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سهمي که نبايد فراموش شود

*هرم پور

 هر استاني عالوه بر مرکز استان که به عنوان قلب 
و مرکز فرماندهي سياسي، اجتماعي و اقتصادي حائز 
 اهميت و توجه است ساختارهاي مهم و به هم وابسته اي 
نسبي  استقالل  عليرغم  که  دارد  شهرستان  نام  به 
ها  تصميم  زيرمجموعه  خود،  حوزه  مديريت  امر   در 

و فرايندهاي مديريتي مرکز استان است.
هاي  حلقه  عنوان  به  استان  يک  هاي  شهرستان   
جمعيتي،  بزرگ  مجموعه  يک  پيوسته  هم  به 
هاي  ظرفيت  و  ها  قابليت  از  برخورداري  بر   عالوه 
مهم به ويژه در بخش هاي فرهنگي، تاريخي و اقتصادي، 
گيري  تصميم  هاي  مؤلفه  در  اساسي  و  مهم   نقش 
و تصميم سازي برنامه ريزان استاني داشته و دارند و 
اين  مهم همواره و به ويژه در صورتيکه آن شهرستان 
به فراخور مزيت هاي نسبي انساني اش حائز شرايط 

خاصي باشد جلوه بيشتري نيز خواهد داشت. 
 پيشرفت و تالش براي آباداني و عمران شهرستانها، 
پيشرفت و آباداني سراسر استان است و حداقل در استاني 
مثل خراسان جنوبي که بيش از دو سوم جمعيت آن در 
 ده شهرستان ديگر استان به جز بيرجند زندگي مي کنند 
و محروميت و مرزي بودن و نيز قرار گرفتن در حاشيه 
کوير بزرگ ايران وضع خاص تري به آنان داده است، اين 
 اهميت و توجه مضاعف هم مي شود. اما به نظر مي رسد 
عليرغم همه تالش ها براي رسيدن به يک نقطه مطلوب 
در شهرستانها به چند دليل هنوز گام هاي برداشته شده 

براي پيمودن فاصله تا مقصد، کوتاه و  ناکافي اند:  
 ١- حداقل نيمي از مديران اغلب شهرستانها، جوان و 
با  سابقه حرفه اي کم هستند که عمدتًا براي کسب 
تجربه و سپس استفاده از اين تجارب در ادارات کل 
استاني در شهرستانها به انتخاب خود يا باالجبار حضور 
يافته اند. لذا عالوه بر اينکه سالهاي ابتدايي مديريتي 
برايند مثبتي براي شهرستانها و مردم آن  آنها کمتر 

مناطق دارد، (ادامه در صفحه٢) 

يادداشت

ناكارآمدى الگوى قديمى توسعه دراستان

وزير امور اقتصادي و دارايي با تصريح اينکه افزايش سرمايه بانک ها از نان شب هم واجب تر است، پرداخت 
ديون دولت به بانک ها را از جمله اولويت ها برشمرد. به گزارش ايسنا، طيب نيا، يکي از برنامه هاي مهم دولت 
را تامين نقدينگي مناسب براي بانک ها از محل افزايش درآمدهاي حاصل از فروش نفت عنوان و تاکيد کرد 

که به ازاي هر ميزان افزايش نقدينگي در بانک ها، ١٢ برابر توان پرداخت تسهيالت ايجاد مي شود.

افزايش سرمايه بانك ها از نان شب واجب تر است

استاندار در سخنان پيش از خطبه هاى نماز جمعه بيرجند : 

مسئوالن تمام تالش خود را براى رفع 
موانع توليد و اشتغال استان بكار گرفته اند

مسئوالن و مديران استانى تمام تالش خود را بكار گرفته اند
 تا آنچه را كه بر سر راه توليد، اشتغال و فراورى...

فرش، سفير خراسان جنوبى
 در عرصه بين الملل است

مهرماه امسال همايش ملى فرش در بيرجند برگزار مى شود. به 
همين مناسبت با دكتر مجيدى رئيس مركز اسناد مجلس ...

صفحه ٣
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نخبگان  رو در رو با استاندار مسايل استان را مطرح كردند 

برادر گرامى جناب آقاى يحيى اليق
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت 

مدير شعب بانك تجارت استان خراسان جنوبى 
تبريك عرض نموده 

موفقيت روزافزون شما را از خداوند سبحان مسئلت دارم.

على خوشخو

ضمن تشكر از همه عزيزانى كه در مراسم تشييع حضور يافتند
 به اطالع مى رساند: به مناسبت سومين  روز  درگذشت

 شادروان كرباليى غالمرضا حكمتى فر 
جلسه ترحيمى امروز شنبه 94/6/7 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر 

در محل مسجد باقرالعلوم (ع) جنب اورژانس 115
برگزار مى شود.

خانواده هاى حكمتى فر

شركت سالمت كوثر به منظور تكميل ظرفيت پرسنل 
در بيمارستان ولى عصر (عج) از افراد واجد صالحيت و داراى 

مدرك بهيارى و كمك بهيارى دعوت به همكارى مى نمايد
متقاضيان ظرف مدت 5 روز مدارك خود را به آدرس ذيل تحويل نمايند.

بلوار معلم – خيابان فردوسى- ساختمان ونوس- پالك 34 - طبقه 2 واحد 2
ساعت مراجعه: 12/30 الى 8/30    شركت سالمت كوثر   32443158  

برادر بسيجى جناب آقاى محسن شيخى
تالش هاى خالصانه شما در معاونت پرورشى و تربيت بدنى را ارج نهاده

 و انتصاب جناب عالى را به عنوان معاون توسعه مديريت و پشتيبانى 

آموزش و پرورش شهرستان زيركوه تبريك عرض مى نماييم.

جمعى از دوستان و همكاران تان در شهرستان زيركوه

جناب آقاى مهندس خدمتگزار
استاندار محترم و معزز استان خراسان جنوبى

با گراميداشت 
ياد و خاطره شهيدان رجايى و باهنر و تبريك هفته دولت از بذل عنايت جناب عالى 

در اختصاص بودجه براى تكميل ساخت زينبيه هيئت آزادگان بيرجند
 كمال امتنان و تشكر را داريم.

هيئت فرهنگى -  مذهبى آزادگان بيرجند

جناب آقاى مهندس تاجى
با نهايت تاسف و تالم، فقدان فرزند دلبندتان 

را حضور شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده 
براى جناب عالى و عزيزان داغدارتان از درگاه خداوند منان 

صبر مسئلت داريم.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى

قابل توجه بانك ها ، موسسات مالى ، سازمان ها و ...
فروش ملك با موقعيت عالى / نبش تقاطع معلم و 15 خرداد

همراه: 09155619396

دانشگاه فرهنگيان خراسان جنوبى در نظر دارد:

فضاى آشپزخانه - سلف سرويس به همراه تجهيزات موجود براى طبخ و 
توزيع غذا و تهيه مواد اوليه غذاى دانشجويان در پرديس هاى شهيد باهنر 
(برادران) و امام  سجاد (ع) بيرجند و بنت الهدى صدر فردوس را به بخش 
اخذ  و  بازديد  براى  لذا شركت هاى واجد شرايط  نمايد،  واگذار  خصوصى 
فرم قيمت پيشنهادى ، حداكثر تا تاريخ 94/6/11 به معاونت ادارى- مالى 

پرديس شهيد باهنر مراجعه نمايند.
آدرس: بيرجند- خيابان معلم- خيابان شهيد خليل طهماسبى 

شرقى (پرديس شهيد باهنر خراسان جنوبى)
تلفن: 32440402

با كمال تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان

 شادروان حاج احمد على نجفى نژاد 
" بازنشسته اداره كل امور اقتصادى و دارايى "

 را به اطالع مى رساند: مراسم تشييع آن مرحوم امروز شنبه 94/6/7 
ساعت 16 الى 17 از محل غسالخانه بيرجند برگزار مى شود.

خانواده هاى نجفى نژاد و ساير بستگان

همايش زائران حج تمتع استان در بيرجند برگزار شد/ صفحه 7

س: نجفي
عک
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مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري از پرداخت وام ضروري به بازنشستگان در ۶ ماهه دوم سال ۹۴ خبر داد. اسالميان در گفتگو با 
فارس، با اشاره به اينکه صندوق بازنشستگي کشوري بنا دارد در راستاي پرداخت مزايا و حقوق بازنشستگان، اقدامات گسترده اي را نيز 
در حوزه فرهنگي و اجتماعي انجام دهد، اظهار کرد: اعزام بازنشستگان به سفرهاي زيارتي و سياحتي از جمله اين برنامه هاست.

پرداخت وام ضرورى به بازنشستگان

سالى 900 هزار شغل نياز داريم/ 4 ميليون نفر 
دنبال كار ادارى

وزير کار با بيان اينکه ساالنه حدود ۹۰۰ هزار شغل 
آئين نامه  گفت:  شود،  ايجاد  کشور  در  بايد  جديد 
زودي  به  کوچک  مشاغل  براي  بانکي  تسهيالت 
طراحي مي شود.به گزارش مهر، علي ربيعي اظهار 
کرد: در حال حاضر ۲۲ ميليون شاغل در کشور داريم که اگر بخواهيم 
براي برنامه پيش بيني شده براي اشتغال در سال ۱۴۰۰ برسيم ساالنه بايد 
حدود ۹۰۰ هزار شغل جديد ايجاد کنيم. وي تصريح کرد: در حال حاضر 
حدود ۴ ميليون نفر فارغ التحصيل دانشگاهي در کشور داريم که با تأخير 
وارد بازار کار مي شوند و اين در حالي است که اين فارغ التحصيالن حاضر 

به کار در همه  جايي نيستند و دنبال شغل اداري مي گردند.

پاسخ معاون شركت آتيه سازان 
به اعتراضات فرهنگيان 

 
معاون بيمه و خدمات شرکت بيمه تکميلي آتيه سازان 
حافظ از بهبود ارائه خدمات بيمه تکميلي به فرهنگيان 
خبر داد و گفت: بيشترين اعتراضاتي که فرهنگيان 
دارند به ميزان تعهدات بيمه تکميلي باز مي گردد که 
در اختيار ما نيست و طبق قرارداد اجرا مي شود. قزوينيان در گفتگو با ايسنا، 
درباره وضعيت ارائه خدمات بيمه تکميلي به فرهنگيان با توجه به تغيير در روش 
پوشش و صندوقي شدن اداره بيمه تکميلي آموزش و پرورش اظهار کرد: در 
مجموع خدمات ما نسبت به سال گذشته که ارائه خدمات به روش سرانه اي بود 
بهتر شده است. بيشترين اعتراضاتي که فرهنگيان دارند به ميزان تعهدات بيمه 

تکميلي باز مي گردد که در اختيار ما نيست و طبق قرارداد اجرا مي شود.

موسسه ثامن الحجج به زودى تعيين تكليف مى شود 
 

مرکزي  بانک  گفت:  مرکزي  بانک  نظارتي  معاون 
پس از بررسي گزارش حسابرسان، در مورد چگونگي 
ادامه فعاليت تعاوني اعتباري ثامن الحجج تصميم گيري 
خواهد کرد.تهرانفر در گفتگو با ايسنا، در ارتباط با مطالب 
نقل شده از قول يک مقام مطلع درباره موسسه مالي 
و اعتباري ثامن الحجج گفت: نکات منعکس شده از طرف يک مقام مسئول 
تقريبا صحيح است. تعاوني اعتباري ثامن الحجج در حال حاضر تحت حسابرسي 
 يک موسسه حسابرسي معتبر قرار دارد که نهايتا اين گزارش حسابرسي مي تواند 
به شفافيت و ارائه تصوير دقيق از وضعيت مالي اين تعاوني کمک کند. تهرانفر 
اوايل امسال درباره مؤسسات مالي غيرمجاز گفته بود که تعداد زيادي از آنها را 

شناسايي کرده ايم که تا پايان سال ١٣٩٤کارشناسايي آنها به اتمام مي رسد.

معاون وزير نفت با تشريح داليل افزايش بار مالي قبوض 
زمستان،  در  کشور  سردسير  استان هاي  در  ويژه  به  گاز 
اعالم کرد: مصرف زياد گاز توسط مشترکان باعث افزايش 
گزارش  شود.به  مي  انرژي  حامل  اين  قيمت  تصاعدي 
ماه  فروردين  خانگي  بخش  در  طبيعي  گاز  قيمت  مهر، 
 ۱۵ هم  جاري  سال  ماه  خرداد  و  درصد  گذشته۲۰  سال 
متوسط  قيمت ها  جديد  افزايش  با  يافت.  افزايش  درصد 
افزايش ۲۰ درصدي  از  قيمت زمستاني گاز طبيعي پس 
سال گذشته از مترمکعبي ۷۰ تومان به ۸۴ تومان رسيده 
و با افزايش جديد ۱۵ درصدي اين قيمت سال جاري به 
از سوي  است.  رسيده  مترمکعب  هر  ازاي  به  تومان   ۹۶
افزايش  از  پس  گذشته  سال  تابستاني  گاز  قيمت  ديگر، 
افزايش  با  و  تومان   ۱۴۴ به   ۱۲۰ از  عمال  درصدي   ۲۰

۱۵ درصدي سال جاري اين قيمت به ۱۵۰ تومان رسيده 
است. همزمان با اين افزايش چند مرحله اي قيمت گاز 
مشترکان خانگي، مديرعامل شرکت ملي گاز ايران نسبت 
به صدور قبوض نجومي گاز در صورت افزايش مصرف 
است.  داده  هشدار  جاري  سال  زمستان  براي  خانوارها 
حميدرضا عراقي مديرعامل شرکت ملي گاز با بيان اينکه 
قيمت گاز طبيعي مصرفي يک دهم گاز کپسولي است، 
گفت: قيمت گاز گران نيست بلکه مشترکان بيش از حد 
نياز مصرف مي کنند. حميدرضا عراقي با اعالم اينکه هم 
اکنون ايران سومين مصرف کننده گاز جهان است، اظهار 
کرد: در شرايط فعلي، ايران بزرگترين ذخاير گازي جهان 
را دارد. با اين وجود، يک درصد صادرات گاز جهان توسط 
ايران انجام مي شود. اين مقام مسئول با بيان اينکه مصرف 

زياد گاز توسط مشترکان باعث افزايش تصاعدي قيمت 
آن مي شود، بيان کرد: ايران مشکل کمبود گاز ندارد ولي 
مردم نيز نبايد زياد مصرف کنند، چرا که با مصرف بيش از 
نياز، تنها پول خود را آتش مي زنند. در همين حال، ناصر 
ابراهيمي مدير گازرساني شرکت گاز خرداد ماه سال جاري 
درباره نحوه محاسبه عوارض مصرف گاز طبيعي گفته بود: 
عوارض مصرف گاز طبيعي سال گذشته ۱۳ تومان به ازاي 
هر متر مکعب بود که با مصوبه دولت اين نرخ به ۱۰ درصد 
از مصرف کل گاز قبوض رسيده است. اين مقام مسئول، 
تعيين نرخ ۱۰ درصدي عوارض مصرف گاز را معادل ۹ تا 
۱۱ تومان به ازاي هر متر مکعب عنوان و تاکيد کرده بود: 
عالوه بر اين، هزينه عوارض قبوض گاز خانگي هم امسال 

در مقايسه با سال گذشته يک درصد افزايش يافته است.

قبوض نجومى گاز در راه است 

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت:  
به دولت اخطار داده شده تا نسبت به اجراي 
نظام هماهنگ پرداخت حقوق در دستگاه ها 
کنترل بيشتري اعمال کند. قادري در گفتگو 
با فارس، با اشاره به موضوع ناعادالنه بودن 
پرداخت حقوق در دستگاه هاي اجرايي، اظهار 

مديريت  قانون  در  موضوعات  از  يکي  کرد: 
هماهنگ  نظام  به  مربوط  کشوري  خدمات 
براساس  دستگاه ها  بايد  که  پرداخت هاست 
حقوق  خود  کارمندان  به  موجود،  مکانيزم 
نگاه  از  تأسف  ابراز  با  وي  کنند.  پرداخت 
از  جزيره اي دولت به اجرا شدن اين بخش 

قانون، گفت: مستثني شدن برخي دستگاه ها 
مفهوم  آن  به  پرداخت  هماهنگ  نظام  از 
نيست که تفاوت زيادي بين حقوق کارمندان 
دستگاه ها وجود داشته باشد. وي افزود: اکنون 
از  نفت  و شرکت  قضائيه  قوه  علوم،  وزارت 
اين قاعده مستثني شده اند. به نظر مي رسد 

فاصله زيادي بين حقوق و دستمزد، مشکالت 
عديده اي در بدنه دولت ايجاد کرده است. وي 
با اشاره به تمديد يک ساله قانون آزمايشي 
مديريت خدمات کشوري بيان کرد: بسياري 
از قوانين مادر بايد از سوي دولت ارائه و در 

مجلس بررسي و تصويب شود.

اخطار به دستگاهها براى كنترل نظام پرداخت حقوق كارمندان 

 حمله به شوراى نگهبان  شادى دشمن است
 امام جمعه موقت تهران ، شوراى نگهبان و مجلس 
و  عنوان  كشور  عمود  حفاظ  سنگرهاى  را  خبرگان 
خاطرنشان كرد: قواى سه گانه نيز جزو سنگرهاى اين 
كشور هستند. بنابراين حمله به اينها دردى را دوا نكرده 
و فقط دشمن را شاد مى كند. چرا بايد حفاظ ها و ديوارها 

را براى دست اندازى دزدها باز نگه داريم.

سيدحسن خمينى : اگر الزم شد كارى را 
انجام دهم، شانه خالى كردن غلط است

سيد حسن خمينى  گفت : امام به ابوى ما وصيت كردند 
كه «نمى گويم كارى را قبول نكن، اگر الزم شد همه كار 
بكن و هر مسئوليتى را قبول كن؛ اما اگر ديگران هستند 
بگذار آنها انجام دهند». بنابراين، اگر روزى الزم شد كه 
من كارى را انجام دهم در اينجا شانه خالى كردن كار 
غلطى است، زيرا مصلحت سنجى شخصى و عافيت طلبى 

با انديشه امام و آرمانهاى ما سازگار نيست.

رفت و آمدها ما را وحشت زده مى كند   
اين كه چيزى  بيان  با  امام جمعه مشهد   ، الهدى  علم 
كه در رفت و آمدها احساس مى شود ما را وحشت زده 
مى كند، تصريح كرد: رهبرى در جلسه با اعضاى هيئت 
دولت اين مطلب را به عنوان نگرانى خود مطرح كردند 
اين  و  ما هستند  اسرائيل دشمن  و  آمريكا  فرمودند  و 

دشمنى روز به روز افزايش پيدا مى كند.

نامه مطهرى به رئيس مجلس خبرگان  
 على مطهرى نماينده تهران در نامه اى خطاب به رئيس 
موضوع  در  كه  اين  به  نظر   : نوشت  خبرگان  مجلس 
ممنوع التصويرى و ممنوع البيانى رئيس جمهور اسبق و 
نيز در مسئله حصر خانگى نخست وزير دوره جنگ و 
همسرش و رئيس اسبق مجلس، مراجع مسئول مستند 
قانونى ارائه نمى كنند و پاسخگو نيستند، مستدعى است 
اين دو موضوع در دستور كار اجالس پيش روى مجلس 
خبرگان قرار داده شود تا با تدبير و هدايت رهبر گرانقدر 

انقالب اسالمى اين دو معضل حل و فصل گردد.  

پروژه سوخته فتنه 88 قابليت تكرار ندارد 

 شريعتمدارى ، مدير مسئول روزنامه كيهان با بيان اينكه 
دشمن نسخه نفوذ و تحريف امام(ره) را به دست گرفته 
است، گفت: فتنه 88 يك پروژه سوخته است و قابليت 
و  اسرائيل  آمريكا،  مثلث  كينه توزى  ولى  ندارد  تكرار 
انگليس كه مديريت فتنه را برعهده داشتند ادامه دارد. 

بنابراين بايد نسخه جديد توطئه دشمن را كشف كرد.

يادداشت

سهمي که نبايد فراموش شود

(ادامه از صفحه١) بلکه به محض برخورداري از تجربه الزم 
و مطلوب و در شرايطي که ضمن شناخت از محيط به 
مديران اليق و کارآزموده اي تبديل شده اند به مرکز استان 
انتقال يافته و ادامه خدمت خود را مي گذرانند. لذا عالوه بر 
عدم جسارت آنان براي دفاع مناسب از حقوق مجموعه 
و غيربومي بودن، صرف ايجاد همين خالء مديريتي در 

هنگام جابجايي شان، مشکالت زيادي ايجاد مي شود.
 ٢-در اغلب بودجه ريزي هاي سازمانها و ادارات کل، 
شهرستانها اولويت نيستند. اين مهم عليرغم ميل باطني 
مديران استان براي توجه به شهرستانهاست، چرا که در 
سالهاي نه چندان دور، منطقه ما طعم تلخ چنين مشکلي 
را کامًال چشيده و لذا حداقل در نشست هايي که اينجانب 
با برخي از مديران استان داشته ام به صراحت تأکيد دارند 
که در تالشند از تکرار چنين تجربه اي در استان خراسان 
جنوبي در رابطه با ساير شهرستانها جلوگيري نمايند. اما 
اين امر نيازمند دقت و توجه بيشتريست. ٣-عليرغم تالش 
مجموعه استان و شخص استاندار محترم براي استفاده 
از مديراني از همه شهرستانها در تيم مديريتي استانداري 
و ادارات کل به عنوان معاون يا مديرکل، اما باز هم به 
نظر مي رسد اين تعادل مي تواند با توجه بيشتري به 
 نقطه موازنه برسد. ٤- شهرستانها به دليل برخورداري از 
ظرفيت هاي مردمي و تاريخي باال، تغذيه کنندگان بسيار 
خوبي در حوزه هاي فرهنگي و حتي مذهبي براي استان 
هستند. از آنسو انتظار اين است که در برنامه ريزي هاي 
فرهنگي و بنيادي و مهم استان نيز شهرستانها به صورت 
مراکز داراي اولويت ديده شوند. ٥-شهرستانها ظرفيت 
همپوشاني هاي خوبي در حوزه هاي حمل و نقل، اقتصاد 
معادن، کشاورزي، آبخيزداري و منابع طبيعي و محيط 
زيستي، بهداشت و درمان، امنيتي و حتي تجارت و توليد 
دارند. هر چند متأسفانه به داليلي که ذکر آن در اين مجال 
نمي گنجد در برخي موارد و توسط برخي عناصر خاص 
شاهد پاره اي اقدامات مسئله آفرين و غير قابل توجيه 
در رابطه با  تشديد اختالف ها در بين برخي شهرستانها 
هستيم (که احتماًال با توجه به نزديکي به انتخابات اين 
اما  نيز خواهد شد)  بيشتر  فضاسازي هاي غيرمنطقي 
واقعيت اين است که در صورت استفاده از ظرفيت هاي 
موجود از سوي شهرستانها در رابطه با حل مشکالت 
ساير شهرستانهاي همجوار، بخش مهمي از بار مديريت 
طاقت فرساي استان پهناوري چون خراسان جنوبي از 
دوش مديران عالي استان کاسته خواهد شد. ٦- نکته 
آخر اينکه پروژه هاي افتتاح شده در هفته دولت نشان داد 
عزم مديران استان براي توجه به شهرستانها جزم است 
اما در اين حوزه مردم و مسئوالن شهرستاني به ويژه 
 نمايندگان محترم و فرمانداران نيز در جلب توجه مديران به 
خواسته هاي اولويت دارشان که دردي از مشکالت مردم 
را حل و فصل مي کند و مهم تر از همه، به حاشيه ها دامن 
نمي زند، نقش اساسي و مهمي دارند. قطعًا تالش اين 

است که اين نقش و اين سهم فراموش نشود. 

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

قيرگونى با تخفيف ويژه

صدابردارى ، نورپردازى ، اجراى موزيك ميان برنامه در مهدكودك ها  گروه موسيقى دلنوازان 

دانشگاه ، مجالس عروسى و...  09151601862 - مهدى هريوندى

1-  منزل وياليى 2 نبش ، تميز ، 250 متر زمين 150  بنا  در سجادشهر امامت 19  فى: 260 ميليون
2-  منزل وياليى در انقالب 19 ، 204 متر زمين 90 بنا ، 120 ميليون يا معاوضه با زاهدان بالمانع

3- آپارتمان در معلم 62  سه واحدى ، طبقه دوم ، 140 متر، شيك  فى: 225 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر
4-  منزل وياليى 2 طبقه در پاسداران 61 ، تميز، شمالى ،  250 زمين  380 بنا  فى:   440 ميليون

5- آپارتمان در حال ساخت 100 مترى در سپيده، وام 50 ميليون ،آورده شما 36 ميليون، باقى طى دوران ساخت
شرايط چك معتبر بالمانع يا معاوضه بالمانع
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omامــالك آسمــان

آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3

نصب رايگان   /   چك دو ماهه
نبش مدرس 69       09153616358

درب هاى اتوماتيك

فروش ويژه فرهنگيان
 اقســاط 20 ماهـه
فروش و اجراى انواع كاغذ ديوارى 
پاركت - كفپوش - پرده - سنگ آنتيك

بيرجند- بين مدرس 37 و چهارراه سيلو    09151641463-09355311686-32450560
نمايندگى رسمى كاغذ ديوارى Rasch آلمان در خراسان جنوبى

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى در اسرع وقت 
   09158624439 - جانى

 گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود 
به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)

09159658659

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
با پيچ و رولپالك 

 09153637507 - 09156217507 حسينى

داربست مهــدى 
  نصب رولپالك و سايبان ، خريد و فروش لوازم

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد يرازى
09151642377 - وسيله كار

آگهى مزايده اموال غير منقول " نوبت اول "

مبلغ  پرداخت  به  راد  بصيرتى  مجتبى  آقاى  محكوميت  قبال  در  اجرايى   397/94 پرونده  در  چون 
213/361/682 ريال در حق محكوم له آقاى محمود نورى كرد و پرداخت مبلغ 10/000/000 ريال بابت حق االجرا در 
حق صندوق دولت و با عنايت به معرفى و توقيف پالك ثبتى شماره 68 فرعى از 800 اصلى بخش يك بيرجند از ناحيه 
شخص ثالث در اجراى تبصره ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى كه حسب نظريه كارشناس پالك مذكور واقع در 17 
شهريور 24 فرعى اول سمت چپ سر دو نبش پالك 2 با كاربرى مسكونى و ميزان عرصه مطابق سند 218/08 و ميزان 
عرصه مطابق وضع موجود 211/05 مترمربع مى باشد و در طرح تعريض مى باشد و ميزان باقيمانده عرصه پس از رعايت 
اصالحى 153/19 مترمربع و ميزان اعيان زيرزمين 81 مترمربع و همكف 165/52 مترمربع و داراى  انشعابات آب و 
برق و تلفن و گاز است و به مبلغ 800/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز سه شنبه مورخ 
94/6/24 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده 
شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از 
برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد. در 
غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند 
پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار 

خواهد بود.
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده " نوبت اول "
شركت تعاونى مصرف كاركنان استاندارى خراسان جنوبى و فرماندارى هاى تابعه

تاريخ انتشار: 94/6/7
جلسه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول) شركت تعاونى مصرف كاركنان استاندارى خراسان جنوبى 
و فرمانداريهاى تابعه شنبه 94/6/21 ساعت 13 در محل سالن اجتماعات فرماندارى بيرجند برگزار مى 
شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به 
هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام 
االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را 

دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.
دستور جلسه:

طرح و تصويب اساسنامه شركت تعاونى وفق قانون اصالح موادى از قانون بخش تعاون اقتصاد  1 -
جمهورى اسالمى ايران                                                          هيئت مديره

كالسه 2240 و 93/2239  اجرايى شورا

آگهى مزايده اموال منقول " نوبت دوم"

چون مقرر گرديده: تعداد 399 جفت كفش به مبلغ 134/000/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى سيد 
حسين احمدى جمعا به مبلغ 101/803/927 ريال متضامنا در حق بانك قوامين و مبلغ 4/000/000 ريال حق االجرا 
در حق دولت از طريق مزايده روز پنجشنبه مورخ 94/6/26 ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى 
حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر 
تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط 
و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در 
خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل 

آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه

از 8 صبح تا 11/30 شب (جمعه ها داير است)

بلوار صنعـت و معـدن (5)

نقدى تخفيف ويژه ويژه
اقساط به دلخواه شما؟؟؟

ضمنا تعويض و خدمات  تاير در همان مكان انجام مى شود
باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

ضمنا آمادگى اين را داريم كه با يك تلفن 
خودروى شما را از هر مكانى براى خدمات انتقال دهيم.

مــژده                                  
                   

ه               
مــژد

نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيك فرازى

مركز تعميرات  تخصصى  پارس 
  3D -LCD- LED -مركز تخصصى تعميرات انواع : تلويزيون-  مانيتور

گيرنده ديجيتال- DVD- كامپيوتر- لپ تاپ- پرينتر- فتوكپى
شارژ انواع كارتريج پرينتر               

مديريت : مهرداد مشفقى مربى مركز آموزش فنى و حرفه اى بيرجند
ضمنا اين نمايندگى آمادگى عقد قرارداد با كليه شركت هاى 

خصوصى و سازمان هاى دولتى را دارد.

آدرس: خيابان مدرس 38 پالك 81- مقابل پارك توحيد  32450478 - 09153613560

درب هاى اتوماتيك نوين تكنيك
انواع قطعات يدكى موجود مى باشد

تحويل به روز 

نصب و خدمات پس از فروش درب هاى :
شيشه اى- كشويى- بازويى- كركره اى 

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 
 بچگانه ، اسباب بازى ، بازى فكرى از 6 ماهه 

تا بزرگ سال ، سه چرخه ، با مناسب ترين قيمت 
از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى
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 از اهالى شهرك فرهيختگان هستم. از ترس سگ هاى3

ولگرد نه روز و نه شب جرأت نمى كنيم از خانه 
بيرون بياييم. به دهيار شوكت آباد هم گفته ايم ولى 

جوابى به ما ندادند. لطفاً مسئوالن به فكر باشند.
915...166
سالم. آقاى زنگنه وزير نفت فرموده «مفت فروشى 
برق را متوقف كنيد» بايد به ايشان گفت برادر شب 
به خير! برو قبض برق امسال رو با پارسال مقايسه 

كن بعد براى كشور نسخه بده! 
915…267

از  بيرجند  روستاهاى  چرا  متأسفم  واقعاً  سالم. 
كه  نهبندان  ولى  باشند  برخوردار  گاز  نعمت 

شهرستان است هنوز از گاز خبرى نيست؟....
915…894

اگر  خودرو  بازار  ركود  سابقه  بى  شرايط  اين  در 
دولت از سهم 35درصدى خود از هر خودروى 
كاهش  را  خود  سهم  يا  بگذرد  داخل  ساخت 
ها  قيمت  هم  گيرد  مى  رونق  بازار  هم  دهد 

منطقى تر مى شود! 
930…247

مسئوالن اداره برق بيرجند، تا كى بايد منتظر حل 
باشيم؟  منظريه  روستاى  برق  مشكل  شدن 
تمام وسايل منزلمان سوخته و هيچ خسارتى پرداخت 

نشده (تعرفه شهرى و امكانات روستايى)
915…184
شهرسازى  و  مسكن  و  راه  اداره  محترم  كل  مدير 
سالم. ضمن تشكر در ساخت دوربرگردان سه راهى 
سردخانه به ميدان راه و ترابرى كه از نقاط حادثه خيز 
بود تقاضا داريم در مورد تعريض جاده اداره راه 
احتمالى تمهيدات  از هر گونه حادثه  هم قبل 

الزم انديشيده شود با سپاس و قدردانى.
915...105
محمد  مسجد  (ع)  رضا  امام  ميالد  شب  در  سالم. 
رسول ا... (ص) خيابان غفارى در قالب يك هيئت، 
به خصوص  مردم  كه  بودند  انداخته  راه  به  كاروانى 
جوانان با در دست داشتن يك شاخه گل ميالد اين 
امام عزيز را با مولودى خوانى به همگان تبريك مى 
گفتند اين حركت شاد و با ارزش قابل ستايش 
است از مسئوالن سپاسگزاريم و اميدواريم در تمام 

ميالدها توسط همه مساجد تكرار شود.
901...887
سالم مى خواستم از شهردار منطقه يك سؤال كنم 
وقت آن نرسيده كه بين موسى بن جعفر 26و 28 كه 
مانند چند سال پيش محل استقرار ميله هاى پرچم 

را درست كنند.
930...384
سالم مى خواستم از شهردارى و شوراى شهر سؤال 
سؤاالت  و  ها  درخواست  با  كه  حاال  چرا  كنم 
و  اندازه  از  بيش  افزايش  درمورد  مردم 
روبرو  خدمات  ساير  و  عوارض  باورنكردنى 
هستند، شفاف سازى نمى كنند و پاسخ صريح 
و قانع كننده اى به مردم نمى دهند تا مردم صحيح 
قضاوت كنند مگر در ابتداى كار شورا سوگند نخورده 

اند پاسخگو باشند.
915...423
آواى عزيز 19سالگيت را تبريك مى گويم اميدوارم 
هميشه همه همكارانتان شاد و  پر انرژى باشند.
915...297 

سالم. لطفًا دادگسترى تكليف مؤسسه ميزان رو 
روشن كنه مردم پولشان رو الزم دارن...

915...232 
نوشته  دوم  صفحه  در  امروز  محترم!  آواى  سالم 
بوديد: آقاى زنگنه وزير نفت! (مفت فروشى برق را 
متوقف كنيد) بايد به ايشان گفت برادر شما گازهايى 
كه به مفت به امارات داديد براى بيست و پنج سال 
با قيمت ثابت! مفتت! قبض برق امسال را با پارسال 

مقايسه كنيد بعد دم از مفت فروشى بزنيد. 
915...447

براى دريافت  برسان  به گوش مسئوالن  لطفًا  آوا 
جواب يك نامه در اداره راه و شهرسازى 10 روز 
است منتظر مانده ايم! مى گويند سيستم از مركز 
 قطع است... االن هم مى گويند يكى از قطعه هايش
سوخته بايد از تهران بياورند! واقعًا جاى تأسف است 

اين است تكريم ارباب رجوع...
915…315

همزمان با سومين روز از هفته دولت استخر سرپوشيده اميد شهرستان قاين با حضور استاندار و تني 
چند از مديران استاني و شهرستاني با صرف اعتباري بالغ بر يك ميليارد و 200 ميليون تومان مورد 
بهره برداري قرار گرفت. اين استخر كه از ابتداى سال 87 با 1200 متر مربع از محل منابع استانى 

آغاز شده بود با 12 ميليارد و 258 ميليون ريال اعتبار مورد بهره بردارى قرار گرفت.

ديدار  در  استان  اقتصادى  فعاالن  نماينده   – زاده  حسين 
پرداخت  استاندار  با  جنوبى  خراسان  منتخبين  و  نخبگان 
هدفمندى  قانون  منابع  محل  از  را  صنعت  بخش  سهم 

يارانه ها خواستار شد.

يارانه فقط بايد به مستضعفين 
و از كارافتادگان آسيب پذير پرداخت شود

مزيت  تقويت  كويرتاير،  شركت  مديرعامل  و  مؤسس 
و  مميزى  طريق  از  اقتصادى  هاى  بنگاه  و  صادراتى 
بررسى مشكالت واحدهاى داراى توان صادراتى به طور 
ضربتى و ويژه با هدف تقويت توان صادراتى به صورت 
پله كانى را از ديگر نيازهاى حوزه صنعت استان دانست و 
گفت: استفاده كامل و مقتدرانه از ظرفيت قانونى كارگروه 
تسهيل و حذف موانع توليد در راستاى رفع مشكالت مالى 
ديگر  از  توليدى  واحدهاى  معضالت  ساير  و  اى  بيمه  و 

پيشنهادات در حوزه صنعت استان مى باشد.
زينلى خواستار تشكيل جلسات منظم نخبگان حوزه اقتصاد 
با استاندار و مديران مرتبط با اين حوزه حداقل در هر دو 
توزيع  نوعى  يارانه  پرداخت  كرد:  اظهار  و  شد  يكبار  ماه 
ثروت و سرمايه كشور و ظلم به آيندگان است و ما بايد به 
 دنبال توليد ثروت و سرمايه باشيم و لذا پيشنهاد مى شود
و  مستضعفين  يارانه  فقط  كارى  مالحظه  بدون  دولت 
آيندگان  مديون  تا  بپردازد  را  پذير  آسيب  كارافتادگان  از 
نباشيم. وى با اشاره به غناى فوق العاده منابع معدنى در 
نوع  و حدود 50  اكتشاف  با وجود  خراسان جنوبى گفت: 
اقتصادى  كانى  نوع   66 بين  از  استان  در  ارزشمند  كانى 
شناخته شده در كشور، تعداد واحدهاى معدنى ما انگشت 
شمار است و پيشنهاد مى شود در حوزه معدن، اعتبارات 
منظم و برنامه ريزى شده براى تكميل مطالعات معدنى در 

استان تخصيص يابد.

فشار مالياتى بر كسبه و واحدهاى صنفى
قدرى افزايش يافته است

 زينلى بر لزوم استفاده از ظرفيت هاى منابع مالى و وام هاى
معدنى  هاى  فعاليت  گذارى  سرمايه  و صندوق  بهره  كم 
تأكيد كرد و افزود: پيشنهاد مى شود هلدينگ هاى معدنى 
بازنشستگى  هاى  صندوق  و  نظامى  نيروهاى  ها،  بانك 
كارمندان  و كارگران به منطقه دعوت و حمايت شوند تا 
با احداث صنايع معدنى زمينه توسعه پايدار استان فراهم 
شود. وى مساعدت و تعامل سازمان حفاظت محيط زيست 
صنعت،  سازمان  و  معدنكاران  با  اتمى  انرژى  سازمان  و 
معدن و تجارت را در راستاى توسعه پايدار استان خواستار 
شد و در ادامه گفت: در حوزه تجارت به نظر مى رسد فشار 
مالياتى بر كسبه واحدهاى صنفى قدرى افزايش يافته و 
متأسفانه همين امر باعث شده كه بخشى از كسب و كار 
بدون  ستدهاى  و  داد  و  خارج  قانونى  مدار  از  حوزه  اين 
پروانه در حال افزايش باشد و اين در حالى است كه تعداد 
واحدهاى صنفى بسيار زياد و چندين برابر استانداردهاست 

و اين به معنى درآمد اندك آنها مى باشد.
مالياتى  كارشناسان  از  استان  اقتصادى  فعاالن  نماينده 
براى  تمهيداتى  شرايط،  سنجش  و  تعامل  با  خواست 

افزايش درآمدهاى صنفى و در نهايت دولت بينديشند. 

ضرورت تأمين زيرساخت ها در بازارچه هاى 
مرزى و رفع مشكالت منطقه ويژه اقتصادى

در  خصوص  به  تجارت  هاى  زيرساخت  تأمين  زينلى 
بازارچه هاى مرزى استان و نيز تقويت و رفع مشكالت 
منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى را ضرورى دانست و 

خواستار توجه مسئوالن استان به اين موارد شد.
رئيس اتاق نمايش استان نيز به عنوان نماينده هنرمندان 
با بيان اينكه هنرمندان بيش از مسايل اقتصادى نيازمند 
مسئوالن  استقبال  و  حضور  عدم  هستند،  معنوى  درك 
عالى رتبه استان در برنامه هاى فرهنگى و هنرى با وجود 
دانست و خواستار  قبول  را غيرقابل  آنان  از  دعوت مكرر 
برگزارى نشست هاى صميمى تمامى هنرمندان با استاندار 
شد. عباس زاده با اشاره به اينكه تكيه زدن هنرمندان بر 
روى  ورزشكاران  رفتن  از  كمتر  هنر  و  انديشه  سكوهاى 
سكوهاى قهرمانى نيست، كمبود اعتبارات الزم براى توليد 
آثار فرهنگى و هنرى و نبود زيرساخت ها در اين حوزه را 
از جمله مشكالت هنرمندان استان ذكر كرد و گفت: يك 

درصد اعتبار فرهنگى دستگاه ها، شهردارى ها و. .. بايد 
در اختيار بخش هاى هنرى قرار گيرد.

مشاوران  دارند  آمادگى  هنرمندان  زاده  عباس  گفته  به 
صديقى براى دولت و شخص استاندار باشند و لذا دعوت 
از آنان به عنوان عضو مدعو در كميسيون ها و شوراهاى 

هنرى ضرورى است.

معيشت، مسكن، بيمه، فروش آثار هنرى و ... 
از دغدغه هاى هنرمندان استان

عباس زاده مسايل معيشتى، مسكن، بيمه، عدم عضويت 
فروش  عدم  مسكن،  و  مصرف  تعاونى  هاى  شركت  در 
آثار هنرى، عدم برخوردارى از انجمن صنفى و ساختمان 
ادارى مستقل، نداشتن رديف و سرفصل اعتبارى مستقل 
و ابهام در آينده جوانان خوشفكر و هنرمندان را از جمله 
اقدام مسئوالن  و خواستار  كرد  ذكر  هنرمندان  مشكالت 

براى رفع اين مشكالت شد. 
مسئول تشكل هاى دينى استان هم به نمايندگى از جامعه 
روحانيت و تشكل هاى دينى به وجود 40 مؤسسه قرآن، 
200 خانه قرآن در شهرها و 160 خانه قرآن در روستاهاى 
استان اشاره كرد و گفت: در خراسان جنوبى 1250 هيئت 
مذهبى، 100 كانون فرهنگى، 30 انجمن اسالمى، 1200 
مسجد، 1162 مداح شناسايى شده، 700 نفر مبلغ، 450 

در  و  داريم  سنتى  مبلغه  نفر   270 و  حوزوى  مبلغه  نفر 
هاى حوزه  از  مبلغينى  نيز  سال  طول  در  مناسبت   11 
علميه قم و مشهد به استان مى آيند و تشكل هاى مرتبط 
با تبليغات اسالمى بين 30 تا 6 هزار نفر جمعيت دارند و 
لذا براى حمايت از برخى از اين تشكل ها كه به كمك 

نياز دارند با مشكل روبرو هستيم.

لزوم فعال شدن فضاى مجازى
 و سايبرى در مساجد

حجت االسالم رضايى با بيان اينكه اگر مشكالت حوزه 
فرهنگ رفع شود، امنيت در بخش هاى مختلف تأمين و 
توفيق در حوزه هاى ديگر حاصل خواهد شد، اظهار كرد: 
تجهيز مؤسسات و خانه هاى قرآن به ويژه در روستاها، بيمه 
فعاالن قرآنى و مداحان اهل بيت و شعرا و... در نظر گرفتن 
 جايگاهى به عنوان مشاور مذهبى استاندار در حوزه هاى
قرآنى و هيئت هاى مذهبى و مداحان و كانون هاى فرهنگى 
انجمن هاى و  ها  كانون  از  ...، حمايت  و   هنرى مساجد 
اسالمى در راستاى برگزارى دوره هاى آموزشى و تجهيز 
كتابخانه ها و ...، حمايت نرم افزارى از هيئت هاى مذهبى 
و مداحان و راه اندازى دفتر مشاوره و برگزارى دوره هاى 
هاى  هيئت  در   ... و  حجاب  و  عفاف  و  آموزى  مهارت 
در  مجازى  و  سايبرى  فضاى  شدن  فعال  نيز  و  مذهبى 

مساجد را از جمله نيازهاى اين حوزه دانست.

ضرورت الگوسازى از بين ورزشكاران 
با هدف ايجاد اميد در جامعه

رضايى افزود: در استان به احداث 50 خانه عالم ديگر نياز 
داريم و150 خانه عالم نيازمند تجهيز است و 55 خانه عالم نيز 
نيمه تمام مى باشد. ضمن اينكه مبلغين اعزامى به استان از 
حوزه هاى علميه قم و مشهد كه به همراه خانواده هايشان در 
نقاط دور افتاده مستقر مى شوند از حداقل امكانات محرومند و 

معموًال از جيب هزينه مى كنند.
مانع  را  مشكالت  نيز  ورزشكاران  نماينده  «ناصرى» 
رسيدن به اهداف مدنظر برنامه هاى ورزشى دانست و با 
بيان اينكه با وجود كمبود امكانات، ورزشكاران استان در 
 مسابقات قهرمانى كشور موفق ظاهر مى شوند، گفت: نبود 
 خوابگاه هاى ورزشى در مركز استان و ساير شهرستان ها،
نبود سالن ورزشى اختصاصى براى بانوان ورزشكار، كمبود 
و  مشكالت  جمله  از   ... و  معلولين  ورزش  ويژه  امكانات 
موانع بر سر راه ورزشكاران استان است. وى بر ضرورت 
الگوسازى از بين ورزشكاران و به ويژه ورزشكاران معلول 

با هدف ايجاد اميد در جامعه تأكرد كرد.

آموزشى كه منجر به كار و اشتغال نشود 
بى فايده است

نماينده دانشگاهيان، بنياد نخبگان، پارك ملى فناورى و 
آموزش و پرورش نيز با بيان اينكه با وجود گذشت بيش 
از يك دهه از تشكيل استان، دانشگاه هاى ما با توسعه 
فرهنگى  مسايل  در  خطر  زنگ  و  دارند  فاصله  مطلوب 
و  استان  بودن  مرزى  گفت:  درآمده  صدا  به  امنيتى  و 
خشكسالى ها و عدم برخوردارى بسيارى از زيرساخت ها، 
ضرورت مدنظر قرار دادن جدى توسعه استان را دوچندان 
را  استان  در  توسعه  قديمى  الگوهاى  آيتى  است.  كرده 
ناكارآمد دانست و بر لزوم حضور افراد جديد با افكار جديد 
براى توسعه استان تأكيد كرد و با اشاره به مشكل اشتغال 
در استان، افزود: اولين عامل توسعه، نيروى انسانى است و 
توسعه بايد مبتنى بر دانايى و خالقيت باشد و بايد ديد چند 
درصد از نيروى انسانى كارآمد استان در جايگاه واقعى خود 
حضور دارند. وى با ذكر اين نكته كه مديران بايد در برابر 
اند و فرصت هايى انجام نداده  يا  انجام داده و   آنچه كه 
كه از دست رفته، پاسخگو باشند، آموزش را شاه كليد راه 
توسعه دانست و در عين حال گفت: آموزشى كه منجر به 

كار و اشتغال نشود، بى فايده است.

خشكسالى  و قهر طبيعت
از رغبت سرمايه گذارى در استان كاسته است

آيتى توجه به نخبگان را راه ميان بُر توسعه دانست و اظهار 
از  استفاده  ضرورت  بر  بارها  نيز  رهبرى  معظم  مقام  كرد: 

ظرفيت نخبگان در راستاى توسعه تأكيد فرموده اند. 

ترين مهم  را  انسانى  نيروى  هم  سياسى  فعاالن   نماينده 
سرمايه كشور در راه توسعه زيربنايى دانست و با بيان اينكه 
داراى  انسانى  نيروى  بيرجند  شهرستان  و  استان  صادرات 
به  توجهى  بى  كرد:  اظهار  است،  علمى  باالى  مدارك 
زيرساخت هايى البته  انسانى مشكل ساز خواهد شد.   نيروى 
مثل آب و راه و ... هم با اهميت است كه به اين زيرساخت ها نيز 
كمتر توجه شده است. به گفته حاجى زاده خشكسالى ها و قهر 
طبيعت از رغبت سرمايه گذارى در استان كاسته است و اعمال 
معافيت هاى مالياتى و سوبسيد براى فعاالن صنعت و معدن تنها 
راهكار برون رفت از وضع موجود است. ضمن اينكه اشتغال را 
نيز به عنوان مهم ترين نياز استان بايد جدى بگيريم و در اين 

راستا به بخش صنعت و معدن بيشتر توجه كنيم. 

استفاده ساير استان ها از ارزش 
افزوده فرآورى توليدات خام استان

حاجى زاده به معضل خام فروشى در بخش صنعت و معدن 
استان اشاره كرد و با طرح اين سؤال كه چرا بايد استان هاى 
ديگر از ارزش افزوده مربوط به ايجاد صنايع تبديلى و فراورى 
 مواد خام خراسان جنوبى منتفع گردند؟ گفت: ما در بخش هاى
صنعت و معدن، گياهان دارويى و حتى كشاورزى جا براى 
پيشرفت داريم. وى با بيان اينكه دولت تقريباً به وعده هاى 
فضاى  حال حاضر  در  كرد:  اظهار  است،  كرده  خود عمل 

سياسى بازترى را در كشور شاهد هستيم.
خانم اسالمى نيز به نمايندگى از فعاالن سياسى استان با 
ذكر اين سؤال كه آيا با وجود مديران غير همسو با دولت، 
بود؟ گفت:  اميدوار  به تحقق وعده هاى دولت  توان  مى 
بايد بستر الزم براى فعاليت تمام گروه هاى سياسى كه در 
راستاى اعتالى نظام و كشور گام برمى دارند فراهم شود 
و اميدواريم جامعه ما به جايى برسد كه سياسى بودن در 

آن عيب محسوب نشده و هزينه بر نباشد.

غفلت از بانوان استان و توانمندى آنان

الرجال  قحط  استان  در  كه  نكته  اين  ذكر  با  «اسالمى» 
نيست كه نتوان افراد همسو و هم فكر با دولت را شناسايى 
ايجاد  بر ضرورت  ما  افزود:  استفاده كرد،  آنها  از وجود  و 
انتخابات  در  براى حضور حداكثرى مردم  مناسب  فضاى 
بايد  ما  ساالر  مرد  جامعه  وى  گفته  به  داريم.  تأكيد  آتى 
نسبت به توانمندى بانوان و استفاده از ظرفيت آنها اهتمام 
بيشترى داشته باشد زيرا در استان ما با وجود تأكيد مقام 
عالى دولت در اين حوزه بسيار ضعيف عمل شده و بانوان 
ما مغفول و مانده اند حال آنكه حذف زنان و جوانان، عدم 

توسعه و پيشرفت را در پى دارد.

قدر سازمان هاى مردم نهاد را بيش از پيش بدانيم 

در ادامه نماينده سازمان هاى مردم نهاد استان با اشاره به اينكه 

سازمان هاى مردم نهاد به عنوان واسطه بين مردم و دولت بر 
سه اصل غيرانتفاعى، غيرسياسى و داوطلبانه استوارند و زبان 
گوياى مردم و بازوى كمكى توانمند دولت هستند، اظهار كرد: 
سابقه نشان داده در هر كجا كه مردم وارد صحنه شده اند، 
كشور پيشرفت كرده و اگر حضور جانانه مردم در عرصه هاى 
مختلف نبود پيروزى و اقتدار كشور را شاهد نبوديم وامروز 
هم كشور به حضور مردم و صاحب نظران و استمرار اين 
حضور نياز دارد. آذركار كاهش هزينه ها و بار دولت، ايجاد 
نشاط اجتماعى و اشتياق به كار جمعى و كمك به توسعه 
را از دستاوردهاى فعاليت سازمان هاى مردم نهاد دانست و 
بر ضرورت تأمين فضا و اعتبار براى تحقق اين حضور تأكيد 
كرد و گفت: سازمان هاى مردم نهاد دوستان ارادتمندى براى 

دولت هستند كه بايد بيش از پيش قدر آنها دانسته شود.

ضرورت ارائه خدمات شهروندى به دانشجويان

را متعلق  نيز موفقيت هاى دولت  بيرجند  دانشگاه  رئيس 
به ملت دانست و از نيروى انسانى به عنوان اولين عامل 
توسعه و توليد ياد كرد و گفت: از آنجا كه استان ما صادر 
به  توجه  است  تحصيلكرده  و  نخبه  انسانى  نيروى  كننده 
اين عامل مهم ضرورى مى باشد. خليلى با اشاره به اينكه 
دانشجوى دانشگاه بيرجند و ساير دانشگاه هاى استان بايد 
شهروند محسوب شوند و خدمات شهروندى به آنان ارائه 
توسعه  راستاى  در  خصوصى  بخش  فعاليت  مزيت  شود، 
توسعه  و  پيشرفت  به  كشورهايى  افزود:  و  شد  يادآور   را 
مى رسند كه به بخش خصوصى اهميت مى دهند. وى 
توجه بيشتر به وضع معادن غنى استان را خواستار شد و 
اظهار كرد: بايد بپذيريم كه وجود تشكل هاى سياسى و 

احزاب براى كشور سودمند است.

اميدواريم اين جلسات استمرار يابد

با  جلسه  اين  در  هم  استان  نخبگان  رئيس  زاده  احمدى 
پيشرفت  به  متعهد  و  اثرگذار  افرادى  نخبگان  اينكه  بيان 
باره  اين  در  و مسئوليت سنگينى  توسعه كشور هستند  و 
دارند، گفت: خراسان جنوبى به لحاظ سرآمدى نخبگى در 
كشور باالترين جايگاه را دارد و از آنجا كه علم و دانش 
كليد توسعه و پيشرفت كشور است و مقام معظم رهبرى 
بر مديريت تحوالت كشور به دستان پر توان نخبگان و 
دانشمندان تأكيد دارند، خواستار تداوم جلسات نخبگان و 

منتخبين با استاندار هستيم.
استاندار نيز هدف از برگزارى اين گونه جلسات را شنيدن 
نظرات و پيشنهادات دلسوزان و صاحب نظران و صاحبان 
خرد و انديشه و شناخت كافى از وضع كشور و استان ذكر 
كرد و گفت: رئيس جمهور بر لزوم استفاده از تمامى ظرفيت 
مناطق  و مشكالت  مسايل  رفع  راستاى  در  و ساليق  ها 
مختلف تأكيد دارند و ايجاد آرامش و امنيت خاطر در همه 
مستلزم  امر  اين  و  است  دولت  هاى  برنامه  از  ها  بخش 
همراهى همه دلسوزان نظام در كشور و به ويژه در خراسان 
جنوبى مى باشد و ما نيز تالش كرده ايم اين فضا را در 
استان فراهم كنيم. به گفته خدمتگزار ممكن است در برخى 
بخش هاى پيشرفت الزم محقق نشده باشد اما بايد ديد 

دولت در چه شرايطى امور را به دست گرفته است.

صاحب نظران راهكارهاى خود را 
براى طرح در هيئت دولت ارائه دهند

استاندار توفيقات دولت را مرهون حمايت هاى ارزنده مقام 
 معظم رهبرى، مقاومت و ايستادگى مردم و تدابير و برنامه هاى
رساندن  نتيجه  به  تورم،  نرخ  كاهش  از  و  دانست  دولت 
به  توجه  اجراى طرح تحول سالمت،  مذاكرات هسته اى، 
عنوان  به  روستاها  وضع  به  رسيدگى  و  شهروندى  حقوق 
 برخى كارهاى مؤثر دولت نام برد و گفت: در حوزه اقتصاد هم 
گام هاى خوبى برداشته شده اما كافى نيست. اشتغال و رونق 
اقتصادى مباحث بسيار مهمى است كه بايد بيش از پيش مورد 
توجه قرار گيرد.خدمتگزار با اشاره به اينكه مسئوليت ها را در 
 طرح آمايش به دانشگاه بيرجند واگذار كرديم تا ظرفيت ها
و قابليت ها به ويژه دربخش نيروى انسانى مشخص شود، 
افزود: هر ماه يكى دو نفر از استانداران كشور در جلسه هيئت 
دولت حضور پيدا مى كنند و حدودا در مهرماه نوبت به استان 
دعوت  استان  نظران  صاحب  تمامى  از  لذا  و  رسد  مى   ما 
مى شود تا نسبت به ارائه پيشنهادات و راهكارهاى خود براى 

ارائه در جلسه هيئت دولت توسط استاندار اقدام نمايند.

طرح مسايل استان توسط نخبگان رو در رو با استاندار؛ 

الگوهاى قديمى توسعه در استان ناكارآمد است

طرح و پيشنهادات صاحب نظران توسط استاندار در هيئت دولت

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه شركت توزيع نيروى برق استان

پيام  به مطلب درج شده در ستون  پاسخ  در  احترامًا 
شما مورخ 94/5/24 درباره «شبكه برق حاشيه ميدان 
آدينه» از متقاضى محترم درخواست مى شود براى 
مشخص نمودن محل دقيق مورد نظر به اين شركت 
رساند:  مى  استحضار  به  همچنين  نموده،  مراجعه 
شبكه هاى برق اطراف ميدان آدينه قبل از واگذارى 
زمين به اشخاص بوده و مجوزهاى الزم براى اجراى 

شبكه ها از نهادهاى مربوطه اخذ شده است.
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ضرورت تأمين زيرساخت ها در بازارچه هاى مرزى و رفع مشكالت منطقه ويژه اقتصادى



فرش دستباف ؛ هنر600 ساله مردم خراسان
 فرشهاى بافت خراسان جنوبى مشهورترين فرشهاى ايران در گذشته بوده كه تاريخچه آن به دوران حكومت شاهرخ ميرزا در هرات بر

 مى گردد و حدود 600 سال پيش در اين منطقه بافته مى شد. دو نوع بافت فارسى و تركى در اين استان رايج است. بافت تايى (يكى) نيز در 
اين استان رواج دارد كه به لحاظ ظرافت و دقت بافت، مدت زمان انجام كار را زياد كرده و به اين دليل كمتر مورد استفاده قرار مى گيرد. 4
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به گزارش تسنيم ، مهرماه امسال  همايش ملى فرش در بيرجند  برگزار 
مى شود به همين مناسبت با دكتر محمد رضا مجيدى رئيس، موزه و مركز 
اسناد مجلس در زمينه جايگاه فرش ايران در عرصه بين الملل و سازكارهاى 
ارتقاى جايگاه و منزلت آن با تاكيد بر فرش خراسان جنوبى گفتگو كرديم.

* با توجه به اينكه جنابعالى سالها به عنوان سفير و نماينده 
دايم جمهورى اسالمى ايران در يونسكو به صورت مستقيم 
و غير مستقيم با مقوله فرش ارتباط داشتيد جايگاه فرش 
ايران و از جمله فرش استان را در عرصه بين الملل چگونه 

ارزيابى مى كنيد؟

 فرش ايران به عنوان هنرى فرهنگى در فراخناى تاريخ بر تارك تمدن 
ميراث  فهرست  در  هنر  اين  از  وجوهى  امروز  و  است  درخشيده  بشرى 
فرهنگى ناملموس يونسكو ثبت جهانى شده است.  مى دانيم از دير باز 
خراسان جنوبى از كانونهاى مهم فرش دستباف ايران زمين بوده است. نام 
استادان خالق وسخت كوش فرش كشور در فهرست مشاهير ومفاخر اين 
هنر و صنعت درخشيده است.  امروزه يكى از موضوعات حياتى براى استان 
كه از منظرهاى گوناگون فرهنگى ، اجتماعى و اقتصادى قابل توجه است، 
مقوله فرش است.اين ميراث فرهنگى ارزشمند امروز در دست ماست. اما آيا 
به درستى ميراث دارى مى كنيم و آن را براى آيندگان حفظ خواهيم كرد؟ 
اميدوارم اين گفتگو فرصتى باشد تا نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و چالشهاى 

پيش روى اين هنر ناب و صنعت دستى بومى معلوم شود.
 هفت سال پيش شوراى فرش در دانشگاه بيرجند تشكيل شد و در آن 
نشست، موضوع فرش از منظرهاى مختلف علمى و هنرى و اقتصادى و 
اجتماعى به بحث گذاشته و مقرر گرديد در چهارچوب همكارى مشترك  
كليه نهادها و دستگاههاى متولى برنامه اى براى احيا و گسترش دامنه 
فرش خراسان جنوبى در ابعاد توليد و عرضه و صادرات تنظيم و اجرا كنند. 
ازآن زمان بيش از هفت سال مى گذرد و اطالعى از كارهاى انجام شده در 
دسترس نيست. شايد مراجعه به صورتجلسه  آن نشست و پيگيرى آنچه 
انجام شده است، نقطه عزيمتى براى باز شناسائى راه رفته و نرفته و آسيب 
شناسى مسير پر پيچ و خم فرش استان از توليد تا رسيدن به دست مصرف 
كننده در كشور و خارج از آن باشد. اين مساله  از يك سو، ابعاد محلى، 
استانى، ملى دارد. و از سوى ديگر بين بخشى و به سخن ديگر بين رشته اى 
است. در اين زمينه صاحب نظران خوش ذوق و كار بلدى در استان هستند 

كه بايد در قالب كارگروهى سازماندهى شوند با آنها مشورت شود.

* از مسايلى كه در ارتباط با فرش خراسان جنوبى به عنوان 
معضل و مشكل مطرح است حمايت از صادركنندگان فرش 
و از جمله صادرات فرش استان به صورت مستقيم و حذف 

واسطه ها در استانهاى ديگر است، نظر شما چيست؟

فرآيند توليد تا عرضه و صادرات فرش بايد به صورت كامل در يك زنجيره 
دقيق و پيوسته ديده شده و كارشناسى شود و نمى توان مرحله اى را جدا 
از ساير مراحل بررسى و تحليل كرد.اگر در مقام مساله شناسى باشيم و 
صورت مساله را درست تبيين كنيم ، بايد چند سطح را از هم تفكيك كنيم: 
نخست، سطح قانونگذارى وسياستگذارى و نظارت كه وظايف حاكميتى 
است و البته در تصميم سازى هاى مربوطه بخش خصوصى مى تواند 
ايفاى نقش موثر و فعال كند.  دوم، سطح تصدى گرى و اجرا و سرمايه 
گذارى و بهره بردارى است كه بخش خصوصى در قالب فردى و جمعى 
(تعاونى) بايد مسئوليت آن را به عهده داشته باشد و البته از پشتبانى سطح 
حاكميتى در حوزه قانونگذارى و سياستهاى حمايتى و ورود در عرصه ى 
تجارت خارجى و رقابت با رقبا برخوردار باشد. آن قسمت كه مسئوليت 
بخش خصوصى است، نبايد متوجه بخش دولتى شود و در مقابل هم بخش 
دولتى نبايد از مسووليت شانه خالى كرده و بخش خصوصى را رها كند. 
براى نمونه، در زمينه  صادرات مستقيم فرش از استان مسئوالن گمرك 
براى راه اندازى گمرك تخصصى فرش تاكيد دارند كه بايد قابليت استان 
براى صدور اختصاصى فرش از نظر كمى و كيفى ثابت شود. نمى دانم 
تحولى صورت گرفته يا نه ولى اثبات اين امر برعهده ى بخش خصوصى و 
البته همراهى و مساعدت بخش دولتى است. شاه بيت اين سخن آن است 
كه اگر بخش خصوصى در اشكال گوناگون صنفى و تعاونى خود محور قرار 
نگيرد. تا امروز كه وزارت معدن ، صنعت و تجارت با محوريت مركز ملى 
فرش متولى است، تجربه هاى گوناگونى پيش روى ما هستند و بايد ديد در 
اين چند دهه، بخش خصوصى چه جايگاهى داشته است.اين بحث، گسترده 
و چند بعدى و چند عاملى است و نيازمند مجال و زمان فراوان است و در 

يك گفتگو نمى توان به همه ى جوانب آن پرداخت. تالش مى شود برخى 
مالحظات بيان شود.  در سطح استان خراسان جنوبى،  مى توان سابقه ى 
شوراى فرشى كه به آن اشاره شد را بررسى و در صورت مفيد بودن آن، 
در قالب تشكيل كارگروهى فعال در عالى ترين سطح مديريت اجرائى 
استان پيگيرى شود.همچنين از نمايندگان محترم استان در مجلس شوراى 
اسالمى خواست تا در زمينه ى تشكيل فراكسيون فرش با حضور نمايندگان 
استانهائى ذى نفع پيشگام باشند.اخيرا يكى از كارشناسان در مورد برندسازى 
براى فرش كشور پيشنهادقابل توجهى را مطرح كرده است.اين موضوع در 
مورد كليه توليدات ملى ما صادق است. در مورد فرش، با توجه به اينكه 
سرمايه ملى و تاريخى و ميراث فرهنگى ما است،عالوه برابعاد اقتصادى و 
تجارى بايد مورد عنايت ويژه باشد. در اين زمينه بايد برند«فرش ايران» 
براى كليه توليدات فرش كشورمان در نظر گرفته شود و با كدهائى استانها 
و بافندگان و توليدكنندگان و نقشه ها متمايز شود ولى همه با برند «فرش 
ايران» در جهان مطرح شود.فرصتهايى مانند مسابقات ورزشى بين المللى 
و يا نمايشگاههاى معتبر مانند اكسپو هامى تواند براى جا انداختن اين 
برند مورد استفاده قرار گيرد. چگونه است كه شركتهاى نوشابه و ساندويچ، 
اسپانسرى بسيارى از تيمها را براى تبليغ كاالى خود بر عهده مى گيرند، 
ولى بازرگانان و اتحاديه هاى توليدكنندگان و بافندگان فرش دستباف و نيز 
صادركنندگان ما نتوانند در اين زمينه اقدام كنند و فرش ايرانى با نقش و 
نگارهاى زيبا و متنوع خود نماد تيمهاى ملى ما قرار نگيرد و در تبليغات 
تلويزيونى و اينترنتى حضور پر رنگ براى معرفى خود نداشته باشد. در اينجا 
فقط به چند مثال بسنده مى كنم و در مقوله ديپلماسى فرش در ادامه نكاتى 
عرض خواهد شد. از جمله در سال 1387 به مناسبت شصتمين سال الحاق 
كشورمان به يونسكو ، دو قطعه فرش با نمادهاى يونسكو و نماد دهه ى بين 
المللى آب ، توسط هنرمندان خرسان جنوبى طراحى و بافته شد. در همه ى 

موارد ،تحسين همگان رابه همراه داشت و اين پرسش مطرح شد كه آيا مهر 
اصالت يونسكو به اين فرشهاى ناب تعلق گرفته است يا خير؟  پيشنهادشد، 
خانواده ى فرش هم به حوزه ى مهر اصالت يونسكو بپيوندد تا از اين 

فرصت هم براى معرفى بيشتر اين هنر و صنعت ملى بهره گرفته شود 

* به ديپلماسى فرش اشاره كرديد به پيوند سطوح محلى و 
استانى با سطوح ملى و بين المللى براى توفيق در اين زمينه.
لطفا مقوله ديپلماسى فرش و ابعاد آن رابيشتر توضيح دهيد؟

 گفته شد بخواهيم يا نخواهيم محيط تصميم سازى و تصميم گيرى ما در 
مورد فرش مانند هر پديده سياسى و فرهنگى و اقتصادى محاط به محيط 
بين الملل است.در اين حوزه چه خارج نزديك و چه خارج دور تاثير گذار 
است. مراد از خارج نزديك، سطح منطقه اى و همسايگان است و منظور 
از خارج دور، حوزه ى عام بين الملل مى باشد.  ديپلماسى فرش از  اعم 
تجارت خارجى فرش است و نگاهى جامع تر به اين هنر و صنعت اصيل 
بومى دارد. در ديپلماسى فرش به حوزه هاى فرهنگى و هنرى توجه خاص 
مى شود؛ نگاه و رويكرد صرفا تجارى به فرش در شان و مرتبه ى اين 
ميراث فرهنگى ملى نيست و جايگاه آن را در جهان تقويت نمى كند. 
فرش ايرانى پيش و بيش از هر چيز يك ميراث فرهنگى است كه در طول 
هزاره ها دست به دست به ما رسيده است. فرش ايرانى يك هنر واال و 
متعالى است. آن يكى از مهمترين صنايع دستى است. رويكرد تجارى به 

فرش در مراحل بعدى است كه البته در جاى خود مهم و كليدى است و 
در روند رشد و توسعه اقتصادى كشور جايگاه مهمى داردو اين مهم با 
نگاه و رويكرد فرهنگى قابل احيا و تحقق است. البته به دليل اهميت بعد 
تجارى در ديپلماسى فرش، به نكاتى اشاره مى شود. آيا وقت آن فرا نرسيده 
است كه به يكپارچه سازى صنايع دستى و تجميع همه حوزه ها از جمله 
فرش انديشيد.البته اين موضوع نيازمند كار تخصصى و كارشناسى است و 
بايد در خانواده دولت با بهره گيرى از تجربه اهالى اين رشته و خبرگان و 
متخصصان ، ابعاد و زواياى گوناگون آن مورد بررسى قرار گيرد تا تصميم 
گيرى برپايه جمع بندى علمى و كارشناسى باشد. آن گونه كه سوابق نشان 
مى دهد در چند سال گذشته اين بحث مطرح بوده است و اميد است در اين 
دوره از مسووليت مديران متولى امر در حوزه صنايع دستى و حوزه بازرگانى، 
اين موضوع به نتيجه ى مطلوب برسد.همانگونه كه گفته شد موفقيت 
در ديپلماسى فرش الزامات و پيش شرطهائى دارد. از منظر اقتصادى و 
تجارى ، زماني فرش نزد جوامع به عنوان كاالي سرمايه اي جايگاه خاصي 
داشت، اما امروز ديگر آنچنان سرمايه گذاري صورت نمي گيرد.با بحران 
هاى اقتصادى، شاهد كاهش تقاضاي جهاني براي فرش دستباف بوديم. 
همچنين   ورود كاالهاي جانشيني چون پاركت و موكت ، نياز به فرش 
دستباف را كاهش داد وبا كاهش تقاضا ، صادرات هم افت كرد. عالوه بر 
آن با حضور رقبائى روبرو هستيم كه از يك سو با بداخالقى نقشه ها و 
طرحهاى ايرانى را تقليد كرده و توليد مى كنند و از سوى ديگر با كاهش 
دادن شديد قيمت تمام شده مشترى كم اطالع و يا بى اطالع را جذب خود 
كرده و بازار را از كف توليد كننده و صادر كننده ايرانى مى ربايد.البته با وجود 
اين ، فرش   ايرانى با تكيه بر تنوع زياد طرح و نقشه و كيفيت مناسب 
توانسته است شهرت جهاني خود را حفظ كند و اضافه شدن نام ايران يا 
نقشه هاى استانهاى ايران در توليدات رقبا به همين دليل براى كسب 

وجاهت و آبرو است. براي آن كه بيش از اين از بازار عقب نمانيم و رقابت 
گذشته را حفظ كنيم، بايد قيمت تمام شده فرش را در داخل كشور كاهش 
دهيم. هزينه هاي باالي توليد فرش در كشورمان شامل گراني مواد اوليه و 
هزينه هاي باالي كارگر و نيروي كار و.... بايد مورد بررسى دقيق قرار گرفته 
و براى آن چاره انديشى شود.در جهان رقابتى امروز كه مشترى محورى 
حرف اول را مى زند ، نمى توان به خواست ، نياز و سليقه ى مشترى توجه 
نداشت.مشترى محورى و تقاضا محورى بر پايه ى نياز سنجى دقيق و 
علمى و براى هر گونه سليقه و نياز كاالى مناسب توليدكردن يكى از پيش 
شرطهاى مهم توفيق در تجارت فرش است. كمبود اطالعات توليدكنندگان 
از خواست بازار و منطبق نبودن توليد با سليقه مصرف كننده ، فرش ايرانى 
را با چالش فراوان در بازار جهانى روبرو مى كند. نمى توان با بازار يابى 
سنتى حضور موفقى در صحنه ى بين الملل داشت.هم بايد به بازارهاى 
هدف جديد و بكر انديشيد و جستجو كرد و هم از شيوه هاى نوين بازاريابى 
بهره گرفت ومراكز نيازسنجى فعال داشت تا نيازها و سالئق مشتريان به 
موقع منتقل شود و درسبد عرضه  شده به بازار براى هر نوع مشترى با 
هر سليقه و سطح درآمدى كاالئى داشت.در مورد تبليغات و برند سازى 
اشاره اى اجمالى شد. ركن ديگر تجارت خارجى فرش تبليغات است.هم 
از ظرفيت رسانه هاى ملى بايد بهره گرفت و هم حضور موثرى در رسانه 
هاى بين المللى داشت و از هر فرصتى براى معرفى فرش ايرانى استفاده 
كرد و برند « فرش ايرانى» را جا انداخت.جاى يك شبكه تلويزيونى براى 
صنايع دستى از جمله فرش خالى است.امروز بازاريابى الكترونيكى و فروش 

اينترتى سهم مهمى از بازار را به خود اختصاص مى دهد و توليدكندگان و 
فروشندگان و صادر كنندگان فرش ايرانى هم بايد حضور پررنگى  در اين 

عرصه داشته باشند. 
خراسان جنوبى به عنوان  يكى از كانونهاى فرش كشور به شمار مى رود، 
فاقد موزه فرش بوده است تا هم موجب حفظ نگهدارى و حفظ مطلوب 
آثار هنرى باشد و هم نمايشگاه و تريبونى براى عرضه ى اين شاهكارهاى 
هنرى و مواريث فرهنگى. همچنين موزه يكى از جاذبه هاى گردشگرى 
و از ابزارهاى درآمد زائى به شمار مى رود. خوشبختانه اخيرا اقداماتى در 
 اين زمينه انجام شده است و انشاا... به زودى استان داراى موزه اى درخور

 و شايسته شود.  

دانشجويى  جشنواره  و  فرش  ملى  همايش  درمهرماه   *
كشورى در خراسان جنوبى برگزار مى شود ، به نظر شما 
ارتباط هنر و صنعت فرش با مراكز دانشگاهى چگونه است؟

 امروز كه از اقتصاد دانش بنيان سخن به ميان مى آيد، اين بحث خود را 
بيشتر نشان مى دهد.  قريب دو دهه است، رشته ى فرش به عنوان يك 
رشته دانشگاهى در مراكز آموزش عالى مطرح است. يكى از استادان اين 
رشته پرسيده بود كه از اين امتياز ارزشمند دانشگاهى، چه چيز عائد جامعه 
فرش شده است؟ ميزان اقبال طيف سنتي فرش به فارغ التحصيالن در 
چه حد بوده است؟ وى تاكيد مى كرد:  از عمده داليل توجيهي تاسيس 
رشته فرش در دانشگاهها، اثر بخشي در توليد فرش و تغيير رويكرد سنتي 
از طريق تربيت جوانان مستعد و تحصيل كرده در رشته فرش بوده است. 
اما اكنون با گسترش كمي اين رشته در دانشگاههاي متعدد كشور، شاهد 
خيل عظيم فارغ التحصيل فرش و پيوستن آنان به جمع فارغ التحصيالن 
بيكار مي باشيم. وى عدم پويائى مطلوب دفتر ارتباط  با صنعت را در اين 
حوزه را عامل كم توجهى مراكز دانشگاهى و مركز ملى فرش مى داند. او 
كه خود سالها به تدريس اين رشته پرداخته است، به نكته مهم كاربردى 
اشاره كرد و گفت: تاچندسال اخير، براي دانشجويان مقطع كارشناسي فرش 
ارتباطي  از اين رهگذر  تا  حتي واحد كارآموزي پيش بيني نگرديده بود 
اندك براي دانشجو با بدنه توليد فرش فراهم آيد. برخى براين باورند كه 
مراكز دانشگاهي نگاهشان با رشته فرش در حد تنوع بخشي به رشته 
هاي دانشكده هنر يا دانشگاه و كسب امتيازات ارتقاي رتبه بيش نيست و 
 خود را مقيد به تاثير گذاري بر فرش نمي دانند. درحاليكه با برگزاري منظم
جشنواره ها و مسابقات ملي مي توانند زمينه خلق آثار بديع، متعدد و ارزشمند 
و نيز نوآوري در فرش را از طريق به فعاليت واداشتن استعدادهاي جوانان 
دانشجو فراهم سازند.  اين نكات مطرح شده از سوى اين استاد، قابل تامل 
بوده و همكاران دانشگاهى و متولى اين رشته ها بايد به آن پرداخته و 
بررسى الزم را به عمل آورند. اينكه دانشجوى فرش در كارگاه فرش و 
به صورت عملى و كاربرى بيشترين وقت آموزشى خود را بگذراند، شرط 
اوليه توفيق اين رشته دانشگاهى در پاسخ به نياز اين صنعت و هنر است. 
عالوه بر آن در يك سازوكار منطقى كه على القاعده در حوزه در ارتباط 
دانشگاه با صنعت تعريف مى شود، نيازهاى حوزه فرش بايد به بخشهاى 
آموزشى و پژوهشى منتقل شود تا در قالب تربيت نيرو و انجام پروژه هاى 
پژوهشى به اين نيازها پاسخ داده شود و در مقابل هم متوليان صنعت 
فرش در بخشهاى دولتى و خصوصى به ابعاد علمى فرش و تربيت و به 
كار گيرى نيروى انسانى ماهر توجه داشته و در قالب بورسهاى تحصيلى 
از دانشجويان حمايت و نيازهاى خود را در قالب طرحهاى پژوهشى به اين 
مراكز سفارش دهند. پس از بيست سال حضور فرش در دانشگاه ، مناسب 
است در كاركرد رشته ى فرش و نتايج تربيت نيروى انسانى و مطالعات و 
پژوهشهاى صورت گرفته در اين زمينه بازنگرى اساسى شود و جامعه ى 
فارغ التحصيالن حوزه فرش مورد مطالعه قرار گرفته و سامان دهى شوند.

مراكز دانش بنيان مورد نظر كه امروز از سوى مسووالن مورد تاكيد است ، 
در حوزه ى فرش هم قابل تعميم و راه اندازى است.

* در پايان به عنوان جمع بندى اگر
 نكات و مالحظاتى داريد بفرماييد؟

باسپاس از شما كه اين فرصت را فراهم كرد، در اين گفتگو تالش شد از 
منظر يك ناظر بيرونى و يك خدمتگزار حوزه مواريث فرهنگى نكاتى چند 
مطرح شود تا درآمدى بر مطالعات و برنامه ريزى هاى جامع تر قرار گيرد 
و افكار عمومى هم با موضوع و اهميت آن بيشتر آشنا شوند و متوليان امر 
در بخشهاى دولتى و خصوصى عنايت بيشترى به موضوع داشته باشند.

به عنوان جمع بندى ، در چند سطح  و از منظرهاى مختلف ، به صورت 

خالصه پيشنهادهاى مورد نظر مطرح مى كنم. مخاطبان اين پيشنهادها اعم 
از بخشهاى دولتى، تقنينى و اجرائى، علمى و دانشگاهى ، و... و بخشهاى 

خصوصى و تعاونى و در سطوح   استانى و ملى مى توانند باشند:
نخست، جامع نگرى و همه جانبه نگرى در سياستها و برنامه هاى احيا 
و گسترش دامنه فرش در سطوح استانى و ملى و در ابعاد توليد، عرضه 
و  خصوصى  دولتى،  بخشهاى  ظرفيتهاى  افزائى  هم  دوم:  صادرات.  و 
تعاونى و پرهيز از بخشى نگرى و يا انداختن بار مسووليت به دوش يكى 
از بخشها و مسووليت ناپذيرى. تاكيد مى شود كه تصدى گرى، حوزه 
اجرا، سرمايه گذارى و بهره بردارى بايد توسط بخش خصوصى با پشتيبانى 
سطح حاكميتى صورت گيرد. فراهم كردن تسهيالت مالى، ارزى، گمرگى، 
فرودگاهى، صادراتى، كمك در امور تبليغات وبازياربابى ، آموزش و پژوهش 

و ساير حمايتهاى الزم توسط نهادهاى حاكميتى انجام شود. 
سوم: فعال شدن بخش خصوصى در قالب تشكلهاى صنفى توام با سياست 
و برنامه جامع با هم انديشى با بخشهاى علمى و اجرائى و پيشگامى در 
كليه برنامه هاى احيا و گسترش حوزه ى فرش در سطوح استانى و ملى 
و نداشتن انتظاراتى كه در واقع مسووليت ذاتى بخش خصوصى است. 
فرش  بافندگان  و  توليدكنندگان  اتحاديه  توسط  پيشنهادى  كنسرسيوم 
خراسان جنوبى از اين جمله است كه بايد بخش خصوصى با هم افزائى 
توان و ظرفيتهاى فراوان و البته پراكنده، با مديريت مطلوب و جلب حمايت 
بخش دولتى آن را سامان دهد. مى توان به عنوان نقطه عزيمت و پايلوت 
طرح كنسرسيوم، تشكيل شركت سهامى قاليشوئى در استان توسط اتحاديه 
توليدكنندگان و بافندگان فرش دستباف در دستور قرار گيرد. توفيق در 
اين طرح و تجربيات بدست آمده، توشه راه حركت مهم بعدى خواهد 
براى  اسالمى  شوراى  مجلس  در  فرش  فراكسيون  تشكيل  بود.چهارم: 
حمايتهاى قانونى و وضع قوانين و اصالح قوانين موجود و كمك به حل 
معضالت و مشكالت اين هنر وصنعت؛ نمايندگان محترم استان مى توانند 
پيشگام شده و نمايندگان استانهاى فرش خيز را همراه كنند. پنجم: ايجاد 
شوراى عالى فرش در استان و فعال سازى كارگروه هاى تخصصى حوزه 
فرش. تمركز زادئى از اين موضوع و معطف نكردن نگاهها صرفا به مركز 
براساس  استانى  ابتكارات  طراحى  و  نبودن  كشورى  دستورات  منتظر  و 
اولويتهاى استان و مزيتهاى نسبى آن الزمه ى توفيق در ارائه و اجراى 
چنين طرحهائى است.  ششم: طراحى برند «فرش ايرانى « و زيرشاخه هاى 
استانى و منطقه اى آن براى يكپارچه سازى حضور فرش ايران در بازارهاى 
بين المللى. هفتم: انسجام بخشى به حوزه هاى گوناگون فرش مرتبط با 
عرصه بين الملل با تعريف جامع «ديپلماسى فرش»و پرهيز از نگاه صرِف 
تجارى به فرش.هشتم: بررسى موضوع تجميع دوباره فرش در خانواده ى 
بزرگ صنايع دستى و بهره مندى از اين ظرفيت براى حمايت از فرش 
ايرانى در عرصه ى بين الملل از جمله حمايتهاى معنوى يونسكو مانند طرح 
مهر اصالت و....  نهم: تالش توليدكنندگان براى رقابتى كردن محصوالت 
در بازار آشفته ى بين المللى كه رقبا با بداخالقى طرحهاى ايرانى را تقليد 
و با كاهش قيمت تمام شده وارد بازار مى كنند، بايد براى كاهش قيمت 
تمام شده برنامه ريزى كنند.  دهم: طرحهاى جامع بازاريابى و تنوع دادن 
به بازارها و توجه به بازارهاى بكر و جديد و تبليغات مناسب با بهره گيرى 
از ابزارهاى نوين اطالع رسانى به ويژه فضاى مجازى و شبكه هاى بين 
المللى تلويزيونى(با تاكيد بر شبكه هاى ملى به زبانهاى مختلف ) و طراحى 
سامانه ى قوى فروش اينترنتى و نيازسنجى از نياز و سليقه مشترى در كنار 
رويكرد ميراثى و فرهنگى به فرش داشتن از جمله شروط حضور موفق 
در عرصه جهانى است. و نكته پايانى به عنوان چهادهمين نكته: استفاده 
از ظرفيت گردشگرى داخلى و خارجى و برگزارى جشنوارها براى معرفى 

هرچه بيشتر هنر و صنعت فرش دستباف.

در گفتگو با  مجيدى ، رييس كتابخانه  و مركز اسناد  مجلس عنوان شد : 

فرش سفير خراسان جنوبى در عرصه بين الملل
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ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   ت
مان

ض
ل 

سا
 10

ن
را

 اي
ه

يم
و ب

ى
ون

رگ
قي

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

- عقد قرارداد با كارخانه ها و شركت ها
- تشخيص تركيدگي و رفع بوي نامطبوع 

- ترميم كف آشپزخانه و سرويس
- لوله كشي و پيمانكاري ساختمان

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي ايزوگام و قيرگونى  

   كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

ساخت نسل جديد استخرهاى ذخيره 
آب كشاورزى و پرورش ماهى

با ورق (ژئوممبران و نانو)  با ماندگارى 100 ساله
حاشيه ميدان آزادى- جنب موسسه مالى و 
اعتبارى ثامن الحجج (ع) ساختمان تجارى 

كارگر- طبقه سوم
شركت سبزكوشان مشرق زمين 

09157235800 -  056-32316358

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

ايرانئون
تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم

www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا   
    09158076574 - نظرى

  HP 1102 پرينتر ليزرى
با گارانتى طاليى و كابل 240 هزار تومان 

آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24       (5خط) 32446431- رايانه ثامن بيرجند

فروش
 ويژه 
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تأثيرات شگرف نماز
 بر روى امواج بدن انسان

به  «بور»  پروفسور  كه  جالبى  بسيار  نكات  از  يكى 
در  كه  بود  دريافته  كه  بود  اين  بود  يافته  دست  آن 
بدن تمام دانشجويان مؤنث ماهى يك بار تغيير ولتاژ 
 شديد ايجاد مى شود و ميدان بدن به منظم ترين حالت

خود مى رسد .
منظم تر  زنان  قلب  كه  است  شده  كشف  هم  اخيرا 
تغيير  همين  آن  دليل  و  مى زند  مردان  از  قوى تر  و 
ولتاژ است.همانطور كه قبال اشاره شد بارهاى زائدى 
وجود  به  اعصاب  الكتريكى  تحريكات  اثر  در  كه 
امواج مغزى  بر  مى آيند هم براى ميدان بدن و هم 
اثر سوء دارند و اين اثرات در نواحى  كه اعصاب در 
ايجاد  دارند، خطرات جدى ترى  بيشترى  آن تحرك 
مى كنند و بايد هرچه سريع تر از آن نواحى دور شوند.
دقيقا  نواحى  اين  كه  مى بينيم  حيرت آورى  طرز  به 
بنابر  و  مى شوند  شسته  وضو  در  كه  هستند  نواحى 
تحقيقات صورت گرفته بهترين راه دفع اين بارهاى 
سريع ترين  كه  رساناست  ماده  يك  از  استفاده  زائد 
اين كار آب  براى  ماده  ارزان ترين و بى ضررترين  و 
است و جالب اينجاست كه آب هرچه خالص تر باشد 
سريع تر بارهاى ساكن را از بدن ما به اطراف گسيل 
مى دهد و هيچ مايعى مثل آب خالصى كه در وضو 
به انسان سفارش شده اين اثر را ندارد.با دفع بارهاى 
زائد بدن در وضو امواج مغزى در ايده آل ترين حالت 
در  تمركزيكه  حالت  آن  بر  عالوه  مى گيرند.  قرار 
هنگام نماز در انسان به وجود مى آيد، تشعشع امواج 
آلفا را به اندازه قابل توجهى باال مى برد و توانايى مغز 

را در توليد اين امواج زياد مى كند.

براى آنكه بتوانيد با ديگران در كمال
 آرامش زندگى كنيد از آنها جز آنچه 

مى توانند در راهتان نثار كنند چيز ديگرى نخواهيد.

هروقت عجله داشتى باشى به چراغ هاى قرمز 
ميخورى ولى اگه بخواى يه اس ام اس رو تا آخر 

بنويسى، همه چراغا سبز ميشه !!

هر چند كه رنگ و روى زيباست مرا
چون الله رخ و چو سرو باالست مرا

معلوم نشد كه در طربخانه خاك
نقاش ازل بهر چه آراست مرا

زندگى كوتاه نيست
 مشكل اينجاست كه ما 

زندگى را دير شروع مي كنيم

دو اشتباه بسيار بزرگ يكي اين است كه قبل 
از موعد اقدام به عمل كنيم و ديگري اين است 

كه فرصت مناسب را از دست بدهيم .

اصلى ترين متغيرهاى استراتژيكى كه بايد در نظر بگيريد 
عبارتند از محصوالت، خدمات، مشتريان، بازارها، بودجه، 
افراد، فناورى و توان توليد. اين ها حوزه هايى از كسب وكار 
هستند كه با توجه به اهداف استراتژيك تان مى توانيد آن ها 

را مانند گذشته ادامه دهيد يا تغييرى در آن ها ايجاد كنيد.

1. محصوالت و خدمات
قصد داريد دقيقا چه محصوالت و خدماتى را ارائه دهيد؟ 
اين محصوالت و خدمات چه تغيير يا بهبودى در كار يا 
زندگى مشتريان ايجاد مى كنند؟ چه مشخصاتى دارند كه 
باعث برترى قطعى آن ها مى شود و آ ن ها را به بهترين 

گزينه مشتريان موردنظر شما تبديل مى كند؟

2. مشتريان
مشخصات  كيست؟  شما  بى نقص  و  ايده آل  مشترى 
سن،  چيست؟  ايده آل تان  مشترى  جمعيت شناختى 
او  خانوادگى  انسجام  ميزان  و  شغل  درآمد،  تحصيالت، 

چقدر است؟
اهداف،  چيست؟  مشتريانتان  روانشناختى  ويژگى هاى 
اميال، روياها و آرزوهايشان چيست؟ ترس ها، بدگمانى ها 
و شك هايى كه باعث ترديد آن ها در خريد محصوالت و 

خدمات شما مى شود، كدام است؟
آن ها  مردم شناختى  ويژگى هاى  اينكه  همه  از  مهم تر 

كارى  چه  براى  شما  خدمت  يا  محصول  از  چيست؟ 
اين  مى كنند؟  استفاده  آن  از  چگونه  مى كنند؟  استفاده 
تغيير مى دهد  را  زندگى شان  يا خدمت چگونه   محصول 

يا بهبود مى بخشد؟
و سپس  انتخاب مى كرديد  را  اول محصول  در گذشته، 
شركت ها  اغلب  امروزه  ولى  مى رفتيد.  مشتريان  سراغ 
نخست مشترى و نيازهاى دقيق او را مشخص مى كنند 
و سپس بر اساس سخنان و خواسته هاى مشترى، فرايند 
توسعه محصول يا خدمت را تكميل كرده يا آن را مهندسى 

معكوس مى كنند.
شركت ها از «توسعه محصول» به سمت «توسعه مشترى» 
مى روند و تا وقتى مشترى با خريد محصول به ازاى يك 

قيمت خاص موافقت نكند، محصول را توليد نمى كنند.

3. بازارها
قصد داريد وارد چه بازارهايى شويد؟ چگونه مى خواهيد به 
اين بازارها نفوذ كنيد؟ به دنبال بازارهاى جغرافيايى هستيد، 
يا بازارهاى افقى يا عمودى؟ رقباى شما در اين بازارها چه 
كسانى هستند؟ براى آگهى دادن، تبليغ كردن، فروختن و 

به عبارت ديگر نفوذ در اين بازارها بايد چه كرد؟

4. بودجه
چقدر پول داريد و براى رسيدن به سودآورى و حفظ آن به 

چه مقدار پول نياز داريد؟
5. افراد

به چه افراد كليدى با چه مهارت ها، توانايى ها و برترى هايى 
 نياز داريد؟ چگونه مى توان اين افراد را پيدا كرد و آن ها 

را حفظ كرد؟

6. فناورى
براى ايجاد و هدايت كسب وكارتان به چه فناورى هايى نياز 
داريد؟ آيا فناورى كنونى شما با توجه به تغييرات سريع در 

فناورى مورد استفاده رقبا كافى و رضايت بخش است؟

7. توان توليد
در نهايت، توان توليدتان چقدر است؟ توان توليد، ارسال، 
فروش يا ارائه خدمت شما به بهترين شكل ممكن چقدر 
پشتيبانى  و  نصب  ارسال،  فروش،  توليد،  هزينه  است؟ 

محصوالت يا خدماتتان چقدر است؟

اهدافى شفاف تعيين كنيد
چند سال پيش، مجله فورچون مطالعه اى را منتشر كرد 
كه به داليل اخراج بسيارى از مديران ارشد شركت هاى 
دليل  مهم ترين  مى پرداخت.   «500 «فورچون  فهرست 
ذكرشده «شكست در اجرا» بود. مديران اجرايى با انتظارات 
اجرايى شفاف و خاصى منصوب مى شدند. در همه موارد، 

آن مدير نتوانسته بود به اهداف كلى و جزئى كه از ابتدا 
براى او تعيين  شده بود، دست يابد.

كه  مى شنويد  و  مى خوانيد  را  مديرانى  داستان  ماه،  هر 
به خاطر ناتوانى در دستيابى به اهداف كليدى فروش و 
سودآورى كه جزو وظايفشان بوده است، اخراج شده اند. 
شفاف سازى  عدم  شكست،  اصلى  عامل  هميشه  تقريبا 

دقيق اهداف بوده است.
اجراى موفق استراتژى به تمركز دقيق بر اهداف بستگى 
دارد. اگر اهداف استراتژيك شركت را به وضوح نشناسيد، 

نمى توانيد استراتژى خود را اجرا كنيد.
هدف اصلى  شما براى كسب وكار يا جايگاه تان چيست؟ 
انجام دهيد؟ سعى داريد آن را  را  سعى داريد چه كارى 
چگونه انجام دهيد؟ آيا راه بهترى هم وجود دارد؟ آيا با 
توجه به شرايط فعلى، اهداف كلى و جزئى تان واقع بينانه 
است؟ فرضيات شما چيست؟ اگر فرضياتتان اشتباه باشد 

چه؟ آن وقت چه مى كنيد؟

ريشه  اشتباه  «فرضيات  دراكر  پيتر  قول  به 
همه شكست ها است».

هميشه احتمال دهيد كه ممكن است در حال انجام كار 
اشتباهى باشيد. شايد مدل كسب وكارتان منسوخ شده باشد. 
تصميمى كه زمانى براى يك يا چند مورد از متغيرهاى باال 

خوب به نظر مى آمد، امروز ديگر تصميم خوبى نيست.

5

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

ما نيكوترين سرگذشت را به موجب اين قرآن كه به تو وحى كرديم بر تو حكايت 
مى كنيم و تو قطعا پيش از آن از بى خبران بودى سوره يوسف آيه 3

حديث روز  

هر يك از دو نفـرى كه ميان آنها نزاعى واقع شود و يكـى از آن دو رضايت ديگرى را بجـويـد ، سبقت گيـرنـده اهل بهشت خـواهـد 
بــود. امام حسين (ع)

سبك زندگى

7 حوزه كسب  و كار براى بهبود

حرف مفت

به  را  تلگراف  دستگاه  شاه  الدين  ناصر  كه  زماني 
افتتاح  تلگرافخانه  نخستين  تهران  در  و  آورد  ايران 

شد مردم به اين دستگاه تازه بي اعتماد بودند.
 براي همين، سلطان صاحبقران اجازه داد كه مردم 
شهرهاي  به  رايگان  را  خود  هاي  پيام  روزي  چند 

بفرستند. ديگر 
ها  ايراني  كه  بود  كرده  استدالل  تلگراف  وزير 
ضرب المثلي دارند كه مي گويد «مفت باشد كوفت 
آن  از  مردم  باشد  مفت  كه  چه  هر  يعني  باشد.» 

استقبال مي كنند. 
براي  با ترس  همين طور هم شد. مردم كم كم و 
فرستادن پيام هايشان راهي تلگرافخانه شدند. دولت 
وقت، چند روزي را به اين منوال گذراند و وقتي كه 
افتاد و ديگر كسي تلگرافخانه را به  تلگرافخانه جا 
الدوله دستور داد  شعبده و جادو مرتبط نكرد مخبر 
امروز حرف مفت  «از  نوشتند:  تلگرافخانه  بر سردر 

قبول نمي شود.»
مي گويند «حرف مفت» از آن زمان به زبان فارسي 

راه پيدا كرد.

خاورشناس  و  مورخ  افقى: 
و  قهرمانان  اثر  مولف  انگليسى 
طريقت قهرمانى – شيوا و بالغ 2- 
دست چپ – علم مطالعه و حركت، 
نيرو و انرژى – معروف و شهير 3- 
فربهى – فلز برق – رها و آزاد – 
سياره مشترى 4- اثرى از زيگموند 
روانشناس اتريشى – هدايت كننده 
بين ساعد  بندگاه   – پر حرفى   -5
و بازو – منزل و نشيمن – حرف 
خودرو  نوعى گل سرخ   -6 فاصله 
فرهنگ  داريوش  از  فيلمى   –
انصاف   و  عدل   – محصول 1381 
7-  گرد هم آينده – جام قهرمانى 
– پوشش پرنده 8- جذاب و دلربا 
اسالمى  جمهورى  خبرگزارى   –
برف  از ورزشهاى زمستانى 9-   –
ريزه – نظر و تدبير – ملخ دريايى 
13- ابزار و سايل رساندن پيام – 
سايه گاه – نفس خسته – دوختن 
تهمت   – چشم  مردمك   -14
زدن – عالمت و نشان 15- نيك 
امراض  از  ادمى است-  برازنده  آن 
چشم كه بيمار لكه هاى سياه پيش 
چشم خود مى بيند يا جسمى را به 

طور آشكار نمى بيند. 
عمودى: معروفترين بناى تاريخى 
كردن  تصور   – ساسانى  زمان  در 

متعارف   – شديد  تنگى  نفس   -2
 – دريا  حاالت  از   – رسم  و طبق 
سازمان جاسوسى آمريكا 3- نقاش 
ارژنگ و مدعى پيامبرى – آزمايش 
– پشيمان 4- مطلب نهفته در دل 
افريقا  شمال  شهرهاى  از  يكى   –
استان كردستان 5-  در  شهرى   –
زمزمه كننده و سراينده – پيشوا و 
كه  انچه   – جادو  و  سر   -6 مقتدا 
سنگ  باشد-  دوام  بى  و  ناپايدار 
آسياب 7- زادگاه رازى – دورى و 
فراق – سرگرد سابق- طالى سياه 
8- ضرورت و ايجاب – از پيامبران 
 -9 سازش  و  صلح   – عتيق  عهد 

رود بزرگ   – طايفه  - فصل زرد 
جوى خون 10- عدد وحدانيت   –
– نام وزير آستياگ پادشاه ماد كه 
او  ولى  شد  كورش  كشتن  مامور 
گفتن  سخن  پوشيده  نكشت-   را 
11- دسته و گروه – ديندار 12- 
امريكاى  در  كشورى   – طارمى 
خودش  مركزيت  به  مركزى 
در  كه  اى  پرده   – اميدوار   -13
مهربانى   – بياويزند  خانه  در  پيش 
14- آغشته به سم – لنگه چيزى 
– پنهان شدن به قصد ضربه زدن 
مسى  كاسه  دشمن-  بر  هچوم  و 

15- پايدارى- نيك پى

طراح: نسرين كارىجدول 3304                        

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
درگناهجهدنهانپ1
اقلتىنارىاناس2
نتسنادفرىشدرا3
شتوقگربلاىن4
گنادتلاخدقشمد5
اسنبوچشوقهىا6
هتنارىادىعكز7
عرازنربمزال8
قلبدادهعتماب9
زىرهباباىجنر10
لقاعدوجومناژا11
ادمكرادمانو12
ومىلبادناىمار13
زراوتاوناواود14
ناتسدركهنادزام15

تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

استخدام
تعدادى بازارياب 

براى شهرستان هاى 
(گناباد ، فردوس، قاين، سرايان، 

بشرويه ، طبس و زاهدان)
 با حقوق ثابت ، پورسانت عالى 
بيمه و ديگر مزايا نيازمنديم.

09355747412

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

سمسارى خزاعى
خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى 

لوازم به باالترين قيمت خريداريم 

اختالف قيمت را با ما تجربه كنيد
  نبش 17شهريور 28   09156633937

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153634767 - 09153613074
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

نقاشى ساختمان هزار  رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، كنيتكس 

و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176
فروش فورى زمين واقع در شكراب 
به متراژ 110 متر ، دو اتاق ساخته 

شده فى: توافقى    09155630095

فروش 200 متر زمين واقع در ميدان 
كالهدوز فاز پرستاران  نقد و اقساط 
100 ميليون       09152601449

رستوران با تمامى امكانات 
و موقعيت عالى 
واگذار مى شود.

09152044971 - قربانى

آهن آالت  مستعمل را نقدا خريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات

09151636052 

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

09384928910 - باقرى
پاسداران 7 – چهارراه اول سمت چپ- پالك 12

قابل توجه ادارات ، مدارس ، خوابگاه ها 
شستشوى پرده ، باز و بست رايگان
شستشوى مبل و صندلى ادارى 

شستشوى پتو
32445269-09151641857 حسينى گازار

توجه              افتتاح  شد             توجه
www.birjandniaz.com/shop

بزرگ  ترين   هايپر ماركت  تلفنى -  اينترنتى 
بير جند

 با حمل رايگان ، تحويل درب منزل و زير 
قيمت بازار  تلفن سفارشات : 32441536

داربست موذن
اجراى پيچ و روپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم / اجراى كار با طناب

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

فروش پياز زعفران
09011251205

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

اكروليك ، مولتى كالر، كنتكس ، كناف 
و ... با قيمت مناسب

09156633230 - برگى

چند خياط راسته دوز ماهر يا نيمه ماهر 
براى پرده دوزى نيازمنديم.

32422970 - 09155616606

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى/  صنعتى
  09159354648  -  محمدى

شعار ما: سود كمتر= فروش بيشتر

الستيك مقـدم
مشترى هاى  وفادار خود را  در مشكالت اقتصادى 

تنها  نمى گذارد

نبش كوچه پارك آزادى ، نرسيده به هتل مقدم

حراج         حراج
فروش آرايشگاه زنانه

كليه لوازم و تجهيزات آرايشگاه 
همراه سرقفلى و امتياز پروانه 

به علت جابجايى    09330298570

واگذارى مجوز و فروش 
كليه لوازم باشگاه ورزشى 
بيليارد، با قيمت استثنايى

09335998289

پوشــاك 200
فروش كليه اجناس مغازه

 به قيمت خريد
خيابان فردوسى  09361526176

اغذيه ، ساندويچى و كافى نت 
با تجهيزات كامل و تعدادى 

مغازه ديگر در مجتمع 
خدماتى ، رفاهى آفتاب 
(دانشگاه دولتى) واگذار
 يا اجاره داده مى شود.

09155620830
09194767031
09012579612

فورى      فورى
1- رهن و اجاره 

منزل وياليى واقع در خيابان معلم 
كوچه 8 

2- فروش يا معاوضه با واحد 
كوچكتر 

يك واحد آپارتمان با كليه امكانات 
تازه ساز و شيك به متراژ 163 
متر واقع در مجتمع 5 واحدى 

خيابان رسالت  09128460511

فروش فورى       فروش فورى
منزل وياليى واقع در  دستگرد

250 مترمربع زيربنا در 2 طبقه با پايان كار 
بدون وام ، داراى امتيازات مجزا با امكانات 

لوكس داخل و بيرون  فى: توافقى
09152040225

سمسارى ونك  خريد و فروش كليه 
لوازم منزل و ادارى با باالترين قيمت  

نبش 17 شهريور 32     0936564,3596

شركت ويال پوشش شاكرى
* فروش انواع ورق كركره  

شادوالين ، پرچين

* مجرى پاركينگ هاى ادارى

 و خانگى در طرح هاى مختلف 

 * اجراى سقف سبك 

براى افزايش طبقه خانه

 * اجراى سقف هاى وياليى 

و آالچيق ، پيمانكارى ويال
09151604496
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اخبار ورزشى

نامه نيوز : محققان ارتباط کمبود ويتامين D با «ام اس» را تاييد کردند. مطالعات نشان مي دهد که احتمال ابتال به ام اس در افرادي که به طور ژنتيکي 
کمبود ويتامين D دارند، دو برابر بيشتر است. سيستم عصبي مرکزي شامل مغز، نخاع و اعصاب بينايي است. سيستم ايمني بدن به طور معمول عوامل 
خارجي مانند باکتري ها و ويروس ها را مورد هدف قرار مي دهد ولي در بيماري هاي خود ايمني، به اشتباه بافت هاي نرمال از بين مي روند.  

كمبود اين ويتامين موجب «ام اس» مى شود 

سبزهاى پرخاصيت تابستانى!
 

سالمت نيوز: در اين مطلب قصد داريم شما را با 
دو نوع سبزي پرخاصيت اين فصل آشنا کنيم. 
ويتامين هاي  از  منبعي قوي  لوبياسبز  لوبياسبز: 

A، B، C و K و مواد معدني مانند فيبر، پتاسيم، 
آهن، منيزيم، کلسيم، فسفر، پروتئين، امگا ٣، 
منگنز و... است. در واقع اين سبزي تمام امالح 
و ويتامين هاي اصلي و مورد نياز بدن را دارد. 

که  طوري  به  است  آهن  غني  منبع  لوبياسبز 
مقدار آهن موجود در آن با گوشت قرمز برابري 
مي کند و کساني که منع مصرف گوشت قرمز 
کنند.  جايگزين  را  لوبياسبز  مي توانند  دارند، 
باميه: اين سبزي نيز مانند بسياري از سبزيجات 
ديگر سرشار از ويتامين و امالح معدني است. 

فيبر موجود در باميه به حفظ قند خون کمک 
کاهش  را  خون  قند  جذب  سرعت  و  مي کند 
مي دهد. پس براي ديابتي ها بسيار مفيد است، 
کلسترول  خون را کنترل مي کند و اثرات جانبي 

داروهاي شيميايي را ندارد، اسيد فوليک موجود 
در آن در خون سازي موثر است و کساني که 

دچار کم خوني هستند بايد باميه زياد بخورند. 

بايدها و نبايدهاى يك تغذيه سالم 

غذاهاي  ميوه،  سبزيجات،  مصرف  سالمانه: 
سس،  دخانيات،  مصرف  از  پرهيز  و  دريايي 
محققان  مي شود.  توصيه  شکر  و  قند  شيريني، 
آماده و  از مصرف غذاهاي  اينکه مردم  بيان  با 
رستوراني دوري کنند، عنوان مي کنند اين غذاها 
حاوي روغن هاي مضر و ارزان قيمت هستند که 
اصًال براي بدن مفيد نيستند. پس اگر سر کار 
مي رويد حتمًا غذاي خود را در خانه تهيه کرده 
و همراه ببريد. مصرف پروتئين خود را به ميزان 
متعادل باال ببريد، به ويژه از غذاهاي دريايي نظير 
ماهي و ميگو، گوشت قرمز فاقد چربي، حبوبات 
به ويژه لوبيا سفيد و قرمز و سويا استفاده کنيد. 
البته در نظر داشته باشيد که مصرف گوشت مرغ 
بار  در هفته حتمًا ٢  و  دارند  ارجحيت  ماهي  و 
سرخ  اينکه  بدون  البته  کنيد؛  استفاده  ماهي  از 
شود. ميزان کالري دريافتي را کاهش دهيد. از 
مصرف شيريني، شکالت، قند و شکر و نان هاي 
سبوس،  بدون  و  ساده  آرد  از  شده  تهيه  سفيد 

سيب زميني سرخ کرده و ماکاروني پرهيز شود و 
از نان و غالت سبوس دار و برنج قهوه اي، البته 
به مقدار مناسب استفاده شود. حذف چربي هاي 
اشباع شده از رژيم غذايي و به جاي مصرف کره 
و روغن حيواني از مارگارين يا روغن هاي مايع يا 

چربي هاي اشباع نشده استفاده شود.

 تغيير رويه در جهت كمك
 به بهبود آكنه 

شهرخبر: مقابله با جوش، فقط اين نيست که کدام 

لوسيون ها را به پوستتان بزنيد و کدام ها را نه. 
خوشبختانه اگر برخي تغييرات ساده را در زندگي 
بهبود  شاهد  مي توانيد  کنيد،  اعمال  روزمره تان 
را  غذايي تان  رژيم  باشيد.  آکنه هايتان  وضعيت 
اصالح کنيد: بعضي از مواد غذايي باعث شده تا 
قند خونتان به سرعت باال رفته، در نتيجه منجر 

به افزايش توليد انسولين شود. انسولين زياد در 
خون شما، مي تواند باعث تغييراتي در بدن شده 
که ممکن است منجر به رشد سلول هاي مسدود 
و  حبوبات  کامل،  غالت  اگر  شود.  منافذ  کننده  

سبزيجات بيشتري به رژيم غذايي تان اضافه کنيد، 
و پاستا، برنج سفيد، نان سفيد، و شکر را کاهش 
دهيد، ممکن است کمتر جوش بزنيد. ورزش کنيد: 
ورزش به کاهش استرسي که ممکن است با بروز 
بنوشيد:  آب  مي کند.  کمک  باشد،  مرتبط  آکنه 
عالي  راه  آبي که مي نوشيد، يک  مقدار  افزايش 
براي دفع سموم داخلي و هيدراته کردن پوست 
شما از درون است. با وجود اينکه هيچ تحقيقي 
که نشان دهد سموم باعث جوش مي شوند وجود 
ندارد، اما محققان دريافتند که نوشيدن حدود ۲ 
فنجان آب، جريان خون در سراسر بدن و پوست را 

بطور قابل توجهي افزايش مي دهد.

آب از تشكيل سنگ كليه 
جلوگيرى مى كند 

شهرخبر: آمار ايجاد سنگ کليه دردناک، رو به 
افزايش است. يکي از داليل آن مي تواند کمي 
مصرف آب کافي در افراد از جمله کودکان باشد. 
آب غلظت نمک و مواد معدني در ادرار را کاهش 
مي دهد و مانع تشکيل بلورهايي که به عنوان 
سنگ کليه مي شناسيم، مي شود. سنگ کليه در 
ادرار رقيق تشکيل نمي شود بنابراين خطر آن را 

با مصرف مقدار زياد آب کاهش دهيد.

آب از تشكيل سنگ كليه جلوگيرى مى كند

6
ايستگاه سالمت

حوادث

آغاز رقابت هاى بسكتبال جام ويليام 
جونز با نبرد ايران و كره جنوبى   

رقابت هاي  گام  نخستين  در  ايران  ملي  تيم  ايسنا: 
بسکتبال جام ويليام جونز امروز به مصاف کره جنوبي 
مي رود.  سي و ششمين دوره از رقابت هاي بسکتبال 
ايران  ملي  تيم  با حضور  و  امروز  از  ويليام جونز  جام 
آغاز مي شود و شاگردان ديرک باوئرمان در نخستين 
گام به مصاف تيم ملي کره جنوبي مي روند. اين دوره 
از رقابت هاي جام ويليام جونز با حضور ٩ تيم و به 
صورت دوره اي برگزار مي شود. چين تايپه الف و ب، 
تيم ملي ايران، تيم ملي کره جنوبي، تيم ملي ژاپن، تيم 
ملي فيليپين، تيم اسپارتاک روسيه، ولينگتون نيوزلند و 

نماينده آمريکا در اين دوره به مصاف هم مي روند. 

«مسى» بهترين بازيكن سال اروپا شد

مهر: بازيکن ۲۸ ساله آرژانتيني تيم بارسلونا اولين جايزه 
فردي اش را در فصل جديد بازي ها گرفت و به عنوان 
بهترين بازيکن سال اروپا معرفي شد. ليونل مسي جايزه 
بهترين بازيکن يوفا را براي دومين بار گرفت و لوئيس 

سوارس و کريستيانو رونالدو را پشت سر گذاشت. 

اولين سهميه پارالمپيك ايران
 توسط نورى بدست آمد

مهر: کماندار ملي پوش کشورمان موفق به کسب اولين 
سهميه پارالمپيک از رقابت هاي جهاني آلمان در رشته 
کامپوند شد. هادي نوري ديروز در مسابقات حذفي به 
مصاف حريفان رفت و پس از شکست رقيبان به مرحله 
يک چهارم راه يافت. وي در اين مرحله با اختالف يک 
امتياز از حريف انگلستاني خود شکست خورد اما موفق 

به کسب سهميه پارالمپيک شد.

 دعوت كى روش از كريمى به تيم ملى!
جهان نيوز: پس از مصدوميت مهرداد قنبري، کار فني 
تيم ملي از علي کريمي بازيکن تيم سپاهان دعوت 
کرد تا در اردوي تيم ملي حاضر شود. تيم ملي خود را 
براي دو ديدار برابر گوام و هند در چارچوب رقابتهاي 

انتخابي جام جهاني ۲۰۱۸ آماده مي کند.

كشتى ايران با 3 طال
  نايب قهرمان جهان شد

جهان نيوز: تيم ملي کشتي فرنگي نوجوانان کشورمان، 
عنوان نايب قهرماني مسابقات جهاني را از آن خود کرد. 
نوجوانان  قهرماني  فرنگي  کشتي  مسابقات  پايان  در 
پايتخت  سارايوو  در  کشور   ۴۰ حضور  با  که  جهان 
بوسني و هرزگوين برگزار شد، تيم ايران توسط پويا 
دادمرز، امين کاوياني نژاد و امين ميرزازاده در اوزان ۴۲، 
۵۸ و ۱۰۰ کيلوگرم صاحب مدال طال شد و پس از تيم 

روسيه عنوان نايب قهرماني را از آن خود کرد.

انتشار تصاوير خصوصى توسط 
همكالسى سابق

اطالعات  تبادل  و  توليد  فضاي  پليس  رئيس  ايرنا: 
تصاوير  که  فردي  گفت:  همدان  انتظامي  فرماندهي 
شخصي شهروند همداني را در شبکه هاي اجتماعي 
منتشر کرده بود، شناسايي و دستگير شد. سرهنگ اميني 
اظهار کرد: با بکارگيري شگردهاي خاص پليسي، متهم 
با هويت معلوم شناسايي و با اخذ دستور از مقام قضايي 
دستگير شد. وي توضيح داد: متهم در بازجويي اعتراف 
کرد که پيشتر با شاکي همکالسي بوده و در چندين 
با گوشي  يادگاري  با وي، عکس هايي  ديدار  مرحله 

شخصي از وي گرفته است.

شرور سابقه دار مسلح پس از 5 سال 
فرار دستگير شد

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامي کهنوج اظهار کرد: 
انجام يک سري کار اطالعاتي يک شرور  با  ماموران 
سابقه دار مسلح که از سال ٨٩ سابقه اقدام به شرارت 
دارد و تحت تعقيب بود را در کهنوج شناسايي کردند. 
شگردهاي  از  استفاده  با  ماموران  کرد:  بيان  بهرامي 
را در مخفيگاهش شناسايي و  پليسي، شرور مسلح  
طي عملياتي غافلگيرانه وي را دستگير کردند. فرمانده 
انتظامي کهنوج خاطرنشان کرد: متهم در تحقيقات فني 
و تخصصي به عمل آمده به جرم انتسابي و شرارت هاي 

خود با همدستي دو نفر ديگر اعتراف و اقرار کرد.

دستگيرى 50 شكارچى متخلف 
در4ماهه اول امسال

ايسنا : فرمانده يگان حفاظت محيط زيست خراسان 
نفر  پنجاه  حدود  امسال  ماهه   ۴ در  گفت:  جنوبي، 
شکارچي غيرمجاز و متخلفين زيست محيطي دستگير 
و تعداد چشمگيري سالح و مهمات مجاز و غيرمجاز از 
شکارچيان کشف و ضبط شد. مسعود مستقيم با اشاره 
به اينکه بيشترين دستگيري شکارچيان غيرمجاز در 
شهرستان زيرکوه انجام مي شود، افزود: حيواناتي مانند 
قاچاق  تيهو،  کبک،  وحشي،  بز  و  کل  ميش،  و  قوچ 
پرندگان وحشي، تله زنده گيري حيات وحش در ماه هاي 

اخير از شکارچيان کشف و ضبط شده است.  

درگيرى  بر سر  زمين به قتل منجر شد

ايرنا: دادستان دزفول با بيان وقوع درگيري مسلحانه 
يک  قتل  به  درگيري  اين  گفت:  اين شهرستان،  در 
قهرماني  شد.  منجر  تن  دستگيري شش  و  شهروند 
اختالف  دليل  به  که  گذشته  روز  درگيري  در  افزود: 
ملکي و بر سر اراضي کشاورزي در روستاي شيرين 
به وقوع پيوست، يک نفر کشته  و چند تن مصدوم 
شدند. وي افزود: در اين درگيري يکي از جوانان، يکي 
از افراد مسن طرف دعوا را که بر سر ملکي که ارزش 
چنداني هم نداشته هل داده که به فوت پيرمرد منجر 
مي شود. شش نفر در اين درگيري آسيب ديده و به 

بيمارستان دزفول منتقل شدند.

انتشار مرگبار گاز در پتروشيمى ماهشهر 

ماهشهر  اروند  پتروشيمي  عمومي  روابط  مدير 
جمعه،  بامداد  در  مجتمع  اين  در  گاز  انتشار  گفت: 
ابراهيم  يک کشته و يک مسموم برجاي گذاشت. 
چگيني در گفتگو با ايرنا، افزود: حادثه گازگرفتگي 
يکي  فوت  به  منجر  اين شرکت   EPVC واحد در 
يک  مسموميت  و  برداري  بهره  واحد  کارکنان  از 
پتروشيمي  عمومي  روابط  مدير  شد.  ديگر  پرسنل 
دقايق  در  سانحه  اين  کرد:   اظهار  ماهشهر  اروند 
از  آن  دقيق  داد که علت  رخ  ديروز  بامداد  ابتدايي 
سوي کارشناسان در حال بررسي است و نتايج آن 

بزودي اعالم مي شود.

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند كليوى 
غنچه اميد را درقلب هايشان شكوفا سازيم.

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه
به يارى شما مى انديشند.

 هم اكنون نيازمند يارى سبــزتـــان هستيم
شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:

شماره كارت: 6037701199502144
بانك ملى: 0105783779007

بانك كشاورزى: 69961169

 آدرس: مدرس 5 - پالك 29
تلفن: 32229154   فاكس: 32229051

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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اولين آموزشگاه آزاد فنى و حرفه اى
 پيرايش مردانه كوروش 

(شعبه  بيرجند) 
افتتاح شد

در رشته هاى پيرايشگر مردانه درجه 2- درجه 1
آدرس: خيابان توحيد - بين توحيد 3 و 5 - پالك 53

تلفن پاسخگوى شما    09158638589 - 09157704271

انتهاى غفارى ، روبروى غفارى 29 جنب بانك رفاه   
09302511101-32345000-32345050

غذاى آماده 
پاتيــل 

غذاى لذيذ
با يك تماس

ساعت كارى 11 ظهر الى 1 بامداد 
(ويژه ادارات و مجالس)

بنگاه  قالب بتن         

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن
داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

   سينما بهمـن    سينماى خانـواده 
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 

محمد رسول ا... (ص)اكران فيلم
9:30   13:50  17:00 20:10ساعات  شروع سانس ها:

32222636تلفن:

سينما بهمن آمادگى دارد  سالن سينما را  در صورت تمايل سازمان ها  
نهادها و ...  براى برگزارى همايش ها و نشست ها به صورت اجاره 

واگذار نمايد.

نصب  و  تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  09151643778 - 32315776  شهر يارى
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مجتمع بين راهى خدمات رفاهى زنان روستاى القورات كلنگ زنى شد
با حضور مسئولين استانى مجتمع بين راهى خدمات رفاهى زنان روستاى القورات با هدف  عرضه محصوالت 
فروشگاهى و صنايع دستى اين روستا كلنگ زنى شد. حسينى، مديرعامل شركت روستايى زنان القورات در اين 
مراسم گفت: در اين مجتمع خدمات رفاهى تفريحى به مساحت 10595مترمربع شامل جايگاه سوخت، رستوران، 
كارواش، آپاراتى و فضاى بازى احداث مى شود كه اعتبار در نظرگرفته شده براى اين پروژه 2ميليارد تومان است.

كاظمى فرد- در چهارمين روز از هفته دولت جايگاه سوخت شهدا در بيرجند با 
حضور معاون عمرانى استاندار خراسان جنوبى و جمعى از مسئوالن استانى و 
شهرستانى به بهره بردارى رسيد. مدير شركت پخش فراوده هاى نفتى منطقه  
خراسان جنوبى در آيين افتتاح اين جايگاه با بيان اينكه از سال گذشته تاكنون 
با  كرد:  اظهار  است،  شده  اضافه  استان  جايگاه هاى  به  سوخت  جايگاه  پنج 
جايگاه هاى  نظر  از  بيرجند  وضع  حاضر  حال  در  پروژه ها  اين  از  بهره بردارى 
سوخت مطلوب است. به گفته وى در سال گذشته 11 جايگاه سوخت در استان 

به بهره بردارى رسيده است. 
اصغرى گفت: در راستاى جبران كمبودهاى جايگاه هاى سوخت احداث چهار 
جايگاه سى ان جى در شهرستان هاى استان در دست اجرا است. وى با اشاره به 
اينكه جايگاه سوخت سى ان جى در طبس و سربيشه آماده افتتاح است، عنوان 
جايگاه هاى  نيز  بشرويه  و  طبس  زيركوه،  فردوس،  شهرستان هاى  در  كرد: 

سوخت در دست احداث است. 

نرمال  از  باال تر  جنوبى  خراسان  جايگاه هاى سوخت  وضع  اينكه  بيان  با  وى 

است، بيان كرد: بيش از 50 درصد جايگاه هاى سوخت استان در وضع ممتاز 

قرار دارند. اصغرى از اضافه شدن 40 دستگاه نفتكش به ناوگان حمل و نقل 
فرآورده هاى نفتى استان در دو سال گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر 
ناوگان حمل و نقل فرآوده هاى نفتى استان يكى از توانمند ترين ناوگان ها در 
كشور محسوب مى شود. مدير شركت پخش فراوده هاى نفتى منطقه خراسان 
از پروژه جايگاه سوخت شهدا در بيرجند اشاره كرد و  جنوبى به بهره بردارى 
افزود: اين جايگاه شصت و نهمين جايگاه سوخت در استان و دهمين جايگاه 

سوخت بيرجند است كه روز گذشته به بهره بردارى رسيد.
اين  از  بهره بردارى  براى  ريالى  ميليارد   20 كرد  هزينه  به  اشاره  با  اصغرى 
پروژه عنوان داشت: جايگاه سوخت شهدا بيرجند توسط سازمان تعاون روستايى 

استان احداث شده است.
مدير سازمان تعاون روستايى خراسان جنوبى نيز در اين مراسم، ظرفيت جايگاه 
را 100 هزار ليتر سوخت عنوان كرد و گفت: اين پروژه در زمينى به مساحت 

دو هزار متر مربع احداث شده است.

همايش زائران حج تمتع استان 
در بيرجند برگزار شد

با  جمعه  روز  استان  تمتع  حج  زائران  همايش  ايرنا- 
شركت حدود 750 زائر در مصلى المهدى(عج) بيرجند 
برگزار شد. مدير حج و زيارت خراسان جنوبى در حاشيه 
اين گردهمايى  برگزارى  از  اين همايش گفت: هدف 
آمادگى حداكثرى زائران براى انجام مناسك حج با توجه 
به مسن بودن بيشتر زائران و نيز مهم و سنگين بودن 
اعمال حج است. نوفرستى افزود: يك هزار و 89 زائر 
استان در قالب هشت كاروان از 16 تا 26 شهريور از 
فرودگاه مشهد به عربستان اعزام مى شوند كه تعداد 
زائران نسبت سال قبل 25 درصد افزايش دارد. گفتنى 
است برپايى نمايشگاه حج، نمايشگاه عكس كوى يار، 
قرائت دعاى ندبه، برپايى ايستگاه صلواتى شربت با آب 
زمزم، وزيت رايگان نمازگزاران و حضور منسجم حجاج 

در نماز جمعه از ديگر برنامه هاى اين همايش بود.

روستائيان طبس ويزيت رايگان مى شوند

رايگان  ويزيت  از  احمر طبس  رئيس جمعيت هالل 
كاروان  ملى  طرح  اجراى  در  دارو  رايگان  توزيع  و 
گراميداشت  مناسبت  به  شهرستان  اين  در  سالمت 
هفته دولت خبر داد. فخارى افزود: هدف از اجراى اين 
طرح كمك به بهبود سطح سالمت محرومان، ايجاد 
زمينه رشد و توسعه سالمت در روستاهاى محروم و 

ايجاد مشاركت مؤثر در بين داوطلبان است.

چهارمين دوره مسابقات قرآنى تسنيم 
در خراسان جنوبى آغاز شد

سومين دوره مسابقات قرآنى تالوت و چهارمين دوره 
مسابقات قرآنى تسنيم در استان برگزار شد. مسئول 
برگزارى  در حاشيه  اسالمى  تبليغات  كريم  دارالقرآن 
اين مسابقات اظهار كرد: سومين دوره مسابقات تالوت 
حفظ  و  كل  حفظ  قرائت،  رشته هاى  در  كريم  قرآن 
15 جزء در حال برگزارى است كه 78 نفر از سراسر 
استان در دو رده سنى باالى 16 سال و زير 16 سال 
با يكديگر به رقابت مى پردازند. اشرفى مقدم همچنين 
ويژه  تسنيم  قرانى  مسابقات  دوره  چهارمين  گفت: 
كاركنان دستگاه هاى فرهنگى استان و خانواده آنها در 

رده هاى سنى مختلف در حال برگزارى است.

برگزارى ويژه برنامه «بر بال كبوتران»
در كانون پرورش فكرى نهبندان

گروه خبر- اعضاى مركز فرهنگى هنرى نهبندان در 
شاعران  و  كهن  شاعران  اشعار  كرامت  مبارك  دهه 
معاصر را با موضوع امام رضا (ع) جمع آورى كردند 
«بربال  برنامه  ويژه  در  را  خود  انتخابى  اشعار  و 
كبوتران» زيبا خوانى كردند و عشق و ارادت خود را 
به امام مهربانى ها نشان دادند. جمعى ديگر از اعضاى 
كانون با ساخت كبوترهاى كاغذى مطالب زيبايى را با 
عنوان «اگر كبوتر حرم بودم» بر سفيدى بال كبوتران 
امام رضا  القاب  كتيبه هاى گلى،  با ساخت  و  نوشتند 
(ع) را بركتيبه ها نقش زدند. در پايان اين ويژه نامه به 

صاحبان سه اثر برتر جوايزى به رسم يادبود اهدا شد.

بهره بردارى از سه پروژه كشاورزى طبس

به صورت همزمان  از هفته دولت  در چهارمين روز 
سه پروژه بخش كشاورزى شهرستان طبس خراسان 
ميليون  و 380  ميليارد   8 بر  بالغ  اعتبارى  با  جنوبى 
و 50  ميليارد   5 ميزان  رسيد.  بردارى  بهره  به  ريال 
يارانه  از محل تسهيالت  اعتبار  اين  از  ميليون ريال 
و  دولتى  اعتبارات  محل  از  ريال  ميليون   650 دار، 
آورده  از محل سهم  ريال  ميليون  ميليارد و 680   2

متقاضى تأمين شده است.  

بهره بردارى از 13 پروژه هفته دولت 
در بخش مركزى درميان 

ايرنا- همزمان با هفته دولت 13 پروژه عمرانى در بخش 
مركزى شهرستان درميان به بهره بردارى رسيد. بخشدار 
مركزى درميان در مراسم افتتاح اين پروژه ها، اظهاركرد: 
مبلغ هشت ميليارد و 848 ميليون ريال اعتبار صرف 

احداث، تكميل، تجهيز اين پروژه ها شده است.

آغاز عمليات گازرسانى به شهر حاجى آباد

اجرايى  عمليات  دولت،  هفته  از  روز  چهارمين  در 
با  زيركوه  شهرستان  آباد  حاجى  شهر  به  گازرسانى 
حضور معاون سياسى امنيتى استاندار خراسان جنوبى 
طى مراسمى آغاز شد. مدير عامل شركت گاز استان 
در اين مراسم اظهار كرد: فاز نخست پروژه گازرسانى 
به زيركوه به طول 91 كيلومتر خط انتقال با قطر 10 
اينچ با اعتبارى بالغ بر 410 ميليارد ريال آغاز شده 
و در حال حاضر بيش از 60 درصد پيشرفت فيزيكى 
دارد. دشتى با بيان اينكه با اجراى اين خط انتقال دو 
شهر حاجى آباد و اسفدن از نعمت گاز برخوردار مى 
شوند، افزود: عمليات مسيرسازى اين خط انتقال به 
طور صد درصد و لوله گذارى و جوشكارى حدود 70 

كيلومتر از اين مسير نيز انجام شده است.

در آيين افتتاح جايگاه سوخت شهدا در بيرجند عنوان شد:

وضع مطلوب بيرجند از نظر جايگاه هاى سوخت

امت  ميان  استاندارى وحدت  امنيتى  و  اجتماعى  معاون سياسى  فرد-  كاظمى 
اسالمى را به عنوان يكى از نيازهاى امروز جوامع مسلمان نشين عنوان كرد و 
گفت: لذا هوشيارى در صحنه پيچيده كنونى خاورميانه و دورى از تفرقه مهمترين 
نياز امروز امت اسالمى است. حسينى در مسجد النبى (ص) اهل سنت بيرجند با 
گراميداشت شهداى هفته دولت اظهار كرد: هفته دولت نمادى از وحدت مردم و 
دولت اسالمى و يادآور فداكارى هاى فرزندان پاك نهاد و گرانقدر انقالب و احيا 

كننده روزهاى پرشور خدمتگزارى شهيدان بزرگ، رجايى و باهنر است.

مهم ترين دستاورد دولت يازدهم 
در حوزه  اقتصادى كشور و مهار تورم بوده است

اقتصادى  شرايط  به  مربوط  يازدهم  دولت  دستاورد  مهم ترين  افزود:  حسينب 
كشور و مهار تورم است كه موجب شده وضع اقتصادى كامًال ثبات پيدا كند. 
وى توافق هسته اي ايران و كشورهاي 1+5 را به عنوان مهمترين دستاورد 
دولت در حوزه سياست خارجي ياد كرد و گفت: مهمترين دستاورد دولت در 

عرصه فرهنگ، افزايش سطح امنيت فرهنگى جامعه است.

نبود وحدت و تفرقه افكنى و اختالف در بين مسلمانان 
تنها براى دشمن فايده دارد

در ادامه مولوى فاروقى نيزبر ضرورت و اهميت حفظ وحدت امت اسالمى به 
منظور مقابله با دشمنان اسالم و مسلمين تأكيد كرد و گفت: نبود وحدت و 

تفرقه افكنى و اختالف در بين مسلمانان تنها براى دشمن فايده دارد و اين 
دشمنان هستند كه از تفرقه در بين مسلمين استفاده مى برند. وى با بيان اينكه 
دشمن امروز از وحدت شيعه و سنى هراس دارد، اظهاركرد: امروز دشمن از 
وحدت مسلمانان به خصوص مذهب شيعه و سنى هراس دارد و براى رسيدن 
به مقاصد شوم خود در منطقه  اسالم را بهانه قرار داده و در صدد ايجاد گروه 

هاى تروريستى به نام اسالم  است.

وحدت، مهمترين مسئله جهان اسالم

كاظمى فرد- مسئوالن و مديران استانى تمام تالش خود را به 
كار گرفته اند تا آنچه را كه بر سر راه توليد، اشتغال و فراورى 
محصوالت كشاورزى استان قرار دارد را برطرف كنند و ساز و 
كار مناسبى را براى آنها پيدا نمايند تا زمينه توسعه و پيشرفت 
استان فراهم شود. خدمتگزار در سخنان پيش از خطبه هاى 
نماز جمعه اين هفته بيرجند، ضمن گراميداشت هفته دولت و 
قدردانى از تمامى مسئوالن استانى اظهار كرد: خوشبختانه با 
فضاي خوبي كه در بعد بين المللي ايجاد شده، ايجاد فضاي اميد 
 و نشاط اجتماعي و اميد به آينده و نيز استفاده از قابليت هاي
مهمترين  جمله  از  موجود  مشكالت  حل  منظور  به  داخلي 
سياست هاي كاري دولت يازدهم است. وي به توفيقات تيم 
ديپلماسي ايران در عرصه هسته اي اشاره و افزود: به بركت 

رهنمودهاي مقام معظم رهبري، وحدت مردم عزيز ايران و نيز 
تدبير دولت يازدهم تيم ديپلماسي ايران توانست اقتدار خود را 

از طريق منطق و با زبان استدالل به همه ثابت كند.

در سال جارى خراسان جنوبى نزديك به
 250 ميليارد تومان اعتبار استانى و ملى دارد

استاندار با بيان اينكه در سال جارى نزديك به 250 ميليارد 
تومان اعتبار استانى و ملى داريم خاطر نشان كرد: در حوزه 
فناورى اطالعات 105 ميليارد تومان، و در حوزه آبرسانى به 
روستاها نيز 125 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده كه 

برنامه هاى ويژه اى براى آن ترتيب داده شده است.
قالب  در  اعتبار  تومان  ميليارد   200 از  بيش  وى  گفته  به 

كنار  در  كه  باشد  مى  بردارى  بهره  حال  در  پروژه  چندين 
اعتبارات خوبى  استان  براى روستاهاى  نيز  اين موضوعات 
ديده شده است كه از جمله آن تحويل 95 دستگاه خودرو به 
دهيارى ها و همچنين 12,5 ميليارد تومان اعتبار در حوزه 

روستايى و براى اشتغال جوانان مى باشد.

استفاده از ظرفيت مردمى و اقتصاد مقاومتى
بايد در دستور كار قرار گيرد

و  مردم  هاى  ظرفيت  از  استفاده  افزود:  ادامه  در  استاندار 
همچنين توجه به اقتصاد مقاومتى بايد در دستور كار قرار 
گرفته و از جوانان در عرصه خدمت استفاده شود زيرا علم و 

دانش آنها مى تواند براى استان بسيار حائز اهميت باشد.

ستاندار در سخنان پيش از خطبه هاى نماز جمعه بيرجند: 

مسئوالن تمام تالش خود را براى رفع موانع توليد و اشتغال استان به كار گرفته اند

دولتمردان اشتغال مناطق محروم را جدى بگيرند

دولتمردان  توجه جدى  خواستار  نهبندان  امام جمعه 
به اشتغال مناطق محروم شد. حجت االسالم خزاعى 
اينكه  به  توجه  با  گفت:  جديد  فرماندار  به  خطاب 
نهبندان قطب معدنى استان محسوب مى شود انتظار 
فرماندار  از  را  حوزه  اين  در  اشتغال  به  جدى  توجه 
جديد داريم. وى افزود: براى ايجاد اشتغال در حوزه 
معدن تاكنون كار جدى نشده است كه در اين راستا 
بايد برنامه ريزى شود تا با جذب سرمايه گذار بيكارى 

جوانان نهبندانى رفع شود.

وجود رگه هايى از ربا در نهادهاى مالى كشور 

بانكدارى  روز  به  اشاره  با  بيرجند  موقت  امام جمعه   
اسالمى(دهم شهريور)گفت: همچنان رگه هايى از ربا 
در نهادهاى مالى، اعتبارى و بانكى كشور وجود دارد. 
حجت االسالم عبادى افزود: بانكدارى موجود اسالمى 
نيست، بايد اين موضوع توسط مسئوالن و كارشناسان 
با اشاره به نفى ربا  مورد تجديد نظر قرار گيرد. وى 
در قرآن، روايت و حديث تأكيد كرد: اين آسيب براى 
اقتصاد كشور بسيار خطرناك است. وى با بيان اينكه 
هر حركتى روند تكاملى دارد، به فرازهايى از بيانات 
اخير رهبرى در ديدار با هيئت دولت اشاره كرد و گفت: 

نياز به بازنگرى در تفكر مسايل اقتصادى است.

تريبون نماز جمعه

از گوشه و كنار استان

از كماالت اختصاصى انسان، احسان است. اين موهبت عظمى كه آيت كبراى الهى است، مختص خداوند سبحان و انسان است و بهاى 
هر انسان به اندازه احسان اوست.

ستاد جهيزيه سازمان مردم نهاد خيريه آبشار عاطفه ها  به مناسبت دهه كرامت جشن اهداى جهيزيه و عزيمت 8000 زوج جوان
 به خانه بخت (در سراسر كشور) برگزار مى كند.

از اين كه با بهره گيرى از فيض اليتناهى الهى با همت و حميت وسيع و وثيق با مشاركت و معاضدت مالى، معنوى و انديشه اى در كمك به 
موسســه خيريــه آبشــار عاطفــه هــا

 با تعميق شناخت آثار خيرات و بركات احسان و نيكوكارى، با حس همسويى و همگرايى، سخاوتمندانه و كريمانه اهتمام خواهيد ورزيد؛ 
 سپاسگزارى نموده و به شكرانه اين توفيق الهى و به پاس اين عمل صالح و پسنديده، با تكيه بر اشاعه و توسعه اين كار خداپسندانه

 آرزو داريم توفيق رفيق طريق تكامل معنوى و معرفتى شما گردد و اين الگوى بايسته در سطح جامعه تعميم و تكثير يابد. ان شاا...
زمان برگزارى مانور در سراسر كشور : 94/6/8 ساعت 6 بعدازظهر

به دعا آمده ام هم به دعا دست برآر          كه وفا با تو قرين باد و خدا ياور ما
لطفا كمك هاى نقدى خود را از طريق شماره حساب ذيل واريز نماييد.

شماره حساب: 0106760157007  (بانك ملى)       شماره كارت: 6063731011719102 (بانك مهر ايران)
آدرس: انتهاى خيابان حكيم نزارى - روبروى بانك مهر ايران طبقه فوقانى صندوق انصار المهدى (عج)



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم

بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

پيامبر اکرم (ص) : بهترين كارها در پيش خدا آن است كه (بينوايي را)
سير كنند، يا قرض او را بپردازند يا زحمتي را از او دفع نمايند.

(نهج الفصاحه ص ١٦٨ ، ح ٧٦)

12 : 34
19 : 22
23 : 51
4 : 40
6 : 06


