شده چیزی نمی گید؟ چرا 
از دیدارهای مدیران چیزی نمی گید؟ چرا از 

دستاوردهاشون چیزی نمی گید؟
- شهروند دلسوز: آهان!  راست می فرمایید. 
این ها رو من نمی دونستم. آخه می دونین 
چشممونه.  توی  دلسوز  شهروندای  ما  عقل 
کوفت بخوریم که اگه هزار تا پروژه هم برامون 
افتتاح کنین، تا یک اثر مفید از اونها نبینیم، 
قانع نمی شیم. کاًل عیب ما شهروندای دلسوز 
ببخشید.  خودتون  بزرگواری  به  شما  همینه. 
آگاه مسئول: همینه دیگه. وقتی فکر  -مقام 
شما  همین.  یعنی  ندارید  اقتصادی  راهبردی 

شهروند دلسوزی نیستید. متأسفم برای شما. 
محترم  مقام  ببخشید  دلسوز:  شهروند    -
دلسوز. شما که دلسوز هستید و همه جا دارن 
میگن  و  کنن  می  شما صحبت  دلسوزی  از 
مدیر و مدبر و تحصیل کرده و اهل قیل و قال 
و جلسه و برو بیا هستید، چه راهکارهایی برای 

توسعه استان ما پیشنهاد می کنین؟
- مقام آگاه مسئول: حاال تازه یه سؤال خوب... 
پرسیدی. از اهلش هم پرسیدی. خیلی راهکار 

هست. .  ...ادامه در ستون مقابل(

استاندار گفت: یکی از برنامه های ما در بحث 
توسعه استان توجه به مرزها، بازارچه ها و 
تجارت بین الملل، گردشگری و صنایع دستی 

به عنوان محورهای توسعه است. 
به  اشاره  با  معتمدیان  ایسنا،  گزارش  به 
قابلیت ها و ظرفیت های استان اظهار کرد: 
خراسان جنوبی ظرفیت های بسیاری دارد 
که باید معرفی شود و باید سعی کنیم چهره 

زیبای استان را معرفی کنیم.

خراسان جنوبی حدود ۴۰ نوع 
محصوالت صنایع دستی دارد

اخیر  سال  یک  در  اینکه  بیان  با  وی 
را  استان  ظرفیت های  معرفی  رویکرد 
اولین  بیابان لوت،  افزود:  پیش گرفته ایم، 
فهرست  در  ایران  شده  ثبت  طبیعی  اثر 
 6۰ آن  بر  عالوه  و  است  جهانی  میراث 
وجود  استان  در  نیز  دیگر  طبیعی  جاذبه 
دارد، اما متاسفانه به دلیل نبود زیرساخت ها 
و ناشناخته بودن استان نتوانستیم در بحث 
دهیم.  انجام  خاصی  اقدام  گردشگری 
معتمدیان بیان کرد: خراسان جنوبی حدود 
دارد  صنایع دستی  محصوالت  نوع   ۴۰
به  کرده ایم  سعی  آن ها  معرفی  برای  که 

بازاریابی توجه خاصی داشته باشیم. 
وی با اشاره به اینکه نمایشگاه اختصاصی 
جمهوری اسالمی ایران با محوریت خراسان 
پایان  تا  افغانستان  بلخ  والیت  در  جنوبی 
امسال برپا می شود، افزود: ایجاد نمایشگاه ها 
و بازار فروش ملی و فراملی از راه های معرفی 
این محصوالت بوده که تالش هایی صورت 
گرفته است.وی ادامه داد: با تدابیر انجام شده 
بحث  در  را  رکوردی  امسال  نوروز  ایام  در 

جذب گردشگر در استان ثبت کردیم.

در فرآوری زرشک
 موفق عمل نکردیم

یکی  را  استراتژیک  محصوالت  استاندار 
از پتانسیل های استان دانست و ادامه داد: 
رتبه اول تولید زرشک را در کشور داشته و 
پیش بینی می شود امسال حدود ۲۰ هزار تن 
برداشت محصول داشته باشیم.  معتمدیان 
استراتژیک  بودن محصوالت  ناشناخته  از 
استان سخن گفت و افزود: علی رغم اینکه 
زرشک یکی از مزیت های مهم استان است، 
اما در فرآوری این محصول ارزشمند موفق 
عمل نکردیم. وی با اشاره به معضل خام 
فروشی محصوالت استراتژیک استان، اظهار 
کرد: امسال قیمت زرشک افزایش پیدا کرد، 

اما نقش واسطه ها و دالالن و منافعی که 
نصیب آنان می شود پررنگ بوده و منافع 
با  زیادی نصیب کشاورز نمی شود.استاندار 
بیان اینکه سعی کردیم شرایطی را فراهم 
استراتژیک  محصوالت  منافع  که  کنیم 
برسد، تصریح کرد:  و کشاورزان  مردم  به 
جمله  از  متعددی  اقدامات  راستا  این  در 
تشکیل کمیته محصوالت استراتژیک در 
گرفته  انجام  استانداری  اقتصادی  معاونت 
است.معتمدیان با اشاره به انجام پژوهش 
و تحقیقات در این کمیته، افزود: اقداماتی 
نیز در راستای معرفی محصوالت و ارتقا و 
افزایش صادرات در حال انجام است. وی با 
اشاره به صادرات دو درصدی زرشک، ادامه 
داد: استقبال خوبی از سوی کشورهای آلمان، 
روسیه و ترکیه برای این محصول وجود دارد 
و به دنبال این هستیم که بازار جدیدی را 

برای کشاورزان فراهم کنیم.

خام فروشی، عدم بسته بندی
  از جمله مشکالت موجود 

در زمینه زعفران
ایجاد  دنبال  به  اینکه  به  اشاره  با  استاندار 
صنایع فرآوری، بسته بندی و برندسازی در 
داخل استان هستیم، افزود: در مورد زعفران 
نیز دومین استان تولیدکننده این محصول 
در کشور هستیم و در موضوع برند آن، برند 
زعفران قاین را داریم.معتمدیان، خام فروشی، 
از  را  موانع صادرات  و  بسته بندی  نداشتن 
مشکالت موجود در مورد زعفران عنوان کرد 
و ادامه داد: به دنبال ایجاد گمرک تخصصی 
برای محصوالت استراتژیک استان هستیم 
تا صادرکنندگان بتوانند  مستقیم محصوالت 
کشاورزی خود را صادر کنند. وی بیان کرد: 
خراسان جنوبی به دلیل فاصله زیادی که با 
مرکز کشور دارد و نبود زیرساخت در حوزه 
بازاریابی محصوالت کشاورزی ضعیف است 

و به همین دلیل قدرت رقابت نداریم.

را  خراسان جنوبی  داریم  نظر  در 
به هاب منطقه ای شتر تبدیل کنیم
وی ادامه داد: خراسان جنوبی از نظر اقلیمی 
بسیار  شرایط  بودن،  کویری  به  باتوجه  و 
نظر  از  و  دارد  پرورش شتر  برای  مناسبی 
تعداد نفر شتر، استان دوم در کشور هستیم.
استاندار ظهار کرد: در این راستا طرحی را 
آماده کردیم که طی آن بتوانیم طبق یک 
برنامه سه ساله استان را به هاب منطقه ای 
شتر تبدیل کنیم. معتمدیان ادامه داد: این 

مهم با همکاری سازمان دامپزشکی و جهاد 
سرمایه گذاری  و  مشارکت  با  و  کشاورزی 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( محقق خواهد 
شد که در این راستا تفاهم نامه ای با حضور 
فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس  مخبر،  دکتر 
امام)ره(، در خراسان جنوبی امضا شد. وی 
افزود: این تفاهم نامه چندین مرحله دارد که 
یکی از آن ها تامین دام از پاکستان و سایر 
کشورها با توجه به پایین بودن نرخ شتر در 
این کشورهاست که این واردات در ماه های 
آینده سرعت بیشتری خواهد گرفت. استاندار 
اظهار کرد: مرحله بعدی تامین علوفه است 
که در این راستا نیز برخی مناطق را شناسایی 
کردیم که در آن ها طرح کاشت علوفه های 
مورد نیاز از جمله خارشتر را خواهیم داشت 
که از نظر مباحث زیست محیطی و صرفه 
اقتصادی مناسب خواهد بود و در فاز اول 
قرار است در سطح ۴۰ هزار هکتار انجام 
شود. معتمدیان ادامه داد: گام بعدی تکمیل 
زنجیره محصوالت شتر، ایجاد کارخانه تولید 
شیر شتر و ایجاد کارخانه تولید شیرخشک 
شتر و محصوالت دیگر بر اساس مطالعاتی 
با  افزود:  است. وی  انجام خواهد شد،  که 
تومان  میلیارد  تفاهم نامه 3۰۰  این  اجرای 
تسهیالت برای استان در اختیار مردم قرار 
می گیرد که بخش عمده ای از آن به ایجاد 
صنایع فرآوری مربوط می شود.استاندار بیان 
کرد: پیش بینی شده از این طریق تا پایان 
دولت بیش از ۱۰ هزار شغل ایجاد کنیم.
و  کرد  اشاره  مرز  فرصت  به  معتمدیان 
افزود: خراسان جنوبی طوالنی ترین مرز را 
با افغانستان و چهار بازارچه مرزی دارد که 
بازارچه در درمیان،  اخیر سه  در سال های 
نهبندان و زیرکوه تعطیل شده است و اکنون 
تنها بازارچه فعال بازارچه مرز ماهیرود است.

مجموع صادرات استان 
به افغانستان حدود

 سه میلیارد  دالر است
وی ادامه داد: مرز ماهیرود از مرزهای تجاری 
فعال استان است که در سال ۹6 حدود یک 
میلیارد دالر صادرات داشته بوده و نقش مهمی 
در  تجارت ایفا می کند. استاندار با اشاره به اینکه 
مجموع صادرات به کشور افغانستان حدود سه 
میلیارد دالر است، تصریح کرد: سال گذشته 
بنا به دالیل مختلف از جمله محدودیت هایی 
صادرات  شد  ایجاد  اقالم  صادرات  در  که 
کاهش پیدا کرد که امیدواریم با رفع موانع و 
تدابیر دولت افزایش صادرات داشته باشیم. 

معتمدیان با بیان اینکه در بخش زیرساخت ها 
دارد،  قرار  کار  دستور  در  خوبی  اقدامات 
خاطرنشان کرد: اخیرا با وزیر راه و شهرسازی 
به  بتوانیم محور سربیشه  تا  داشتیم  دیدار 
ماهیرود را که در توسعه تجارت نقش مهمی 
دارد، در دستور کار قرار دهیم. وی ادامه داد: 
مرز ماهیرود با استان فراه که از استان های 
مهم افغانستان است ۱۲۰ کیلومتر فاصله دارد 
که در این راستا پروژه ای از سال ها قبل برای 
اتصال ماهیرود به فراه آغاز شده که حدود 
دو  نیز  اخیرا  و  شده  انجام  آن  درصد   6۰
میلیون دالر برای این طرح تخصیص داده 
شد. استاندار بیان کرد: حدود دو ماه گدشته 
قطعه 3۰ کیلومتری از این جاده را به مناقصه 
گذاشتیم که امیدواریم با راه اندازی این جاده 

شاهد تحول ترانزیتی باشیم.

 دولت نگاه ویژه ای
 به خراسان جنوبی دارد

معتمدیان ادامه داد: با راه اندازی این جاده حدود 
۴۰۰ کیلومتر به شاهراه های ارتباطی آسیای 
میانه نزدیک تر می شویم و هزینه های تمام شده 
کاهش می یابد. وی با بیان اینکه دولت نگاه 
ویژه ای به  استان دارد، افزود:  از سیاست های 
ما این است که از ظرفیت بخش های دیگر 
نیز بهره ببریم که در این راستا تفاهم نامه هایی 

با دیگر بخش های نظام منعقد کردیم.

به دنبال اجرای مدیریت مهاجرت 
معکوس در استان هستیم

استاندار با اشاره به اینکه در سال های اخیر 
روستاها  جمعیت  از  توجهی  قابل  بخش 
مرزها  بسته شدن  و  خشکسالی  دلیل  به 
مهاجرت کرده اندو شاهد حاشیه نشینی در 
شهرها بودیم، بیان کرد: با اعتبارات خوبی که 
تخصیص داده شد، در زمینه محرومیت زدایی 
چندین پروژه مهم را دنبال کردیم.معتمدیان با 
اشاره به اینکه دنبال این هستیم که با طراحی 

مدلی مدیریت مهاجرت معکوس را در استان 
راستا  این  در  کرد:  تصریح  باشیم،  داشته 
چندین پروژه از جمله احداث ۱۰ هزار واحد 
مسکونی در مناطق روستایی را دنبال کردیم 
و تفاهم نامه سه جانبه ای با سازمان برنامه و 
بودجه کشور، کمیته امداد و بنیاد مسکن در 
اسفند سال گذشته با حضور دکتر نوبخت 
کرد:  خاطرنشان  شد.وی  منعقد  استان  در 
در زمینه اشتغال روستاییان نیز طرح هایی را 
دنبال کرده ایم تا شاهد مهاجرت معکوس از 

شهرها به روستاها باشیم. 

کمترین میزان واردات مواد مخدر
 را به استان داریم

استاندار با تاکید بر رسیدگی به زیرساخت ها 
از جمله حمل و نقل در استان، ادامه داد: در 
سفر معاون اول رئیس جمهور و جمعی از 
وزرا به منظور شرکت در همایش ملی روز 
روستا و عشایر به خراسان جنوبی، عملیات 
اجرایی قطعه ۱6 این پروژه به طول  3۲ 
کیلومتر آغاز شد.معتمدیان بیان کرد: علیرغم 
داشتن مرز طوالنی با افغانستان، کمترین 
میزان واردات مواد مخدر را به استان داریم 
و عمده کشفیات عبوری است. وی با اشاره 
سالم،  انتخابات  برگزاری  برای  تالش  به 
انتخابات  افزود: جلسات متعددی در ستاد 
صورت  اقدامات  با  و  شده  برگزار  استان 
گرفته و برنامه ریزی های انجام شده، امنیت 

و سالمت انتخابات را تامین خواهیم کرد.
هستیم  این  دنبال  به  کرد:  بیان  استاندار 
و  کنیم  برگزار  را  سالمی  انتخابات  که 
زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم 
آوریم تا فضای رقابتی سالمی برای حضور 
کاندیداهایی که از فیلترهای نظارتی عبور 
می کنند شکل گیرد.معتمدیان یادآور شد: 
خراسان جنوبی جز استان هایی است که 
بیشترین مشارکت را در انتخابات سال های 

گذشته داشته است.
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 همه فرصت های اقتصادی در خراسان جنوبی
....ادامه  سرمقاله( 

بعضی هاش محرمانه س که باید به اهل رازش 
گفت. بعضی هاش هم هنوز در حال بررسی توی 
اتاق های فکر توسعه استانه. بعضی هاشو هم می 
دونم ولی اصال دوست ندارم به شما بگم. اما به 
نظرم یه پیشنهاد مهم برای توسعه استان، محرمانه 
نگه داشتن آمار و اطالعات و گزارش هاست. 
 این خیلی برای توسعه استان مهمه. شما اگر 
می خوای خودت هم توسعه پیدا کنی، کاًل خودت 
رو محرمانه نگه دار. یک پیشنهاد دیگه هم سرمایه 
گذاری روی تبلیغاته. هر چی می تونیم باید جلسه 
برگزار کنیم و شعارهای خوب و قشنگ بدیم و 
قول و قرار و وعده بگذاریم. توی همین چند روز 
آینده شاهد افتتاح معاونت امور شعارها و وعده 
های ما خواهید بود، اداره پیگیری شعارها و امور 
مصوبه هم چند روز بعدش ایجاد میشه. از سامانه 
امور تلفیق شعارها و عمل ها هم هفته بعد رونمایی 
می کنیم و اطلس جغرافیایی نسبت استان خراسان 
جنوبی با شعارها و شعارزدگی ها و کتاب تأثیر 
مثبت شعار بر توسعه استان رو هم یکی دو هفته 
بعدترش رونمایی خواهیم کرد. گاهی باید زمین 
توسعه رو داد و زمان پیشرفت رو خرید. یه پیشنهاد 
دیگه هم اینکه تعداد بانک های استان رو زیاد 
کنیم و پول مردم رو از خونه هاشون به داخل بانک 
ها بکشیم. مردم باید به ما اعتماد بکنن. بازدید ها رو 
باید زیاد کرد، همایش ها و جشنواره ها رو باید یکی 
پشت سر دیگری برگزار کرد، برای هر میوه ای 
جشن میوه چینی گرفت، باید به مزیت های نسبی 
استان رو بیاریم و به پرورش چغوک و کلیژدک 
توجه ویژه تری بکنیم، باید با صبوری و دعوت 
مردم به تحمل، با هیوالی خشکسالی مبارزه کنیم. 
باید راهبردهای اقتصاد آزاد جهانی رو در پِلن های 
منطقه ای در استان پیاده کنیم و لذت ببریم، باید...
-  شهروند دلسوز: خدایا! چقدر راهکارهای عملی 
و زیبایی! شما واقعاً مقام آگاه و مسئول محترم و 
دلسوزی هستین. کلید توسعه استان در دستان 
شماست. منجی استان شمایید. رهایی بخش 
شمایید. استاد شمایید. بقیه فقط ادای شما رو 

درمیارن. راستی برای انتخابات نامزد نمی شین؟
در  خالی  پست  مسئول: ۱۱۹7۰  آگاه  مقام   -
براشون  باید  که  داریم  استان  های  دستگاه 
فکری بکنیم. می دونین که. باالخره مقام آگاه 
مسئول بودن این مشکالت رو هم داره. حاال 
تا از خجالت بعضی از دوستان در بیاییم، برای 

انتخابات هم فکری می کنیم.
- شهروند دلسوز: خیلی لذت بردم از هم صحبتی 
با شما. میشه یه عکس سلفی با هم داشته باشیم؟

هیچ  متأسفانه من  ولی  مسئول:  آگاه  مقام   -
لذتی از این هم صحبتی نبردم. ولی خب. دیگه 
چیکار میشه کرد. نخیر. بذارید ریا نشه. عکس 
بی عکس. اجازه بدید همین طور بی ریا بمونیم.

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹3۰۴۹۴383۱ ارسال فرمایید(         

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۸۰۶۵۴ محکوم علیه آقای محمد حسین پور محکوم است به پرداخت مبلغ 
۲۵۲/۷۱۶/۰۱۸ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای محمد استانستی و پرداخت مبلغ ۹۵۰/۰۰۰ ریال 

بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف ۳۳۲۱ سهم مشاع از ۶۶۴۲ سهم پالک ثبتی ۱۴۳ فرعی از ۱۸۳۲ اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در سرسینه حاجی آباد با کاربری مزروعی به مساحت ۳۳۲۱ مترمربع نیمی از کل پالک فوق الذکر می باشد و باالتر 
 از سیل بند پشت حاجی آباد قرار دارد در سمت غرب و شمال راه خاکی و در شرق آبراهه و در جنوب پل کوتاهی دارد که قیمت هر 
مترمربع از این زمین ۲۰۰/۰۰۰ ریال و جمعا به مبلغ ۶۶۴/۲۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 
۱۳۹۸/۸/۲۰ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. 

هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
 مدير دفتر شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستری شهرستان بیرجند - محمد آدينه

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی تغییرات شرکت مسافربری شماره یک بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۱۷۲۶۴ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ و مجوز شماره ۳۲۵۷۵/۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقایان علی محمدی به شماره ملی ۰۶۵۲۳۸۷۲۱۷ و حسین محمدی 
به شماره ملی ۰۶۵۳۰۹۶۱۸۶ و حسن محمدی به شماره ملی ۰۶۴۰۰۰۰۱۷۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب شدند. ۲ - آقای علی دالکه به شماره ملی ۰۶۵۱۰۲۲۶۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای رشید ناصری فورگ به شماره 
ملی ۰۶۴۰۰۴۹۷۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )636701(

آگهی تغییرات شرکت مسافربری شماره یک بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۱۷۲۶۴ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ و مجوز شماره ۳۲۵۷۵/۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای علی محمدی به شماره ملی ۰۶۵۲۳۸۷۲۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره 
و آقای حسین محمدی به شماره ملی ۰۶۵۳۰۹۶۱۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن محمدی به شماره ملی 
۰۶۴۰۰۰۰۱۷۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم فاطمه اصغری به شماره ملی ۰۶۴۰۰۶۲۶۶۰به عنوان مدیرعامل شرکت 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای 

علی محمدی )رئیس هیئت مدیره( و خانم فاطمه اصغری )مدیر عامل( به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )636702(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بانیان ترابر شرق )سهامی 
خاص( به شماره ثبت ۴۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۷۷۶۹ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ 
کل  اداره   ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ مورخ   ۵۴۱۳۸/۳۳ شماره  مجوز  و 
راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان جنوبی تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱ - شرکت کویر تایر ) سهامی عام ( به شناسه 
ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷ به شماره ثبت ۶۹۳۰۰ با نمایندگی آقای 
محمد حسن حسینی به شماره ملی ۵۲۳۹۲۸۳۷۸۸ و آقای 
محمد حسن رحیم پناه به شماره ملی ۰۶۵۱۷۹۷۳۲۲ و آقای 
سید حسین حسینی به شماره ملی ۰۶۵۱۷۵۲۷۰۱ به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند 
)639202(

آگهی تغییرات شرکت پارسیان سقف قهستان )سهامی خاص( 
به شماره ثبت ۳۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۴۱۴۳ به استناد 
 ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
قبلی  محل  از  شرکت  آدرس  شد: ۱-  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
، شهرستان  به آدرس جدید: استان خراسان جنوبی  بیرجند 
 بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، مدرس ، میدان جماران ،
 بلوار شهید آیت ا... مدرس ، پالک ۰ ، طبقه همکف کدپستی : 
۹۷۱۸۶۱۳۵۴۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )637343(

 از تمامی همشهریان بیرجندی مقیم استان های تهران و البرز دعوت می شود جهت عضویت 
 در انجمن بیرجندیهای مقیم تهران در سایت انجمن به آدرس ذیل مراجعه و ثبت نام نمایند

بديهی است جهت تکمیل اطالعات از اعضای انجمن هم استدعا می شود
 به منظور تکمیل و به روز رسانی اطالعات اعضا ، مجددا ثبت نام نمايند.

منظور از بیرجند )بیرجند قديم شامل شهرهای مود ، خوسف ، درمیان ، شوسف 
و...(می باشد.  

لطفا به کلیه همشهريان اطالع رسانی فرمايید 
http://birjand-ngo.ir/registerهیئت مدیره انجمن بیرجندیهای مقیم تهران قابـل توجـه همشهـریان عزیـز

مراسم عزاداری هیئت جان نثاران حضرت ابا عبدا... الحسین )ع(
 درایام سوگواری رحلت جانگداز پیامبر مکارم اسالم )ص( 

و شهادت حضرت امام حسن مجتبی )ع( و حضرت امام رضا )ع( 

از شنبه 4 آبان 9۸ الی سه شنبه 7 آبان 9۸ )به مدت سه شب(
آغاز مراسم ساعت 1۸/4۵

آدرس : خیابان منتظری، منتظری 3 ، جنب مسجد خضر علی )ع(

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(
۰۹۱۵۹6۱۸۵۸۱ 

فاروقـی
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۱۴۲هزاردانشآموزاستانازشیررایگانبهرهمندمیشوند

 ایرنا - مسئول ستاد تغذیه اداره کل آموزش و پرورش گفت: با توجه به تصمیم مسئوالن کمیته شیر کشور، ۱۴۲ هزار دانش آموز استان از شیر رایگان بهره مند 
می شوند. غالمرضا حسنی مقدم افزود: این طرح همزمان در استان های خراسان جنوبی، بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد 

و کرمان از نیمه دوم آبان  اجرا خواهد شد.وی گفت: دانش آموزان مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و متوسطه اول استان از این طرح بهره مند می شوند.
چند روز پیش خبری منتشر کرده بودید 
که نماینده محترم ولی فقیه با مدیران 
دستگاه های نظارتی جلسه ای داشتند 
به  ایشان  که  مواردی  از  یکی  کاش 
دستگاه های نظارتی و حراستی اعالم 
می کردند دقت نظر در رفت و آمدهای 
افراد حاشیه دار و بعضا متخلف به جلسات 
مهم استان و کسب وجاهت از تصاویری 
است که با خواص استان می گیرد که می 
شود از طریق حراست دستگاه ها و نهاد 
ها کنترل شود دیروز در یکی از جلسات 
... آقایی به عنوان مدعو نشسته بود که با 
اتهامات شدیدی روبه روست و یا درچند 
وقت پیش افرادی با خواص استان عکس 
و یار و همدم بودند که شهره به فساد مالی 
و مدیریتی بودند نمی دانم زمانی که اینها 
به چنگال قانون می افتند و بسیاری از 
موارد محرز می شود باز هم ضرورت به 
همراهی با ایشان است؟ چرا کنترل نمی 
شود که خدای نکرده مردم با دیدن تصویر 
این افراد در خصوص نظام و انقالب و 
ریشه دواندن فساد در آن قضاوت نادرست 
و  رانت  به  که شهرت  کسی  ؟  نکنند 
مفسده اقتصادی و مالی دارد چطور می 
تواند به حیاط خلوت سیستم های حساس 
استان ورود پیدا کند و با شخصیت های 
استانی عکس یادگاری بگیرد اگر امروز 
کسی با استاندار یا نماینده ولی فقیه یا 
نمایندگان استان و مدیران عالی دیدار 
می کند یا در جلسات کنار دست ایشان 
می نشیند دیگر بحث مهمان و مهمان 
نوازی نیست بحث شخصیت حقوقی آنها 
به عنوان کارگزاران نظام است که خدای 
نکرده تحت الشعاع قرار نگیرد امیدوارم در 
این موارد حراست های سیستم ها چون 

همیشه دقت نظر بیشتری اعمال نمایند.
ارسالی به تلگرام آوا

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

»خرزهره«؛
گیاهمسموم

محبوبشهرداری
امین جم - درختچه خر زهره که طی 
سال های اخیر در بسیاری از معابر شهر 
بیرجند و دیگر شهرهای استان کاشته 
شده و می شود یک گیاه کامال سمی 
است.  این گیاه همان گونه که از اسمش 
پیداست یک گیاه عادی نیست اطالق 
عنوان خر زهره به این گونه معنی “پر 
زهر” یا دارای زهر زیاد به همین دلیل 
این  توجه  جالب  نکات  از  است.  بوده 
معلوم  پیشینه  این  وجود  با  که  است 
بیرجند و برخی  نیست چرا شهرداری 
شهرهای دیگر به شکل گسترده و به 
جای درختان سایه دار یا بومی منطقه 
های  محیط  در  هم  آن  گونه  این  از 
و  شهروندان  دسترس  در  و  شهری 
است. نموده  استفاده  کودکان  ویژه   به 
تحقیقات  مرکز  های  بررسی  بر  بنا 
دانشگاه  عروق  و  قلب  های  بیماری 
های   قسمت  بیرجند،  پزشکی  علوم 
گوناگون این گیاه  شامل برگ و گل 
انسان و حیوانات فوق  برای  تا ریشه، 
العاده سمی و کشنده است. مسمومیت  
 با گیاه خر زهره در انسان به فراوانی رخ 
می دهد و بلع تصادفی برگ یا گل و 
دانه های این گیاه و یا استنشاق دود و 
بخار ناشی از سوختن شاخه و برگ این 
گیاه موجب مسمومیت و حتی منجر به 
آسیب عمده به ماهیچه  های قلب و 
سیستم عصب خودمختار می شود که 
در مواردی منجر به مرگ شده است. 
حتی  یا  و  حیوانات  توسط  آن  خوردن 
نوشیدن آبی که قبال برگ های خر زهره 
در آن قرار داشته توسط احشام نیز باعث 
ایجاد مسمومیت می شود. عالوه بر این 
براساس بررسی های مرکز تحقیقات 
بیماری های قلب و عروق دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند ، مسمومیت با این گیاه 
نیازمند درمان های اختصاصی است که 
بسیار گران بوده و هزینه های باالیی 
دارد. ضمن اینکه ممکن است تا شروع 
درمان زمان زیادی بگذرد و مسئله به 
مرگ فرد منجر شود. به نظر می رسد 
مسئوالن فضای سبز شهرداری  باید 
هرچه زودتر برای حذف این گونه گیاهی 
از فضای سبز شهری اقدام و گونه های 
مناسب  دیگر را جایگزین کنند. گفتنی 
است به تازگی نیز در برخی نقاط شهر ، 
این گیاه سمی کشت شده است که باید 
سریعا از این اقدام جلوگیری و حداقل از 
کشت مجدد آن در شهر جلوگیری شود.

 خبر ویژه

با سالم بیشتربیماران ومردم از پرسنل 
بیمارستان ها ناراضی هستند ولی یکی 
نیست بگه پرسنل بیمارستان ولی عصر 
هنوز اضافه کار ازآذر سال قبل بهشون 
پرداخت نشده وطلبکارند! با این هزینه 
های زندگی چه جوری میشه با خیال 

راحت به بیماران خدمت کرد؟!
99۱...935
در رابطه با جابجایی دو جسد و نبش قبر 
آنها می خواستم بپرسم آقایان مسئول 
خانواده  اعضای  برای  اتفاق  این  اگه 
خودتون می افتاد باز هم میگفتید حجم 
کار باالست یا بی توجهی  و نبود نظارت 

باعث این اتفاقهاست ؟
935...۴6۴
جالبه وزارت ارتباطات قبل از پیاده روی 
اربعین توصیه می کرد برای صرفه جویی 
در هزینه، سیمکارت عراقی بخرید با 60 
شارژ  و  سیمکارت  شد  می  هزارتومان 
عراقی گرفت و فقط 5 دقیقه صحبت کرد 
این توصیه تخصصی است؟کجا هستیم 

به کجا می رویم آقای وزیر ارتباطات!!
9۱5...606
از شهرداری منطقه۲ بیرجند به خاطر 
اصالح درختان خیابان سپهر و بهسازی 
پارک محله  این منطقه کمال تشکر را 
داشته و از خداوند توفیق روزافزون برای 

خدمت به مردم برایشان خواستارم.
9۱5...357

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

جوابیهمیراثفرهنگی
وگردشگریاستان

با عنایت به چاپ مطلبی در ستون پیام 
شما روزنامه آوای خراسان جنوبی مورخ 
معابر  با عنوان سنگ فرش   98/7/۲۲
روستای اکبریه موارد ذیل به استحضار 
روستای  معابر  سازی  کف  رسد:  می 
اکبریه براساس قوانین شهری برعهده 
شهرداری بیرجند است و اکنون نیز این 
عملیات توسط پیمانکاران شهرداری در 
حال اجراست اداره کل میراث فرهنگی  
در راستای تسهیل در اجرای این عملیات 
سنگ  انواع  شامل  آن  اصلی  مصالح 
و آجر سنتی را تهیه نموده و در اختیار 
شهرداری قرار داده است تغییرات و دخل 
و تصرفاتی که در سالهای اخیر توسط 
برخی از ساکنان محترم روستای اکبریه 
انجام  ها  ورودی ساختمان  و  معابر  در 
شده باعث گردیده تا شیب بندی و طراز 
سطح کوچه ها دچار تغییرات زیادی شود 
به همین دلیل برای پیشگیری از بوجود 
آمدن مشکالت آتی برای سایر ساختمانها 
خاکبرداری،   قبیل  از  الزم  تمهیدات 
تسطیح و زیرسازی بیش از حد برآورد 
شده در معابر انجام شده  و این امر باعث 
کندی در اجرای عملیات کف سازی شده 
است همچنین دخل و تصرفات یاد شده 
همسطح  غیر  فضاهای  ایجاد  موجب 
در کنار برخی از منازل شده که امکان 
را  کنارآنها  در  سازی   راه  پیاده  اجرای 
با اشکاالت فنی روبرو نموده است در 
خصوص فضای سبز روستای اکبریه هم 
این نکته قابل ذکر است وضعیت فضای 
سبز تاریخی روستا کامال مشخص است 
و پس از پایان عملیات کف سازی معابر 
اقدام به بازسازی و بهسازی فضای سبز 
تاریخی روستا خواهد شد. از طرفی برخی 
از فضاهای سبز پیش بینی شده در طرح 
تفصیلی ویژه روستای اکبریه در داخل 
فضاهای معماری از قبیل بیمارستان مهر 
و خانه مادر امیر قرار دارد. که باید توسط 
مالکان انجام  وبهره برداری شود شایان 
ذکر است عالوه بر پیگیری برای اجرای 
کف سازی معابر در روستای اکبریه توسط 
اداره کل میراث فرهنگی اقدامات دیگری 
این  در جهت بهبود شرایط زندگی در 
روستا توسط این اداره کل انجام شده که از 
آن جمله می توان به پیگیری برای اجرای 
زیرساخت های اساسی از قبیل آب  و برق 
و فاضالب و گاز، تهیه طرح تفصیلی برای 
روستا،  هماهنگی با دستگاههای ذیربط 
بافت  ساماندهی   و  مشارکت  برای 
تاریخی روستا، تهیه طرح های اجرای 
مورد نیاز برای کف سازی و جداره سازی 
و سازها  کنترل ساخت  و  روستا  معابر 
محدوده تاریخی این روستا اشاره نمود. 
به استحضار شهروندان محترم بخصوص 
آباد  رحیم  و  اکبریه  روستای   ساکنان 
می رساند که سعی این اداره کل در جهت 
توانمند سازی این دو روستا بوده و در این 
زمینه از تمام ظرفیت حقوقی و فنی خود 

استفاده خواهد کرد.

پاسخ مسئولین

مرز؛ زخم های کهنه و مرهم های تازه
دیرباز  از  مرزی  مناطق  آبادی-  مهدی 
وظیفه حفظ و حراست از تمامیت ارضی 
کشور را داشته اند و بیشتر صاحب نظران 
اهمیت  و  نقش  به  نظامی  جغرافیای 
مرز نشینان درحفظ امنیت کشور اذعان 
مرزبانان  مرزنشینان  راستی  به  دارند.  
واقعي جامعه هستند و توانمند شدن آنها 
به امنیت پایدار نظام جمهوری اسالمی 
کمک می کند. کشور های جهان  عموما 
توجه ویژه ای به مرزهای خود داشته و 
فرصت  و  ها  چالش  دارای  چون   دارند 
از  است  بوده  جامعه  برای  متعدد  های 
کرده  تالش  دولتمردان  همواره  رو  این 
اند مرزنشینان از وضع مناسبی برخوردار 
و  کشور  رسمی  غیر  مرزبانان  تا  باشند 
و  کشور  برای  بیشتر  امنیت  ساز  زمینه 
مرکز سیاسی آن باشند. در مرز گسترده 
شرقی کشور همیشه امکان ناامنی وجود 
بین  پهناور  های  بیابان  وجود  و  داشته 
شهرهای کوچک شرقی تا  قلب پایتخت 
کشور  در  امنیتی  مخاطرات  ساز  زمینه 
و  جنوبی  خراسان  میان  این  در  است. 
مرکز آن به دلیل موقعیت ژئوپلتیک خود 
شرقی  مرز  از  حفاظت  در  موثری  نقش 
این وجود  با  اما  بازی کرده است  کشور 
ساکنان مناطق مرزی استان از امکانات 
شایسته ای برای زندگی  برخوردار نیستند 
و حاال فرار! و نه مهاجرت دل مشغولی 
افراد ساکن در مرزهای استان می باشد. 

یارانهاگرنبود...
درباره  شاهرخت  اهالی  از  نادی  پور  جانی 
آوا  خبرنگار  به  مرز  در  امکانات   کمبود 
می گوید: مردم منطقه ما از لحاظ اقتصادی، 
در  و سرمایه گذاری  بسیار ضعیف هستند 
هم  دست  انگشتان  تعداد  به  منطقه،  این 
نمی رسد. وی افزود: خشکسالی چنان بالیی 
بر سر منطقه آورده که بسیاری زمین و دیار 
خود را ترک کرده و برای زندگی بهتر آواره 
مناطق و شهرهای دیگر شدند و بسیاری از 
افرادی نیز که در این منطقه زندگی می کنند 
شغل های کاذب را انتخاب کرده اند چون 
نه صنعتی هست و نه کشاورزی. جانی پور 
نادی ادامه  می دهد:  حال  و روز مرزنشینان 
چندان مناسب نیست و از منافع مرزی حتی 
کارگری و باربری هم نصیب شان نمی شود. 
به گفته وی اگر یارانه ۴5 هزار تومانی دولت  
نبود، بسیاری از مرزهای شرقی می رفتند، 
پس حمایت از مرزنشینان نباید فقط در حرف 
خالصه شود. “پردل” از ساکنان زیرکوه نیز 
در این باره می گوید: خراسان جنوبی ۴60 
کیلومتر مرز مشترک با افغانستان در شرقی 
ترین نقطه کشور دارد و این مرزنشینان بدون 
 شک برای حفظ و پایداری امنیت تالش 
منطقه خوشایند  این  اوضاع  اما  کنند  می 
نیست و باید تدابیری اتخاذ شود تا ساکنان 
مرزنشین به ماندن در این منطقه ترغیب شده 

و مشکالت شان حل شود.  

نورامیدیدرمرزنشینان
ایجادشدهاست

به  که  سربیشه  شهروندان  از  اسدالهی 
و  رفت  ماهیرود  مرز  در  خودش  گفته 
گوید:  می  آوا  خبرنگار  به  دارد  آمدی 
یک سالی شده که تحرکات جدیدی در 
به رفت  مرزها احساس شده است. وی 
ماهیرود  به  استان  مسئوالن  آمدهای  و 
صادق  محمد  شدن  استاندار  زمان  از 
نتایج  افزاید:  می  و  اشاره  معتمدیان 
نزدیک  آینده  در  مسئوالن  دیدارهای 
زودی  به  امیدوارم  و  مشخص می شود 
و  استان  مرزهای  برای  خوبی  خبرهای 
وی  گفته  به  باشیم.  داشته  مرزنشینان 
ویژه  تاکید  است  برایش مشخص  آنچه 
بازارچه های مرزی  برای رونق  استاندار 
و بهبود شرایط مرزنشینان است. حسنی 
از دیگر شهروندان سربیشه به بازدیدهای 
مکرر مسئوالن کشوری از مرز ماهیرود 
مدیران  بازدیدهای  گوید:  می  و  اشاره 
که  بوده  سابقه  بی  گذشته  در  کشوری 
بازدیدها  این  جدید  استاندار  لطف  به 
را  کردن  صبر  وی  است.  یافته  افزایش 
عالج مشکل مرز می داند و می افزاید:  
و  مرزی  مناطق  در  جدید  تحرکات  با 
در  امیدی  نور  استاندار  های   پیگیری 
است.   شده  ایجاد  مرزنشینان  های  دل 
مرزی  مناطق  شدن  فعال  وی  گفته  به 
تاثیر زیادی بر امنیت مرزها دارد و زمینه 

مهاجرت معکوس را فراهم می کند. 

سهممرزنشیناناستانرابگیرید
حتیبهزور!

مهرور معلم بازنشسته ای است که سال ها 
در روستاهای مرزی به فرزندان مرزنشین 
کم  گوید:  می  وی  است.  داده  آموزش 
توجهی به مناطق مرزی استان و خشکسالی 
های متعدد باعث مهاجرت جمعیت زیادی 
از ساکنان به شهرهای بزرگ شده است. 
مناسب،  پزشکی  امکانات  نبود  به  مهرور 
رفاهی و شغلی اشاره و اضافه می کند: با 

این شرایط نباید توقع حضور مردم در این 
مناطق را داشت و زمانی که بیشتر امکانات 
پایتخت قرار  در مناطق مرکزی کشور و 
دارد و آنها از باالترین شاخص های رفاهی 
این  از  حفاظت  وظیفه  نباید  برخوردارند، 
مناطق را بر عهده مناطق مرزنشین دانست. 
وی با بیان اینکه فرزندش در کالس های 
همین مناطق درس خوانده اما اکنون در 
مشهد زندگی می کند، می افزاید: زمانی که 
امکانات در این مناطق وجود ندارد نباید به 

خانواده ها خرده گرفت که چرا از این منطقه 
مهاجرت کردند چون هیچ خانواده ای راضی 
به زندگی فرزندش در این مناطق نیست. 
وی اظهار می کند: باید فکری به حال این 
مناطق شود و مسئوالن  استان باید سهم 
توسعه و آبادانی مرزها را حتی به زور! که 
در  بگیرند چون  مدیران کشوری  از  شده 
نهایت این موضوع  به پیشرفت و حمایت 

از نظام منجر می شود.  
محمودی نیز از افرادی است که در گذشته 
ساکن مرز درح بوده و چندسالی  است همراه 
خانواده به مرکز استان مهاجرت کرده است. 
از کم لطفی ها  می گوید و اضافه   وی 
محروم  از  نیز  خود  ما  استان  کند:  می 
این  در  و  است  کشور  های  استان  ترین 
تر  ناخوش  روستا های مرزی  میان حال 
را  کشور  امنیت  اگر  وی  گفته  به  است. 
باید مرزنشنان تامین کنند، باید مشخص 
شود سهم آنها از درآمدهای کشور چه قدر 
باید باشد؟ و چرا باید این مناطق از حداقل 
نباشند.؟  برخوردار  زندگی  معمول  های 
مناطق   این  دهد:  می  ادامه  محمودی 
مشکل آب آشامیدنی سالم، راه، شغل و... 
دارند و عقب افتادگی مانع از توسعه شده 
و ما در مقایسه با شهرهای مرکزی و غربی 
کشور از کمترین حقوق شهروندی برخوردار 
نیستیم. محمودی با اشاره به یارانه سوخت 
مرزنشینان  عنوان می کند: این یارانه درحد 
های  رنج  و  درد  تحمل  برای  مسکنی 

مرزنشینان  است و پرداختن چنین مبالغی 
تاثیر چندانی در کم کردن فاصله با مناطق 
برخوردار  ندارد و باید ریشه ای در این باره 
آنهم در مدیریت اصلی کشور فکری  شود. 
وی ادامه می دهد: کمبود امکانات و به تبع 
آن کاهش جمعیت باعث  منطقه توسعه 
نایافتگی خواهد شد  و نارضایتی ساکنان 
را در پی دارد و مدیران کشوری باید سهم 
مناسبی از درآمدها و امکانات کشور برای 

توسعه و آبادانی این مناطق بدهند. 

هشداربهمسئوالن
به  گریزی  نیز  استانی  شهروند  عباسی 
می  بیان  و  زند  می  مهاجرت  موضوع 
کند: مهاجرت از استان های شرقی و به 
جدی  مشکل  به  مرزی  روستاهای  ویژه 
با  نشود  جویی  چاره  اگر  و  شده  تبدیل 
در  کشور  امنیت  روستاها  شدن  خالی 
اضافه  قرار می گیرد. وی  تهدید   معرض 
های  استان  از  جنوبی  خراسان  کند:  می 
پهناور کشور است و قریب به 500 کیلومتر 

مرز مشترک با افغانستان دارد که خالی شدن 
مرزهای  آن از سکنه  ارتباط مستقیمی با 
امنیت کشور دارد. وی گفته های خود را 
اظهار  و  دانسته  مدیران کشور  به   هشدار 
مشکالت  روستاها  شدن  خالی  کند:  می 
و  داشت  پی خواهد  در  را  فراوانی  امنیتی 
فراهم نکردن زیرساخت ها آن هم برای 
زندگی حداقلی باعث رشد قاچاق می شود. 
 وی به درآمدهای کشور نیز اشاره می کند و 
می افزاید: چندین سال است که از مناطق 
مرزی گزارش هایی تهیه می شود و به 
مشکالت ساکنان این مناطق و نیز وضع 
بازارچه های مرزی پرداخته شده اما  حرکت  
برای توسعه  بسیار کند است گویا مسئوالن 
درک الزمی از تهدیدهایی که با خالی شدن 
مرزها برای کشور بوجود می اید ندارند.وی 
اضافه می کند: باید ردیف بودجه ملی برای 
مرزها کشور لحاظ شود تا با ایجاد زیرساخت 
های حداقلی ساکنان را مجاب به ماندن 
در این مناطق کنیم و هرچقدر این مناطق 
توسعه یافته تر شوند به همان میزان پدیده 
قاچاق که بالی جان اقتصاد کشور شده 
کمرنگ تر خواهد شد. عباسی به آثار سو 
مهاجرت ساکنان مرزها به شهرهای بزرگ 
نیز اشاره و تصریح می کند: تا زمانی که 
کار در روستا نباشد، مردم به حاشیه شهرها 
مهاجرت می کنند  و به این مهاجرت غیر 
امنیتی  تبعات  از معضالت حاشیه نشینی، 

زیادی نیز به دنبال خواهد داشت. 

سهمیه سوخت مرزنشینان؛  گام درست دولت
 قلی پور از ساکنان مرزی است که اطالعات 
خوبی از وضع مرز و مرزنشینان ارائه می کند. 
وی  با بیان اینکه مرزنشینان دیوار مستحکم  
افزاید:  امنیت کشور هستند، می  و حافظ 
کمک اندک دولت و خشکسالی های سال 
های گذشته باعث از بین رفتن کشاورزی و 
 دامداری در این مناطق شده  است عباس 
های  بازارچه  نقش  به  اشاره  با  پور  قلی 
مرزی در بهبود زندگی مرزنشینان  ادامه داد: 

 نداشتن سرمایه در بین اهالی مرزنشین باعث 
کارهای  به  آنها  از  بسیاری  آوردن  روی 
از  باید  دولت  و  شده  خدماتی  و  کارگری 
بازارچه های مرزی برای ایجاد اشتغال بیشتر 
حمایت کند. به گفته وی درآمدهای بازارچه 
های مرزی ابتدا به خزانه دولت می رود و 
پس از آن قسمتی از آن به مرز باز می گردد 
که باید این روند معکوس باشد و بیشتر این 
درآمدها برای توسعه و آبادانی مناطق مرز 
نشین استفاده شود. قلی پور سهمیه ارزی و 

سوخت را از اقدامات دولت برای این مناطق 
دانسته و می افزاید: 90 دالر سقف تعیین 
شده مبادالت مرزنشینان روند بسیار پیچیده 
 و طوالنی دارد که بسیاری  از آن استفاده 
نمی کنند . اما سهمیه سوخت گام خوبی برای 
مرزنشینان است که این روند حمایتی دولت 

برای مرزنشینان باید افزایش یابد 

دولتزیرساخترافراهمکند،
بخشخصوصیمشارکتمیکند

وی با بیان اینکه مرزنشینان یک سال نیم 
صادرات و واردات ندارند، می گوید: تغییرات 
زیاد قوانین و مقررات از سوی سازمان صمت 
از دالیل این وضع است که کمر اتحادیه 
های مرزنشینان را می شکند. قلی پور دوری 
از مرکز، خشکسالی، سرمایه اندک مرزنشینان 
از مهم ترین مشکالت ساکنان این مناطق 
می داند و ادامه می دهد: زیرساخت های 
الزم برای فعالیت بخش خصوصی نیز فراهم 
نیست و دولت ابتدا باید سرمایه گذاری در 
زیرساخت ها برای توسعه این مناطق انجام 
دهد تا بخش خصوصی مجاب به سرمایه 

گذاری در این مناطق شود. 

توجهویژهاستانداربهمرز
از زمان  تصدی مدیریت استان توسط محمد 
زیادی  جهادی  اقدامات  معتمدیان  صادق 
توسط  وی انجام شده که رضایت مردم  را 
در پی داشته است. توسعه مبادالت مرزی 

از مهم ترین اقدامات معتمدیان در خراسان 
جنوبی بوده و براساس گفته های استاندار 
شده  بینی  پیش  تجاری  مبادالت  میزان 
درچشم انداز ۱۴0۴ براي استان 5 برابر میزان 
فعلي می باشد که باید با استفاده از ظرفیت 
های موجود این عقب ماندگی را جبران کند. 
مرز های شرقی کشور آنقدر اهمیت دارند 
که رئیس جمهور در جلسه معارفه استاندار 
خراسان جنوبی در کابینه دولت، رسیدگی 
محمد صادق  ویژه  مأموریت  را  مرز ها  به 

معتمدیان قرار داد وگفت: »باید به منظور 
گسترش تبادالت مرزی ، توسعه  و فعال تر 
بازارچه های مرزی تالش کنیم، تا  کردن 
استان های مرزی به تامین کننده و دپوی 
کاال های مورد نیاز کشور به ویژه مواد اولیه 
مورد نیاز کارخانه ها تبدیل شوند«. چندی 
قبل محمدصادق معتمدیان  استاندار در ستاد 
راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان 
اظهار کرد: افزایش ظرفیت های سوخت 
مرزنشینان، توسعه کشت گلخانه ای، تبدیل 
استان به هاب منطقه ای شتر، اجرای طرح 
های آبخیزداری و واردات دام مولد از جمله 
کارهای اورژانسی برای ماندگاری جمعیت در 

روستاهای مناطق مرزی است.

زیرساختهایخوبیدرماهیرود
فراهمشدهاست

پیش از این رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان جنوبی نیزدر نشست شورای 
ساماندهی مبادالت مرزی و کارگروه توسعه 
صادرات استان که با حضور معاون رئیس 
به  شد،  برگزار  مجلس  امور  در  جمهوری 
اقدامات انجام شده در مرزها اشاره و افزود: 
زیرساخت های خوبی در مرز ماهیرود فراهم 
شده و شرایط برای ارایه خدمات شبانه روزی 
داود شهرکی  آماده است.  نیز  این مرز  در 
گفت: از مهمترین اقدامات در زمینه توسعه 
صادارت، برپایی نمایشگاه محصوالت ایرانی 
در مزار شریف افغانستان است که با محوریت 
خراسان جنوبی در سال جاری برگزار خواهد 
شد. دبیر شورای ساماندهی مبادالت مرزی  
کارت   ۱55 داد:  ادامه  جنوبی  خراسان 
بازرگانی در استان فعال است همچنین حدود 
56 هزار و 600 خانوار کارت مبادالت مرزی 
صادرات  میزان  شهرکی  کرده اند.  دریافت 
امسال  ابتدای  را در چهار ماه  از مرز  کاال 
معادل 9۴ میلیون دالر اعالم کرد و گفت: 
با توجه به محدودیت های صادراتی که از 
اخیر  افغانستان در سال های  جانب کشور 
مطرح شد، میزان صادرات استان کاهش 
یافته است.)اشاره به سخنان جهانگیری در 
سفر اخیر به درح وتعیین دستگاههای معین 

برای چهار شهرستان مرزی (

رئیسجمهورصدای
مرزنشینانرابشنود

خالی از سکنه شدن روستاهای مرزی استان 
به دلیل نبود امکانات حداقلی زندگی نه فقط 
بلکه  باشد،  این خطه می  برای  تهدیدی 
 امنیت شرق و مرکز کشور را نیز به خطر 
می اندازد و رفع این مشکل به تنهایی از 
عزم  و  است  خارج  استانی  مدیران  عهده 
ساکنان  طلبد.  می  را  کشوری  مسئوالن 
مرزنشین استان خواستارند که رئیس جمهور 
صدای آنها را بشنود تا به عنوان نگهبان 
بالقوه به وظیفه حفظ و حراست از مرزهای 

این آب خاک بپردازند. 

نت
نتر

 : ای
سها

عک



موفقیت و انرژی

  دوست داشتن

عوامل فراموشی

 کارآیی و دقت حافظه بستگی به اوضاع و شرایطی 
دارد که از آن استفاده می کنیم، اما عواملی وجود 
دارند که مانع انجام اولین مرحله حافظه که بسیار 
مهم است، بشود. اگر در یک زمان با اطالعات 
بعدا  است  ممکن  شوید،  مواجه  زیادی  بسیار 
یادآوری بیشتر آنها مشکل باشد. مثال افرادی که 
خیلی گرفتار هستند اغلب مطالب را به سادگی 
فراموش می کنند، چرا که آنها مطالب زیادی 
در ذهن شان دارند. مالقات افراد جدید، شنیدن 
اسامی آنها و گوش دادن به صحبت هایشان 
بیش از حدی است که در ذهن جا بگیرد و باعث 
شود مطالب کمتری به یاد آورده شود. افرادی که 
مضطرب یا افسرده هستند اغلب احساس می کنند 
که عملکرد حافظه آنها دچار نقصان شده است و 
آنها به واسطه افکار و احساسات درونی خود دچار 

حواس پرتی و فراموشی می شوند.

تمایل به دوست
 داشته شدن 

را دوست  ما  طبیعی است که بخواهیم مردم 
الهام  و  قدرت  مان  دوستان  از  ما   بدارند. 
می گیریم. محبت دوستی مایه دلگرمی است. 
اما وقتی تالش می کنید که دوستی را به هر 
قیمتی به دست آورید، خود را بی ارزش می کنید. 
در پایان احترامی برای خود باقی نمی گذارید و 
دیگران هم احترامی برای شما قائل نیستند. با  
تالش برای رسیدن به آن ها، احترام به دست 

می آورید. 
برخی افراد از آن طرف دیوار می افتند. آن ها 
حرف دیگران را قطع می کنند و بدون توجه به 
احساسات طرف مقابل، از آن چه در ذهن شان 
می گذرد سخن می گویند. آن ها فکر می کنند 
که دنیا باید طبق برنامه آن ها پیش برود. بنابراین 
در هر زمان که مناسب بدانند در قرار مالقات ها 
حاضر می شوند و اگر دیگران را منتظر بگذارند، 

شدت عمل است. 
در نظر آنان، امتیاز برای افراد ضعیف است و 
ابزاری  که  است  مفید  زمانی  فقط  دیپلماسی 
کاربردی باشد. شاید چنین افرادی برای مدتی، 
راه خود به سوی موفقیت را با بولدوزر هموار کنند. 
اما وقتی با موانع رو به رو شوند و به پشتیبانی نیاز 
داشته باشند، بیشتر از دلسوزی، با افرادی که بر 
آن ها خشم گرفته اند رو به رو می شوند. ادب 
روغنی ست که ماشین تجارت را روان می کند 
و راه موفقیت را در فروش، مدیریت و ارتباطات 

شخصی هموار می کند.

مصرف دارو را بدون اطالع
 پزشک قطع نکنید

برخی افراد وقتی احساس می کنند بیماری شان 
برطرف شده است، خودسرانه مصرف دارو را قطع 
می کنند، اما باید بدانند که این کار بسیار خطرناک 

است. برای مثال قطع خودسرانه آنتی بیوتیک و 
کامل نکردن دوره درمان، می تواند موجب بروز 
باکتری های مقاوم در بدن شود. باکتری هایی که 
نمی توان به راحتی آن ها را از بین برد. این کار 
باعث می شود که بعدها نه  فقط  منجر به  بهبودی 

نشود، بلکه سکته های مغزی را سبب شود.

برای تقویت حافظه مواد غذایی 
سالم و مغذی بخورید

آجیل ها سرشار از انواع ویتامین ها،  مواد معدنی 
منیزیم  است.  منیزیم  و  آنتی اکسیدان   مغذی، 
می تواند موجب بهبود عملکرد حافظه و افزایش 

میزان یادگیری در افراد شود. همچنین ماهی چرب 
سرشار از امگا۳ است و مصرف آن موجب می شود 
افراد در آینده کمتر دچار مشکالت و اختالالت 
شناختی شوند. زرده   تخم مرغ سرشار از کولین و 
فسفاتیدیل سرین است. این ماده  غذایی، نقش 

مهمی در بهبود عملکرد حافظه بازی می کند.

عدم مصرف کافی مایعات 
به کلیه ها صدمه می زند

تصفیه  را  خون  از  زیادی  کلیه ها حجم  روزانه 
می کنند و حدود 2 لیتر آب همرا با ضایعات از بدن 
دفع می شود. کم آبی وقتی فردی مبتال به نارسایی 

کلیه ها یا عفونت ادراری است بسیار خطرناک 
است. در این شرایط مصرف به اندازه آب می تواند 
به کارکرد مناسب کلیه ها کمک کند. مصرف بیش 
از 2 لیتر آب در روز فایده ای برای کلیه ها ندارد 
 بلکه برعکس کار بیشتری به کلیه ها تحمیل کرده

 و باعث خستگی آنها می شود.

ماندن در مکان های بسته 
موجب افزایش سرماخوردگی  می شود

شیوع سرماخوردگی در پاییز و زمستان بیشتر 
این فصول ما زمان  آنجایی که در  از  است و 
بیشتری را در مکان های سر بسته مانند اتوبوس 

و کالس های درس صرف می کنیم ویروس 
سرما خوردگی با کوچک ترین عطسه و سرفه به 

دیگران منتقل می شود. 
سعی کنید به جای ماندن طوالنی در این نوع 

مکان ها گاهی پیاده روی کنید.

روغن ماهی غنی از
 اسیدهای چرب امگا ۳ است

بهترین منبع تامین امگا ۳ ماهی است و مقدار 
توصیه شده آن دو بار در هفته است. امگا ۳ برای 

سالمت قلب بسیار مفید است. 

 DHA آن  مشتق  ویژه  به   ۳ امگا  چربی 
و  مقاومت  حفظ  میان  تعادل  ایجاد  با 
باعث  پوست  های  سلول  پذیری  انعطاف 
همبند بافت  و  کالژن  تشکیل   تحریک 

 االستین شده و از خشکی و چروکیدگی و پیری 
زودرس جلوگیری می کند.

اگرچه بیشتر افراد دارای پوستی رنگ پریده هستند و ممکن است بیماری و یا نقصی در بدن نیز نداشته 
باشند اما رنگ پریدگی در صورت می تواند نشانه  کمبود آهن باشد. هموگلوبین در خون برای تولید رنگ 
صورت کمک می کند و باعث خوش رنگ شدن آن می گردد. زمانی که سطح هموگلوبین کم باشد رنگ 
صورت، پریده و کم رنگ خواهد شد. هنگامی که سلول های خونی آهن کافی نداشته باشند، کوچکتر و 
ضعیف تر شده و می توانند باعث رنگ پریده شدن صورت گردند. زمانی که بدن اکسیژن کافی نداشته 
باشد، ماهیچه ها می توانند متورم و دردناک شوند. ممکن است متوجه ایجاد ترک در اطراف دهان و زبان 

خود شده باشید. تمامی این موارد نشان دهنده  کمبود آهن در بدن است.

سطوح بیرونی گوش احتیاج به تمیز کردن دارند اما تمیز کردن مجرای داخلی گوش معموال ضرورتی ندارد 
مگر اینکه جرم بسیار زیادی در آن جمع شده باشد. دستورالعمل: لیف حمام را با مخلوط آب گرم و صابون 
خیس کنید و سطوح بیرونی گوش را کامال با آن تمیز کنید. پشت گوش و سطوح بین سر و گوش و فک را 
هم فراموش نکنید. حاال لیف را کامال آبکشی کنید و دوباره آن را با مخلوط آب گرم و صابون مرطوب کنید 
و قسمت های باقیمانده سطح خارجی را تمیز کنید. اگر گوش هایتان را برای آویزان کردن گوشواره سوراخ 
کرده اید ، هر کدام از آنها را با پنبه آغشته به الکل و مواد پاک کننده مخصوص گوش کامال تمیز کنید. برای 
تمیز کردن لبه های مجرای داخلی گوش از پنبه ای که با آب گرم کمی مرطوب شده است استفاده کنید اما 

به یاد داشته باشید که آن را هرگز نباید داخل مجرای گوش فرو کنید.

بهترین راه برای تمیز کردن گوشپوست رنگ پریده نشانه کمبود آهن است

به  اینترنتي،  جستجوي  روز  در  ساعت  یک  حداقل 
آنها عالقه  به دانستن  بیشتر  ویژه در مورد مطالبي که 
شود؛  فعال  مغز  پیشین  نیمکره  شود  مي  باعث  دارید، 
است.  مدت  کوتاه  حافظه  کنترل  مسئول  بخش  این 
اینترنت  در  مطلبي  جستجوي  حال  در  که  »هنگامي 
هستید، رشته هاي عصبي مربوط به تصمیم گیري در 
مغز و همچنین اعصاب بینایي و مهارت هاي گویایي، 
همگي بسیار فعال مي شوند. این تمرین جستجو را به 
 صورت بي هدف انجام ندهید، زیرا هر چند کار ساده تر 

مي شود، ولي در مورد تقویت حافظه، بي اثر خواهد بود.

به منظور یادآوري مطالب از کدهاي رمزي استفاده کنید:
طبق تحقیقي استفاده از کلمات کمي متفاوت و رمزگونه 
مدت  حافظه طوالني  یادگیري،  هنگام  مي شود  باعث 
تقویت شود، زیرا تمرکز روي کلمات جدید، فعالیت مغز 
هنگام یادآوري مطالب را کمي سخت تر مي کند و در 
نتیجه، قدرت حافظه افزایش مي یابد.  مي توانید متناسب 
با موردي که مي خواهید حفظ کنید، از کلمات طنز داستان 
هاي کمدي استفاده کنید تا مطالب آموزشي که توجه شما 
را جلب نمي کنند و نمي توانید آنها را یاد بگیرید، به سرعت 

توسط مغز دریافت شوند.

استفاده از نخ دندان قبل از خواب:
استفاده از نخ دندان در زیباتر شدن دندان ها و لبخند بسیار 
مفید است، اما شاید برایتان شگفت آور باشد که بدانید این 

کار، در تقویت حافظه نیز بسیار سودمند است. 
   هنگامي که از نخ دندان استفاده نمي کنید، لثه ها دچار نوعي تورم 
مي شود و کار باکتري هاي موجود در دهان براي ورود به جریان 
خون، بسیار ساده تر مي شود. زماني که باکتري ها به جریان 
 خون راه پیدا مي کنند، باعث ایجاد نوعي عفونت در تمام بدن 

مي شوند که مغز نیز از این روند مستثني نیست.

مغزتان را به چالش بکشید!

آیه روز

ای گروه جنیان و انسیان اگر می  توانید از کرانه  های آسمان ها و زمین به بیرون رخنه کنید پس رخنه کنید 
]ولی[ جز با ]به دست آوردن[ تسلطی رخنه نمی  کنید. )الرحمن/ آیه ۳۳(

سخن روز

همه دوست دارند در رأس قله باشند، در حالی که همه خوشحالی و رشد مربوط به زمانی است که با 
هدف رسیدن به قله از کوه باال می روید. )اندی رونی(
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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 ۴۴۷۸                        
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جدول سودوکو

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00 ) مدرن برتر(

به یک نفر جهت همکـاری 
در ساندویچی نیازمندیم.  

09159626514 - 09155612892

به کارگیری نیرو در کارواش
09157605001

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

کلوپ همسران
14:3020:00شروع سانس

ماجرای نیمروز ۲ : رد خونشاه ُکش
18:1516:1521:30شروع سانس

 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

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

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

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
ایزوگام  هریوندی
آدرس: بیست متری دوم شرقی 
مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

0۱۱۱  ۵۶۱  0۹۱۵  - رحیمی

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

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

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

0۹۱۵۶۶۵۵0۵4 - مهدی برگی

به یک منشی خانم برای شیفت 
عصر جهت کار در دفتر بیمه 
مسلط به کامپیوتر نیازمندیم. 

آدرس: جمهوری 8 
 مراجعه  حضوری 

09921788583 -32210008



۵
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دومین شکست فرنگی کاران استان در لیگ برتر کشتی ایران

فارس- در سومین هفته از دور رفت رقابت های گروه )الف( لیگ برتر کشتی باشگاه های کشور فرنگی کاران 
خراسان جنوبی در قم مقابل تیم بازار بزرگ ایران مغلوب شد. در این ماراتن ملی تیم کشتی بازار بزرگ ایران با نتیجه 

9 بر یک مقابل میهمان خود تیم هیئت کشتی خراسان جنوبی به پیروزی دست یافت.

خدمت رسانی ۵ موکب
 به زائران حرم رضوی

امور خیریه گفت:  اوقاف و  ایسنا- مدیرکل 
موکب هایی برای پذیرایی از زائران ایرانی و 
پاکستانی حرم مطهر رضوی در مسجد حضرت 
ابوالفضل)ع( و امامزاده سیدعلی)ع( نهبندان، 
امامزادگان باقریه)ع( بیرجند، امامزاده زید فرخ 
آباد قاین و مجتمع رفاهی امام رضا)ع( خضری 
دشت بیاض برپا شده است. حجت االسالم 
خراسان جنوبی  افزود:  پور،  بخشی  پرویز 
است  استان ها  از  بسیاری  زائران  مسیر  در 
راهی  صفر  ماه  آخر  روزهای  برای  که 
موکب هایی  بنابراین  می شوند؛  مشهدالرضا 
برای پذیرایی این زائران برپا شده است. وی 
به  موکب ها  در  خدمت رسانی  کرد:  تصریح 
زائران حرم رضوی از یک هفته گذشته در 
بر  این موکب ها عالوه  استان آغاز شده و 
ارایه چای و انواع نوشیدنی ها، میان وعده و 
 شام و ناهار خدمات اسکان را ارائه می دهند. 
اینکه بیشتر خدمات به  با بیان  بخشی پور 
زائران ایرانی تا 7 آبان و از 7 آبان به بعد برای 
زائران خارجی است، ادامه داد: برای رفاه حال 
مسافران و زائران امام رضا)ع( این موکب ها تا 

اواخر آبان  در استان برپا است.

 27نقطه حادثه خیز شناسنامه دار
در راه های استان

صدا وسیما- رئیس پلیس راه استان: عمده 
مشکالت ترافیکی استان در جاده های برون 
شهری است.سرهنگ رضایی با اشاره به آمار 
باختگان تصادفات در خراسان  باالي جان 
جنوبی گفت: راه های استان دارای 27 نقطه 
حادثه خیز شناسنامه دار کشوری است که 
تاکنون فقط 9 نقطه آن اصالح شده و این در 
حالی است که 49 نقطه دیگر مستعد حادثه 
نیز شناسایی و برای اصالح به سازمان های 
ذی ربط اعالم شده است. وی با انتقاد از روند 
بسیار کند دوبانده سازی راه های خراسان 
جنوبی، این موضوع را یادآور شد که داشتن 
جاده ایمن الزمه رانندگی ایمن مردم است 
تسریع  ها  جاده  کردن  دوبانده  روند  اگر  و 
نشود، در آینده شاهد افزایش بیشتر تصادفات 
خواهیم بود چرا که فقط با ابزار جریمه نمی 

توان تصادفات را کنترل کرد.

مسمومیت   غذایی
 در خراسان جنوبی 2 برابر شد

مواد  و  دارو  بر  نظارت  اداره  مدیر  تسنیم- 
علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاونت  مخدر 
پزشکی بیرجند گفت:  مسمومیت های ناشی 
از مواد غذایی در سال جاری نسبت به سال 
یافته  افزایش  برابر  دو  استان  در  گذشته 
بیشترین  کرد:  تصریح  راستی  علی  است. 
و  دارویی  مسمومیت  کشور  در  مسمومیت 
و  است  اعتیادآور  مواد  مسمومیت  سپسس 
در خراسان جنوبی نیز سال 95 مانند کشور 
اعتیادآور،  مواد  دارویی،  مسمومیت های 
گزیدگی ها و مواد شوینده و شیمیایی بیشترین 
مسمومیت ها بوده است. مدیر اداره نظارت بر 
دارو و موادمخدر معاونت غذا و دارو خاطرنشان 
کرد: یکی از دالیل افزایش مسمومیت های 
تغییر فرهنگ غذایی و استفاده  نیز  غذایی 

از فست فودها و غذای آماده است.

کپسول های دست ساز گیاهی
  مورد تایید وزارت بهداشت نیست 

تسنیم-معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
کپسول های  از  همشهریان  گفت:  بیرجند 
دست ساز گیاهی استفاده نکنند چرا که این 
کپسول ها مورد تایید وزارت بهداشت نیست 
و در آن اغلب داروهای شیمیایی، توهم زا و 
موادمخدر  استفاده می شود. ناصری با اشاره به 
نخستین کنفرانس تخصصی برای پزشکان 
و داروسازان و پرستاران در حوزه پیشگیری 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  مسمومیت ها،  از 
مسمومیت ها  از  پیشگیری  موضوع  اهمیت 
تا  از ساعت 8 صبح  هم استانی ها می توانند 
20 هر روز به جز روزهای تعطیل با شماره 
دانشگاه  کارشناسان  و  بگیرند  تماس   190
علوم پزشکی آماده پاسخگویی به سواالت در 
حوزه مسمومیت ها هستند. وی با بیان اینکه 
داروهای خواب آور و ضد درد عامل بیشترین 
مسمومیت های دارویی بوده است اظهار کرد: 
داروخانه های استان به هیچ عنوان مجاز به 
فروش قرص خواب آور بدون نسخه به ویژه 
به جوانان و نوجوانان نیستند.  ناصری افزود: دو 
نوع دارو بدون نسخه و داروهای نسخه ای در 
داروخانه ها تحویل داده می شود که داروهای 
بدون نسخه شامل داروهایی است که کمترین 
ضریب مسمومیت را دارند. معاون غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه مرگ و 
اثر مواد شیمیایی و  بر  میر و مسمومیت ها 
شوینده ها در استان افزایش داشته است گفت: 
هم استانی ها باید از اختالط انواع شوینده ها 
برای نظافت خودداری کنند و نکات ایمنی 

روی شوینده ها را با دقت مطالعه کنند.

۴2۵ چاه غیرمجاز 
خراسان جنوبی تعطیل شد

ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  مهر- 
چاه  حلقه  تعطیلی 425  از  جنوبی  خراسان 
غیرمجاز و بدون پروانه در استان طی پنج سال 
گذشته خبر داد. امامی درباره تجهیز هزار و 
842  چاه کشاورزی، صنعت و خدمات استان 
به کنتورهای هوشمند  گفت: تجهیز چاه های 
کشاورزی استان به کنتورهای هوشمند از سال 
1۳85 وبا اعتبارات طرح احیاء و تعادل بخشی 
کنتورهای  نصب  با  وی  گفته  به  شد.  آغاز 
هوشمند به میزان 19۶ میلیون متر مکعب در 
برداشت از منابع آب زیرزمینی صرفه جویی 
شده است. وی گفت: نصب کنتور هوشمند 
بر روی ۳00 چاه باقیمانده استان در دستور کار 

این شرکت قرار گرفته  است.
آغاز واگذاری زمین

 برای سیل زدگان شیرگ

صداوسیما - واگذاری زمین به خسارت دیدگان 
سیل، در روستای شیرگ شهرستان سربیشه 
آغاز شد. مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت: 
خسارت دیدگان 40 میلیون تومان تسهیالت 4 
درصد با بازپرداخت 15 ساله و 15 میلیون تومان 

کمک بالعوض دریافت می کنند.

انجام 8 طرح نظرسنجی توسط 
»ایسپا« در خراسان جنوبی

جهاد  سنجی  افکار  مرکز  مدیر  جم-  امین 
خراسان  “ایسپا”  اینکه  بیان  با  دانشگاهی 
طرح   12 از  بیش   97 سال  در  جنوبی 
نظرسنجی و در ۶ ماهه اول امسال 8 طرح 
نظرسنجی استانی و ملی انجام داده است، 
گفت: ایسپا در طول 18 سال فعالیت خود 
صدای  و  مردم  صدای  که  کرده  تالش 
کسانی باشد که ممکن است تریبونی برای 
بیان خواسته های خود نداشته باشند و توانسته 
نقش رساندن صدای مردم به مسئوالن کشور 
را ایفا کند.  عفت خسروی زادنبه با اشاره به 
اینکه این مرکز وابسته به جهاد دانشگاهی 
است که از سال 1۳80 فعالیت خود را آغاز 
: »ایسپا«در راستای توسعه  ادامه داد  کرده، 
علمی و تحقیقاتی کشور، رفع نیازهای سازمان 
ها و نهادهای تصمیم گیر، ضرورت توجه به 
افکارعمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و 
دیدگاه های شهروندان در بهبود و توسعه امور 
کشور در عرصه های گوناگون تاسیس شد. 
وی درباره برنامه های ایسپا درباره انتخابات 
از   : گفت  اسالمی،  شورای  مجلس  امسال 
نظرسنجی های  ایسپا  شاخص  فعالیت های 
انتخاباتی است و در طی سال های گذشته نیز 
در این زمینه عملکرد موفقی را داشته است. 
به عنوان مثال در انتخابات سال 9۶ توانستیم 
نتیجه انتخابات را با کمتر از یک درصد خطا 
کنیم.  منتشر  را  نتایجش  و  بزنیم  تخمین 
خسروی از دانشجویان عالقه مند به انجام 
ایسپا  در  حضور  با  خواست  وقت  پاره  کاره 
جمع  به  پرسشگری  های  دوره  گذراندن  و 

پرسشگران این مرکز بپیوندند.

نماز  استانی  اجالس  پنجمین  خبر-  گروه 
قرائتی  محسن  حجت االسالم  حضور  با 
در  و  برگزار  بیرجند  جماران  حسنیه  در 
پایان این مراسم سه انگشتر هدیه از بیت 
این  در  استان  فعال   مدیران  به  رهبری 
حوزه اهدا شد.آشنایی و انس بیشتر جوانان 
با نماز و  پررنگ تر کردن نماز جماعات در 
مدارس از اهداف پنجمین اجالس استانی 
نماز در خراسان جنوبی بود.رئیس ستاد اقامه 
نماز کشور در این اجالس، با بیان اینکه در 
اصالحات  پرورش  و  آموزش  های  کتاب 
کافی نداشته ایم و باید کودتایی انجام شود، 
گفت: مهارت نباشد شغل، پول، ازدواج، خانه 
و زندگی هم وجود ندارد. قرائتی بیان کرد: 
مشکل امروز دنیا علم نیست بلکه اخالق 
است.وی با بیان اینکه آمریکا بی سواد نیست 
بلکه بی اخالق است، اظهار کرد: اخالق قبل 

از توحید بوده و قرآن پیرامون اخالق 11 قسم 
خورده است. وی سواد را ارزش انسان دانست 

و افزود: علم باید در گام اول مفید باشد چراکه 
بسیاری از چیزهایی که در دانشگاه و مدرسه 

آموخته اند فقط اطالعات است.

روحانیون به سخنرانی روی منبر 
قانع نشوند

رئیس ستاد اقامه نماز کشور بیان کرد: در 
کتاب های مدارس و فیلم های صدا و سیما 
که با فکر مردم و میلیون ها نوجوان درگیر 

است . نماینده  نداریم اما در برخی ادارات 
علم  اینکه  بیان  با  داریم.وی  را  پست  این 

فقط در کتاب ها نیست و باید تفسیر توسط 
آقایان روحانی راه بیفتد، گفت: تفسیر یک آیه 
نیازمند صرف چندین ساعت نیست بلکه فقط 

در یک دقیقه هم می توان اطالعات کافی 
را به جامعه منتقل کرد.حجت االسالم قرائتی 
با بیان اینکه مسجد موفق مکانی است که 
از جوانان پر شود، اظهار کرد: روحانیان به 
سخنرانی و تبلیغ روی منبر قانع نشوند بلکه 

برخی نیازمند تبلیغات تن به تن هستنداست.
در  روزه  دو  اقامتی  قرائتی  حجت االسالم  
بیرجند خواهد داشت و از دیگر برنامه های 
وی در سفر به خراسان جنوبی دیدار با اعضای 
هیئت علمی دانشگاه بیرجند در مسجد امام 
بامردم  عمومی   دیدار  دانشگاه،  صادق)ع( 
در مسجد امام حسین)ع( بیرجند بعد از نماز 
مغرب و عشا و دیدار با روحانیان استان در 
برنامه  برگزاری  حوزه علمیه رضویه است. 
درس اخالق در محل دفتر نماینده ولی فقیه از 
دیگر برنامه های سفر دو روزه حجت االسالم  

قرائتی  به بیرجند است.

پنجمین اجالس استانی نماز دربیرجند برگزار شد

اخبار کوتاه

* 124 هزار و 149 نفر در انتخابات شورای 
دانش آموزی خراسان جنوبی شرکت کردند.

است  صادراتی   کاالی  عمده  *سیمان، 
که امسال با راه آهن شرق به کشور های 

آسیای میانه صادر شده است.
در جاده  تیرآهن  تریلر حمل  *یک دستگاه 

ترانزیتی خوسف به خور واژگون شد.
*مأموران انتظامی قاین در بازرسی از یک دستگاه 
کامیون 2 هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.

*جانشین انتظامی خراسان جنوبی از کشف 
1۶7 کیلوگرم تریاک توسط ماموران انتظامی 

در شهرستان سربیشه خبر داد.
*نماینده  استان در هفته هشتم لیگ دسته سه 
فوتبال کشورمقابل حریف خود به پیروزی رسید.

*شهرستان نهبندان با راه اندازی 2 موکب، برای 
استقبال از زائران پاکستانی آماده شده است.

 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از 
دستگاههای اجرایی خواست برای مقابله با 
هجوم احتمالی ملخ های صحرایی آمادگی 
میرجعفریان  ایرنا،  گزارش  باشند.به  داشته 
شامگاه سه شنبه در جلسه هم اندیشی مقابله 
با ملخ صحرایی افزود: دستگاه های امدادرسان 

منابع  کشاورزی،  جهاد  ویژه  به  خدماتی  و 
تجهیز  با  بایستی  زیست  محیط  طبیعی، 
امکانات و ماشین آالت مورد نیاز برای هجوم 
احتمالی ملخ صحرایی آماده مقابله باشند.وی 
بیان کرد: اطالع رسانی و آموزش های مردمی 
درباره راه های مقابله با هجوم ملخ صحرایی از 

طریق صدا و سیما به کشاورزان و روستاییان، 
از بهترین راه های مقابله با این بحران است.

مبارزه با ملخ های مهاجر )صحرایی( از ابتدای 
اردیبهشت  امسال تاکنون در یک هزار و 
400 هکتار از اراضی استان انجام و جلوی 
خسارت های احتمالی گرفته شد.51 شبکه 

مراقبت از آفات در استان فعال است که ۳5 
مورد دولتی و 1۶ مورد خصوصی هستند، 
خراسان جنوبی قبل از هجوم ملخ ها آمادگی 
کامل برای مبارزه با این آفت را داشت لذا 
هنگام شناسایی کانون ملخ به موقع سم پاشی 

شد و خسارتی به اراضی وارد نکرد.

دستگاه ها آماده مقابله با هجوم احتمالی ملخ ها باشند
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غالمی- پنجمین اجالس استانی نماز با حضور 
حسنیه  در  قرائتی  محسن  حجت االسالم 
جماران بیرجند برگزار و در پایان این مراسم 
سه انگشتر هدیه از بیت رهبری به مدیران 
از  این اجالس، کمیلی  اهدا شد. در  استان 
زحمات “شهامت” و مجموعه راهداری و حمل 
و نقل جاده ای خراسان جنوبی در راه اندازی و 
رسیدگی ویژه به مساجد بین راهی استان و به 
 جهت اهتمام احیاء مسجد سه راهی جعفرانی

) مسیر طبس به اصفهان و تهران( با اهدای 

قائم  مظفر  محمود  طرف  از  تقدیری  لوح 
قدردانی شد.  نماز  کشور  اقامه  ستاد  مقام 
واقع  جعفرانی  مسجد  و  راهدارخانه   
تنها  اصفهان  درکیلومتر ۶2 محور طبس 
استراحتگاه موجود در منطقه کویری غرب 
استان است که از کریدورهای مهم استان 
به شمار می رود و تنها مسیر ارتباطی استان  
های مرکزی کشور از جمله استان اصفهان 
ارتباط  اصلی  مسیر  و  الرضا)ع(  مشهد  به 
مرکز استان به تهران و قم بوده و از ترافیک 

قابل مالحظه اتوبوسی و کامیونی برخوردار 
است.این مسجد در سال 1۳78 توسط اداره 
کل راه و ترابری خراسان  در ۳80 کیلومتری 
بیرجند احداث گردیده بود همزمان با فعال 
سازی راهدارخانه و احداث استراحتگاه بین 
مجتمع  اندازی  راه  و  گردید  احیاء  راهی 
خدماتی  رفاهی بین راهی در این محدوده 
با سرمایه گذاری بخش خصوصی در دستور 
کار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 

ای خراسان جنوبی قرار دارد.

قدردانی ستاد اقامه نماز کشور از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
می
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امین جم - صبح دیروز ، جمعی از جوشکاران 
سیار بیرجند با حضور در مقابل شرکت نفت 
منطقه ای استان ، اعتراض خود را به مشکل 
سهمیه سوخت خود بیان کردند. این افراد 
نوشته هایی در دست داشتند که بر آنها نوشته 
بود» ما خواهان سهمیه سوخت برای دستگاه 
های دیزل خود هستیم« ، » ما بیکار شده ایم و 
شرمنده خانواده« ، »کارگر سرباز انقالب است« 
، » جامعه کارگری هیچ فریادرسی ندارد« و ...

از دو ماه پیش سهمیه سوخت 
ما قطع شده است

یکی از حاضران در این تجمع ، با بیان اینکه 
دوماه است که سهمیه گازوئیل ما قطع شده و 
از ما کد صنفی و پروانه کسب می خواهند، 
ادامه داد: این درحالی است که ده سال است 
عضو انجمن کارگران ساختمانی هستیم و از 
دو سال پیش با معرفی نامه از انجمن گازوئیل 
می گیریم. وی با بیان اینکه دستگاهها را 
شراکتی خریده ایم و کارفرما نیستیم ، افزود: 
حتی گازوئیل آزاد هم نیست و باید با خواهش 
و التماس از رانندگان خودروهای سنگین و  

غیررسمی گازوئیل تهیه  می کنیم.

گالن گازوئیل 6 هزار تومانی
 را 40 هزار تومان می خریم 

یکی دیگر از  معترضان  با بیان اینکه قبال 
هرگالن گازوئیل حدود ۶ هزار تومان برای 
ما هزینه داشت ولی حاال باید به مبلغ ۳5 تا 
40 هزار تومان پیدا کنیم ، تصریح کرد : این 

مشکالت به دلیل مرزی بودن و مشکالت 
گران  بسیار  که سوخت  است   ... و   قاچاق 
می شود. وی با اشاره به اینکه بهترین کد ما 
همین کارت بیمه و فنی حرفه ای ماست که 
از طریق آن بیمه هستیم، ادامه داد: ده سال 
پیش گفتند پروانه کسب خود را باطل کنید تا 
شما را بیمه کنیم و حاال می گویند بیمه را 

باطل کنید تا پروانه کسب بگیرید! 

بیش از هزار نفر از این راه نان می خورند
وی با بیان اینکه دو ماه است به همه مسئوالن 
اعم از استانداری و نمایندگان و حتی نماینده 
ولی فقیه  نیز نامه نوشته ایم اما پاسخی دریافت 
نکردیم، افزود: دوستان که از ایجاد اشتغال 
حرف می زنند بیایند و کمک حال ما باشند.

حدود ۳00 نفر جوشکار سیار در مرکز استان 

مشغول کار هستند که بدین معناست بیش از 
هزار نفر از این راه نان می خورند. 

موضوع کارگر و کارفرما در این 
موضوع مسئله ساز شده است

رئیس اتاق اصناف بیرجند درباره مشکل این 
گروه ازجوشکاران، می گوید این افراد جزو 

جوشکاران سیار هستند و پروانه کسب ندارند. 
ما در اتاق اصناف اتحادیه پروفیل کاران را 
داریم که این افراد می توانند عضو این اتحادیه 
شده و از مزایای آن از جمله سهمیه سوخت 
استفاده کنند.علیزاده بیرجندی با اشاره به اینکه 
متاسفانه اطالعات ناقصی به این افراد داده شد 
و باعث گردید پروانه کسب خود را باطل کنند، 
تصریح کرد : اینجا قانون نیز مشکل ساز شده 
است زیرا اگر این افراد پروانه کسب بگیرند 

هزینه  و  کنند  بیمه  را  خود  کارگران  باید 
بیشتری بپردازند اما اگر جزو انجمن کارگری 

باشند هزینه های کمتری دارند. 

به جای سنگ اندازی ، کمک کنیم
ساختمانی  کارگران  صنفی  انجمن  رئیس 
بیرجند نیز در گفتگو با خبرنگار ما ، با بیان 

اینکه قرار است که جلسه ای با مسئوالن امر 
برای بررسی مسئله برگزار شود، گفت : این 
دوستان جزو مشموالن قانون کار بوده و جزو 
انجمن کارگران هستند.اگر  حوزه کارگری 
بخواهند زیرمجموعه صنعت معدن وتجارت 
اینجا  باید   ، بگیرند  کدشناسایی  و  شوند 
عضویت خود را لغو و پروانه کسب گرفته 
و بیمه سنگین تری درکنار  مالیات و اجاره 
دفتر و ... بپردازند که برای این افراد مقرون 

به صرفه نیست.علیزاده با اشاره به اینکه این 
افراد جوشکار سیار هستند و جزو رسته های 
شناخته شده می باشند ، گفت: مشکل ایجاد 
شده  فقط سوخت است که در کنار سایر 
هزینه های سنگین دیگر ، کار را سخت تر 
کرده است. وی با تاکید بر اینکه باید تالش 
کنیم باری از روی دوش گارگران که قشر 
زحمت کش جامعه هستند برداشته شود نه 
اینکه سنگ اندازی کنیم، اظهار کرد : پیشنهاد 
ما این است که فرمانداری و استانداری و ... با 
توجه به وضع خاص استان، و اینکه درسامانه 
تعریف شده شرایط خاص استان دیده نشده، 
پیشنهاد بروزرسانی سامانه  راداده  و ادارات 
ذی ربط به جمع بندی برسند و حداقل سهمیه 
ای موقتی تا اصالح سامانه به آنان داده شود. 

دست ما برای اختصاص سوخت 
بسته است

معاون شرکت نفت منطقه ای استان  نیز 
بیان  با  سیار  جوشکاران  مشکل  درباره 
اینکه  سامانه  توزیع کشوری است و ما 
داریم،  اختصاص سهمیه محدودیت  برای 
گفت: زمانی شاید با دادن حواله یا ... امکان 
همراهی با این عزیزان بود اما حاال  با توجه 
به بروزرسانی های اخیر ، فقط با کد شناسنه 
سوخت  تخصیص  امکان  کسب  پروانه  و 
وجود دارد. رحیمی تصریح کرد : باید دستگاه 
متولی این افراد برای آنان برنامه ریزی کرده 
در  امیدواریم  که  نماید  حل  را  مشکل  و 

جلسات آتی این موضوع بررسی شود.

جوشکاران »جوش « آوردند
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چهارمین  گذشته  روز  کاری-  نسرین 
همایش ملی باستان شناسی با حضور رئیس 
رئیس  ایران،  شناسی  باستان  پژوهشکده 
دانشگاه  بیرجند، رئیس دانشکده هنر بیرجند و 
جمعی از اساتید باستان شناس از سراسر کشور 
در دانشگاه بیرجند برگزار شد. رئیس دانشگاه 
 بیرجند  با بیان اینکه  فرهنگ و تاریخ بیرجند 
و منطقه قهستان بسیار پر افتخار است، گفت: 
از گذشته تاکنون این منطقه را مهد  پرورش 
این  به  ما  و  دانستند  فرهنگ می  و  معلم 
موضوع افتخار می کنیم. احمد خامسان با 
بیان اینکه امروز ما در دانشگاه بیرجند وارث 
 فرهنگ پر افتخار این خطه از ایران اسالمی 
هستیم، ابراز امیدواری کرد: بتوانیم وظیفه خود 
را در گسترش فرهنگ این منطقه و پرورش 
 نخبگان در این دانشگاه به عنوان دانشگاه 
مادر این خطه از کشور به خوبی ایفا کنیم. 
وی تاکید کرد:  پویایی زندگی اجتماعی در 
 دانشکده هنر بیرجند موج می زند، ما افتخار 
می کنیم  دانشجویان و مسئوالن دانشکده 
هنر بیرجند در تمامی رشته های هنر از جمله 

 باستان شناسی بسیار فعال هستند.  
 »کله کوب« شاخص ترین محوطه
 باستان شناسی فالت شرق ایران  

رئیس پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه 
این  در  نیز  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
باستانی  محوطه  به  اشاره  ضمن  همایش 

  »کله کوب« در شهرستان سرایان گفت: بر 
اساس کاوش های اخیر، یکی از شاخص ترین 
شرق  باستان شناسی  فالت  محوطه های 
ایران است. روح ا... شیرازی یادآور شد: اولین 
همایش ملی باستان شناسی سال ۹۲ برگزار 
شده است که بعد از چهار دوره از  این همایش 
شاهد تحوالت زیادی در حوزه باستان شناسی 
کشور هستیم. وی یادآور شد: خراسان جنوبی 
با وجود سه هزار و ۵۰۰ اثر  باستانی به لحاظ 
مطالعات باستان شناسی و میراث فرهنگی 

وضع خوبی دارد.    
رئیس پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه 
محوطه کله کوب یکی از معدود محوطه های 
خراسان  در  شده  شناسایی  تاریخ  از   پیش 
دارای  محوطه  این  داد:  است، ادامه  جنوبی 
تا  پنجم  هزاره  از  مناسبی  فرهنگی  توالی 
سوم پیش از  میالد در این منطقه است. توالی 

الیه نگاری شناسایی شده بر اساس کاوش 
آغاز  مفرغ،  دوره های  شامل  گرفته  صورت 
شهرنشین و  هزاره پنجم پیش از میالد است.  
کاوش های کشف شده دوره اشکانی

 در تخچرآباد شهرستان بیرجند
وی ادامه داد: شواهدی از دوره اشکانی نیز 
در کاوش های تخچرآباد شهرستان بیرجند 
کشف شده که نشان می دهد منطقه خراسان 
بر  اساس بسیاری از منابع مکتوب و نوشتاری، 
می گرفته  بر  در  را  بزرگی  سرزمینی  حوزه 
مطالعات  کرد:   نشان  خاطر  است.شیرازی 
نشان  می دهد که خراسان از لحاظ استقرار 
دوران های  اسالمی  شهرهای  و  فرهنگ 
شکوفایی داشته است. شیرازی با تاکید بر 
اهمیت   »مطالعات دیرین اقلیم شناسی« در 
بحث  در  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  حوزه 
تحوالت آب و هوایی این منطقه اطالعات 
اندکی داریم که  اگر این رویکردها دنبال شود 

پاسخ کلید حل سواالت زیادی خواهد بود. 
اطلس باستان شناسی

خراسان جنوبی تهیه می شود
مدیرحوزه پژوهش میرات فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی نیز بیان 
کرد:  امیدواریم به زودی اطلس باستان شناسی 
 خراسان جنوبی تهیه شود تا بیش از گذشته با 
آشنا شویم.  استان  در  ارزشمند  میراث  این 
آثار  گفت:  همایش  این  در  برآبادی  احمد 
 باستانی شناسایی شده در خراسان جنوبی از 
سال ۹۲ تاکنون رشد ۳۰۰ درصدی داشته 
است. وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی 
میراث  مجموعه  بین  قوی  بسیار   ارتباط 
فرهنگی و دانشگاه بیرجند وجود دارد،  یادآور 
شد: قبل از سال ۹۲ حدود هزار و ۲۵۵ اثر 
باستانی  در خراسان جنوبی وجود داشت که با 
رشد ۳۰۰ درصدی به ۳۵۰۰ محوطه و اثر 
تاریخی شناسایی شده رسیده است. وی با 

بیان اینکه   منطقه کله کوب جزو اولین نقاطی 
بود که باستان شناسان خارجی حضور داشتند 
و نتایج بسیار ارزشمندی را به  همراه داشت.  

به همایش ملی  ارسال ۱۵۰ مقاله 
باستان شناسی  

دبیر علمی چهارمین همایش ملی باستان 
شناسی ایران هم گفت: هدف از این همایش 
بیان تبادالت علمی و مبادالت تجربیات بین 
 اندیشمندان و باستان شناسان به ویژه در حوزه 
میان رشته ای است. قربانی افزود: از زمان 
فراخوان ارائه مقاله تا پایان زمان تعیین شده 
  1۵۰ مقاله در حوزه باستان شناسی، فرش، 
و  پایه  علوم  اسالمی،  هنر  دستی،  صنایع 
است.  شده  ارسال  دبیرخانه  به  مهندسی 
وی گفت:  این تعداد مقاله با داوری 18 داور 
پژوهش  تحقیقات  مراکز  و  ها  دانشگاه  از 
کشور مورد ارزیابی قرار گرفت که 1۰۰ مقاله 
برگزیده شد.  عضو هیئت علمی دانشکده هنر 
دانشگاه بیرجند همچنین افزود: این همایش 
دو روزه است و از این 1۰۰ مقاله برگزیده، ۲۵  
مقاله در  روز دوم همایش به صورت سخنرانی 
و 6۰ مقاله به صورت پوستر ارائه می شود 
نیز به صورت درج در کتابچه  و 1۵ مقاله 
همایش  استفاده خواهد شد.  افتتاح نمایشگاه 
صنایع دستی و باستان شناسی دانشگاه بیرجند 

نیز از برنامه های روز اول این همایش بود. 

آغاز چهارمین همایش ملی باستان شناسی به میزبانی دانشگاه بیرجند

عی
رفی

س: 
عک

کنایه تند و تیز به جهرمی درباره 
تعرفه های اینترنت اربعین

ارتباطات  وزیر  جهرمی  آذری  محمدجواد 
درتوییتی نوشت: » الوعده وفا! از فردا بازگشت 
هزینه های اینترنت کاربران در ایام اربعین که 
آزاد استفاده کرده بودند آغاز می شود. ممنون 
هماهنگی  با  که  ایرانسل  و  اول  همراه  از 
سهامداران عمده شان این ۲6 میلیارد تومان 
را به مردم پرداخت می کنند و با پیامک به آنها 

اطالع می دهند! «

ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن
 از نیمه دوم آبان آغاز می شود

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزیر 
راه و شهرسازی با بیان اینکه ثبت نام طرح 
از  اقدام ملی مسکن در شهر های مختلف 
لیست  می شود،گفت:  آغاز  آبان  دوم  هفته 
نهایی این شهر ها هفته اول آبان مشخص 
می شود و شهر هایی که در آن ها مقدمات 
تهیه زمین و امکانات مهیا شده باشد ثبت 

نام در آن ها انجام می شود.

مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی
 تا 4 آبان تمدید شد

در نامه رئیس سازمان امور مالیاتی به ادارات 
به  نظر  است:  آمده  کشور  مالیاتی  امور  کل 
مالیاتی  محترم  مؤدیان  گسترده  استقبال 
، مالیاتی  جرائم  بخشودگی  تسهیالت   از 
درخواست هایی که تا پایان روز شنبه 4 آبان ۹8 
به ادارات امور مالیاتی واصل می گردد از شرایط 

بخشودگی این بخشنامه بهره مند خواهند شد.

تکذیب دستورالعمل منع به کارگیری 
منشی زن در دفتر مدیران مرد

در  شده  منتشر  اخبار  کشور  وزیر  فارس- 
منشی  از  استفاده  عدم  بخشنامه  خصوص 
زن برای مدیران مرد و تفکیک محیط اداری 

مردان و زنان را تکذیب کرد.

تورم مهر ماه به 4٢ درصد رسید

تورم 4۲  به  اشاره  با  ایران  آمار  رئیس مرکز 
درصدی تورم مهر ماه گفت: تورم نقطه به 

نقطه در مهر ۲8.۳ درصد کاهش یافت.

عده ای در داخل به دنبال
 تحریک مردم بودند

اینکه عده ای در داخل به  بیان  با  روحانی 
دنبال تحریک مردم بودند، مبنی بر اینکه 
نتانیاهو خیلی هم آدم های  ترامپ و حتی 
بدی نیستند و این دولت است که ناکارآمد 
است، گفت:  اما مردم دست رد به سینه و 
دهان آنها زدند و گفتند که ترامپ و نتانیاهو 
و سایرین افراد خوبی نیستند و ما به توانایی 

دولت خودمان باور داریم.

برخی لوایح FATF را سیاسی و 
جناحی کردند و مخالفت می کنند 

درباره  رئیس جمهور  دفتر  مسئول  واعظی 
اخیر  اظهارات  و   FATF لوایح  سرنوشت 
جهانگیری گفت: متاسفانه برخی این لوایح را 
سیاسی و جناحی کردند و مخالفت می کنند. 
مخالفان در هرجا که هستند باید مسئولیت 

مخالفت خود را با FATF بپذیرند.

بادامچیان: همه می دانند مردم
 از اصالح طلبان راضی نیستند

اسدا... بادامچیان با احتمال پیروزی اصولگرایان 
در انتخابات مجلس چنین ابراز عقیده کرد: 
مشخص است که مردم از اصالح طلبان و 

دولت، مجلس و شورای شهر راضی نیستند.

تکذیبیه مجمع در مورد اظهارات 
جهانگیری: رهبری  اظهارنظری 
درباره FATF و CFT نداشته اند

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
اسحاق  جمهور  رئیس  اول  معاون  اظهارات 
جهانگیری مبنی بر نظر موافق مقام معظم 
رهبری در خصوص لوایح fatf و cft را رد کرد.

عارف: تسویه حساب های 
جریانی به صالح نظام نیست

مسئول  نهادهای  گفت:  عارف  محمدرضا 
در کشور اعم از نهادهای امنیتی، اجرایی ، 
قضایی و نظارتی باید تمام تالش شان مبتنی 
بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باشد 
های  تسویه حساب  تلقی  که  رفتارهایی  و 
نظام  به صالح  وجه  هیچ  به  شود  جریانی 

نیست و باید از آن به شدت پرهیز کرد.

نقوی حسینی: با وجود تحریم ها 
صحبت از FATF بی معناست

سیدحسین نقوی حسینی گفت: وقتی بخشی 
از نظام مالی و پولی جهان به خاطر تحریم های 
 FATF آمریکا با ما کار نمی کند، صحبت از

بی معناست و تصویب آن خودتحریمی است.

خّیر گرانقدر جناب آقای حاج حسن حیدری 
ضایعه درگذشت پدر خانم گرامی تان 

شادروان کربالیی غالمرضا امیرآبادی زاده
 را از صمیم قلب تسلیت عرض می نماییم. خداوند متعال روح پاکش را با سرور و ساالر شهیدان

  »اباعبدا... الحسین)ع(« محشور نماید و به جناب عالی و دیگر بازماندگان محترم صبر جزیل عنایت فرماید.

هیئت مدیره و سرپرست توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

جناب آقای دکتر جوانمرد و جناب آقای نیک بین
ضایعه درگذشت مرحومه نرگس محمدی گیو

 را حضور شما عزیزان و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، آرزوی صبر و سالمتی برای 
شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته را داریم، ما را در غم خود شریک بدانید.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی- داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(

جنـاب آقـای مهندس حیـدری
با نهایت تأسف درگذشت مادرخانم عزیزتان مرحومه فاطمه صغری دّری نژاد

 را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال غفران و رحمت الهی 
برای آن مرحومه و صبر جمیل برای بازماندگان خواهانیم.

ضمنا به اطالع می رساند مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز از دست رفته فردا جمعه ۹۸/۸/۳ 
 ساعت ۹/۳۰ الی ۱۰/۳۰ صبح در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد.

هیئت امنای هیئت حسینی بیرجند- موسسه خیریه هیئت حسینی


