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 دولت فعال هیچ تصمیمی برای 
افزایش قیمت سوخت ندارد   

در  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس  نوبخت 
گفتگو با ایسنا، اعالم کرد : دولت فعال هیچ تصمیمی 
برای افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده 

در قالب قانون هدفمندی یارانه ها ندارد. 

 
 ناجا: افزایش نرخ جرایم رانندگی 

فعال اعمال نمی شود 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: تا زمانی 
که ساز و کار اجرایی فراهم نشود افزایش نرخ جرایم 
رانندگی هم اعمال نمی شود. به گزارش مهر، سردار 
تقی مهری در خصوص افزایش نرخ جرایم رانندگی 
و  اجرایی  قانون  برابر  رانندگی  افزایش جرایم  افزود: 
عملیاتی می شود در واقع از طریق دولت به نیروی 
انتظامی ابالغ و پس از فراهم شدن شدن ساز و کار 

آن، قابلیت اجرایی شدن دارد. 

تداوم حذف یارانه ثروتمندان 
در سال آینده

ایسنا: نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه حدف یارانه اقشار 
پردرآمد در سال آینده ادامه می یابد؟ گفت: وزارت کار 
برنامه شناسایی پردرآمدها را در سال جاری در دستور 
کار داشته و قرار است این برنامه در سال ۹۵ ادامه یابد.

اصالح قیمت داروهای خارجی؛بزودی 
حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در گفتگو با ایسنا، 
با اشاره به تاثیر اجرایی شدن برجام در حوزه بهداشت و 
درمان گفت: با اجرای برجام قیمت های انتقال داروهای 
شامل  قیمت  اصالح  این  و  می شود  اصالح  خارجی 
داروهایی است که از اکنون به بعد وارد کشور می شوند. 

چقدر از فرصت 
سرمایه گذاران ملی و 
فراملی بهره می بریم؟
* سردبیر

ذخیره  صندوق  رئیس  گذشته  هفته  دو  به  قریب   
فرهنگیان کشور میهمان استان بود . شخصیتی که 
به اذعان بسیاری از مطلعین، مدیر یکی از بزرگترین 
هولدینگ های  سرمایه گذاری در کشور با منابع زیاد 
غیر بودجه ای است و چنانچه بتوانیم از باب تعامل 
با وی همکاری نمائیم می توان افق روشنی در حوزه 

سرمایه گذاری و اشتغال برای استان متصور شد . 
و  بکری  فرصت  گویید چه  با خود می  االن  حتما 
آینده استان چند سال دیگر به مسیر توسعه باز خواهد 
گشت . خدا را شکر . قصد خراب کردن ذهنیت ها 
را ندارم مقدمه ای را گفتم که بدانیم نظام اسالمی و 
ارکان های آن فرصت های سرمایه گذاری عادالنه 
فراهم کرده  نقاط کشور  اقصی  برای  را  مناسبی  و 
است اما سوال اصلی اینجاست که ما از این سفره 
پهن شده چه میزان می توانیم بهره مند شویم و آیا 

اصال برنامه برای بهره مندی از آن داریم ؟.
 جای دوری نمی رویم همین چند ماه پیش یکی 
دیگر از این فرصت ها به استان آمده بود اما جای 
منابع  از  جنوبی  خراسان  بگوییم  که  دارد  تاسف 
ضعف  دلیل  به  نیز  مجموعه  این  گذاری  سرمایه 
بنیه کارشناسی و مدیریتی و نبود طرح های مناسب 
اقتصادی بی بهره ماند . طرح های اقتصادی که اگر 
خیلی پیشتر از این ها مورد توجه مدیران استان قرار 
می گرفت امروز می توانست استان را متحول کند 
و بجای دغدغه های اشتغال و توسعه افق روشن و 

امید را به مردم سختی کشیده مان تزریق نماید.
)ادامه در صفحه 2(

سرمقاله

 420000000000 ریال 
هزینه بد سلیقگی  در مکان یابی مسکن مهر استان

منطقه
 ویژه اقتصادی 
فرصتی مغتنم برای 
خراسان جنوبی در 
دوران پسا تحریم
صفحه 8

صفحه 7

تخت های درمان کودکان و 
نوجوانان معتاد به 13 تخت رسید
صفحه 7

انتقاد معاون استاندار 
از کم کاری دستگاه ها در زمینه 
مناسب سازی محیط شهری
صفحه 7

اطالعیه  شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند
تاریخ: 94/10/29           شماره: 94/141

بنا به درخواست مکرر اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند در مورد ارزش به روز سهام، هیئت مدیره شرکت 
برنامه ریزی الزم را انجام داده تا بتواند این خواسته اعضا را محقق نماید. لذا اعضای محترم برای فراهم شدن این خواسته نیازمند 
است که با مدیریت شرکت همکاری نمایند و بر اساس جدول زمان بندی اعالم شده با در دست داشتن دفترچه سهام برای 

بررسی آخرین وضعیت سهام و به روز رسانی آن شخصا و یا وکیل قانونی عضو به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.
تبصره 1: چنانچه هر عضو به هر دلیلی مراجعه ننماید ضرر و زیان عضو را هیئت مدیره پاسخگو نخواهد بود.

تبصره 2: پس از به روز رسانی سهام توسط عضو برگه سهام جدید همزمان صادر و تحویل خواهد شد.
تبصره 3: افرادی که تاکنون آخرین کپی شناسنامه و کارت ملی را تحویل نداده اند نیز کپی مدارک فوق را همراه بیاورند.

هیئت مدیره  شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند

جدول زمان بندی مراجعه حضوری اعضا برای تعیین تکلیف سهام

تاریخ مراجعه از شماره عضو تا عضوردیفتاریخ مراجعه از شماره عضو تا عضوردیف
اول تا 10 اردیبهشت 95از 3500 تا 84000اول تا 10 بهمن 94از 1 تا 1500
10 تا 20 اردیبهشت 95از 4000 تا 1094500 تا 20 بهمن 94 از 500 تا 21000
20 تا 31 اردیبهشت 95از 4500 تا 20105000 تا 30 بهمن 94از 1000 تا 31500
اول تا 10 خرداد 95از 5000 تا 115500اول تا 10 اسفند 94از 1500 تا 42000
10 تا 20 خرداد 95از 5500 تا 10126000 تا 20 اسفند 94از 2000 تا 52500
20 تا 31 خرداد 95از 6000 تا 20137500 تا 27 اسفند 94از 2500 تا 63000
20 تا 31 فروردین 95از 3000 تا 73500

شورای اسالمی شهر و شهرداری بیرجند

 اطالعیــه   
شهرداری بیرجند قصد دارد: در صورت پرداخت نقدی شهروندان بابت هزینه 
های ساختمانی )اعم از صدور پروانه ، پایان کار، عدم خالف و ... به جز جرایم 
تخفیفات  اعمال  به  نسبت  آماده سازی(  و  پذیره  عوارض  و  ماده صد   کمیسیون 

به شرح ذیل تا 15 اسفند ماه سال جاری اقدام نماید.

1- از تاریخ 15 دی ماه لغایت پایان دی ماه سال جاری  30 درصد تخفیف

2- از تاریخ اول بهمن ماه لغایت پایان بهمن ماه سال جاری  25 درصد تخفیف

3- از تاریخ اول اسفند ماه لغایت 15 اسفند ماه سال جاری  20 درصد تخفیف

بازه زمانی فوق مشمول  نقدی در  نیز در صورت پرداخت  چک های تقسیطی 
بخشودگی هزینه نگهداری چک و تخفیفات فوق می گردد. این تخفیفات شامل 

دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی و غیردولتی نیز می باشد.
اطالعات در سایت شهرداری به نشانی www.birjand.ir موجود می باشد.

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   

خداوند را شاکریم با اجرایی شدن برجام و آغاز 
روند لغو تحریم های هسته ای علیه کشورمان 

 فصلی جدید برای اقتصاد کشور و فعاالن 
بخش خصوصی گشوده شد. 

این موفقیت  بزرگ را به محضر مقام معظم  رهبری 

 رئیس جمهور محترم ، دولت تدبیر و  امید و همچنین 

مردم غیور و  فعاالن اقتصادی استان تبریک عرض می نماییم.

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن 
و کشاورزی بیرجند

جناب آقای قاسم همایونفر
فقدان مادر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت
غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته  

سالمتی و طول عمر با عزت برای شما و خانواده محترم تان خواستاریم.

گروه موسیقی هزار دستان

تسلیت قطره ایست
 در برابر غم دریا گونه شما

هنرمند گرامی : 

صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه به صورت اقساط 
خیابان معلم - چهار راه باشگاه فرهنگیان - جنب اداره راه و شهرسازی

هدیه: جعبه کمک های اولیه و کپسول آتش نشانی )رایگان( و قرعه کشی ماهانه تبلت

بیمـه ایـران   نماینـدگی صابـر   کـد: 32080
تلفن:
09159891318 

 32451012 

کارفرما:  شهرداری بیرجند  
موضوع فراخوان: بکارگیری مشاور برای تهیه مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر بیرجند مطابق با شرح خدمات مندرج در اسناد فراخوان

شرایط فراخوان: کلیه مشاورین حقوقی که دارای گواهی صالحیت معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تخصص )ترافیک و حمل و نقل 
پایه حداقل دو( و )شهرسازی حداقل پایه سه( می باشند، می توانند در فراخوان مذکور شرکت نمایند.

اینترنتی  آدرس  به   94/11/5 اداری  وقت  پایان  تا  حداکثر  اسناد  دریافت  برای  بایست  می  متقاضیان  اسناد:  دریافت  و محل   مهلت 
www.ets.birjand.ir مراجعه نمایند.

 مهلت و محل تحویل اسناد: متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری )ساعت 14:30( مورخ 94/11/20 در پاکت الک و مهر شده 
به آدرس خراسان جنوبی-  بیرجند-  میدان ابوذر- شهرداری مرکزی- اداره حراست تحویل نمایند.

تاریخ بازگشایی پیشنهادات: جلسه کمیسیون مناقصه راس ساعت 10 مورخ 94/11/26 در سالن جلسات شهرداری بیرجند به آدرس بیرجند  
میدان ابوذر برگزار می گردد.

شهرداری مختار خواهد بود تا سقف 25% مبلغ معامله را پیش پرداخت نماید. کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده فراخوان می باشد. پرداخت 
کلیه کسورات قانونی به عهده برنده فراخوان خواهد بود. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 سایر جزئیات و شرایط از جمله ارزیابی کیفی و فنی در اسناد فراخوان درج گردیده است. در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره
 3- 05632222200 تماس حاصل فرمایید. 

دکتر عباسعلی مدیح -  شهردار بیرجند

فراخوان عمومی - نوبت اول

میالد مسعود حضرت امام حسن عسکری )ع( مبارک باد

با نهایت تالم و تاثر درگذشت

مرحومه حاجیه بی بی کرباسی
همسر مرحوم میرزا محمود حسینی

 را به اطالع کلیه اقوام، دوستان، آشنایان و همشهریان عزیز می رساند: 
مراسم تشییع آن شادروان امروز سه شنبه  94/10/29 
ساعت 15 الی 16 از محل غسالخانه انجام می گردد
 حضور یکایک شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های: حسینی، کرباسی



)ادامه از ستون مقابل (
3 - در پایان هم انتظار می رود اگر دو پیش نیاز فوق 
را که شرط الزم برای گسیل سرمایه ها به استان 
است را رعایت کردیم یادمان باشد آینده استان با 
مسیری تنظیم می شود که بدنه کارشناسی و سیاست 
های مدیران تعیین می کنند و اگر به آینده امیدواریم 
بماند  یادمان  و  باشیم  داشته  برنامه  آن  برای  باید 
همین امروز کارشناسی طرح های اقتصادی خوب 
 و متناسب با استان را آغاز کنیم تا سرمایه گذاران 
بعدی که به استان می آیند حداقل چند طرح کارشناسی 
خوب ) اجرایی نه شعاری ( را برای بررسی و تمرکز 
بر آن داشته باشند. چرا که در سفر اخیر رئیس بنیاد 
مستضعفان کشور به دلیل نبود یا ضعف طرح های 
پیشنهادی باز هم استان بهره ای از این هولدینگ 
 قوی سرمایه گذاری نبرد و استان از سرمایه های 
گذاران  سرمایه  که  باشد  ماند.  محروم   هنگفتی 
دیگر  آمدند  استان  به  پیش  هفته  دو  که  جدیدی 
گرفتار این بی برنامگی و سردرگمی در استان نشوند 
 و به مصداق فرش قرمزی که امروز بر سر زبان ها 
افتاده است فرشی قرمز برایشان پهن نماییم. فرشی 
که روی آن سرمایه گذار با استقبال و احترام وارد 
استان شود . طرح های استان با توجیه مناسب به او 
ارائه گردد و برای تشویق وی نیز اهتمام کافی وجود 
داشته باشد . چرا که سازوکار موجود برای این فرآیند 

پاسخ مثبت نخواهد داد.
شهروندان عزیز می توانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود 

را به سامانه 3000272424 ارسال نمایند.
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مطهری: امیدوارم شورای نگهبان توجه کافی
 به حقوق مردم و حق الناس داشته باشد

اسالمی   شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
مجلس  انتخابات  نامزدهای  برخی  ردصالحیت  به 
واکنش نشان داد. علی مطهری در کانال تلگرامي 
خود نوشت: خبر رد صالحیت بسیاری از افراد منتقد 
شورای  مجلس  انتخابات  برای  را  خودم  جمله  از 
اسالمی شنیدم. به نظر می رسد که هیئت های نظارت استانها در مجموع 
به صرف  را  افراد خوش فکر  از  بسیاری  و  نکرده اند  رعایت  را  حق الناس 
منتقد بودن، رد صالحیت کرده و با محروم نمودن مردم از انتخاب آنها 
ترکیب  و  انتخابات  نتیجه  در  دخالت  و  مردم  برای  تکلیف  تعیین  نوعی 
مجلس آینده کرده اند. امیدوارم شورای نگهبان توجه کافی به حقوق مردم 

و حق الناس داشته باشد و این افراط را تعدیل کند.

ردصالحیت برخی از اصالح طلبان مانع 
رقابت این جریان با اصولگرایان نخواهد شد 

اسالمی   موتلفه  حزب  دبیرکل  حبیبی  محمدنبی 
تایید  کاندیداهای  اسامی  اعالم  روند  به  اشاره  با 
صالحیت شده از سوی شورای نگهبان اظهار کرد: 
با  و  دارد  که  معیارهایی  براساس  نگهبان  شورای 
تطبیق دادن شرایط هر کاندیدا با آن معیارها، نظر 
نهایی خود را اعالم می کند. وی با اشاره به انتقادها از ردصالحیت برخی 
اصالح طلبان  داریم  اطالع  ما  که  آنجا  تا  اصالح طلب گفت:  کاندیداهای 
خود را به اندازه کافی برای یک رقابت جدی با اصولگرایان آماده کرده اند و 
ردصالحیت برخی از آنها مانع رقابتشان با اصولگرایان نخواهد شد. حبیبی 
افزود: البته طبق قانون فرصت برای رسیدگی مجدد به پرونده کسانی که 

صالحیتشان احراز نشده است، وجود دارد . 

در نامه روحانی  به رهبر انقالب عنوان شد : 
با هر ُخلف وعده ، اقدام متقابل می کنیم 

رئیس جمهوری در نامه ای به رهبر انقالب، ضمن 
حوزه های  در  ایران  گانه   یازده  دستاوردهای  تشریح 
مختلف تصریح کرد: این با پایمردی و استقامت 12 
ساله مردم در مقابل تمامی تهدیدها و تحریم ها و تحت 
رهبری داهیانه و شجاعانه آن رهبر فرزانه، محقق شد. 
روحانی تاکید کرده است که »دولت مصمم است اجرای تعهدات طرف مقابل 
را با دقت و جدیت رصد نموده و با واقع بینی هوشمندانه و به دور از هر گونه 
خوش بینی افراطی، در برابر هر ُخلف وعده، اقدام متناسب متقابل به عمل آورده 
و با برنامه ریزی دقیق و اصرار بر خواسته ها، منافع و نیازهای واقعی کشور، ابتکار 
عمل در روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی پساتحریم را در اختیار گرفته و هر 

گونه تالش دشمنان برای سوء استفاده جهت نفوذ را ناکام گذارد«.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نشست خبری 
بود  کرده  اعالم  که  خوشی  خبر  باالخره  خود  هفته  این 
درباره بازنشستگان دولتی دارد را بر زبان آورد و گفت بین 

12 تا 20 درصد به حقوق بازنشستگان اضافه می شود.
رویکرد  مورد  در  که  نوبخت  نیوز،  بولتن  گزارش  به   
عدالت در بودجه ۹۵ سخن می گفت، توضیح داد: یک 
در  است،  پرسنلی  های  پرداخت  در  عدالت  آن  بخش 
در  تعادل  عدم  که  گفتم  سال  ابتدای  من  این خصوص 
اینکه  برای  و  دارد  وجود  دولت  کارکنان  های  پرداخت 
برنامه  اولین سال  برای   ۹۵ در سال  را جبران کنیم  آن 
ششم، ما هم برای شاغلین و هم بازنشستگان در زمینه 
منابع  توجهی  قابل  مقادیر  داشت  وجود  که  تعادلی  عدم 
درباره  او  شد.  اصالح  توازن  عدم  این  که  شدیم  قائل 
هزار   200 و  میلیون  یک  حدود  از  گفت:  بازنشستگان 

بازنشسته بیش از یک میلیون نفر زیر یک و نیم میلیون 
تومان دریافتی دارند، ضمن اینکه ما برای همه کارکنان 
دولت به اندازه نرخ تورم که سال آینده 11 درصد است 
حقوق کارکنان را 12 درصد افزایش در نظر گرفتیم، اما 
برای بازنشسته های زیر یک و نیم میلیون دریافتی بیش 
از 20 درصد اضافه کرده ایم. نوبخت ادامه داد: تصمیم 
داریم به همین ترتیب هر سال تا پایان برنامه این بخش 
از حقوق بازنشستگان را تا دو برابر افزایش دهیم. او در 
از دو بخش  کارکنان  کارکنان دولت گفت: حقوق  مورد 
شغل  العاده  فوق  به  مربوط  هم  بخشی  و  ثابت  حقوق 
تشکیل می شود. 10 قلم فوق العاده شغل وجود دارد که 
مهمترین آن بند 10 ماده ۶۸ است که در آنجا به دولت 
اجازه داده می شود تا به فوق العاده شغل کارکنان دولت 

۵0 درصد به حقوق ثابتشان اضافه کند. 

رئیس اتحادیه تهیه و فروشندگان لوازم خانگی 
تهران به تشریح جزئیات طرح فروش اقساطی 
لوازم خانگی پرداخت؛ طرحی که از ابتدای بهمن 
ماه امسال با سود 10 درصد و دوره بازپرداخت 
10 ماهه آغاز می شود و تا پایان امسال ادامه 

خواهد داشت. به گزارش ایرنا، به دنبال اجرای 
طرح »کارت اعتباری« محمد طحان پور رئیس 
اتحادیه تهیه و فروشندگان لوازم خانگی از طرح 
فروش اقساطی لوازم خانگی خبر داد که توسط 
خواهد  اجرایی  کشور  در  خانگی  لوازم  اتحادیه 

برای  سود  نرخ  اعتباری،  کارت  طرح  در  شد. 
خارجی  کاالهای  و  درصد   12 ایرانی  کاالهای 
سود  نرخ  که  حالی  در  شده  تعیین  درصد   1۶
کاالهای  برای  هم  اقساطی،  فروش  طرح  در 
ایرانی و هم کاالهای خارجی 10 درصد تعیین 

تا  اول بهمن  این طرح  شده است.زمان اجرای 
پایان اسفندماه است؛ طرح فروش اقساطی کاال 
ابتدا به صورت آزمایشی )پایلوت( به مدت یک 
هفته در تهران اجرا و پس از رفع اشکال های 

احتمالی، در سراسر کشور اجرایی می شود.

 حقوق بازنشسته های دولت زیاد می شود 

 جزئیات طرح »فروش اقساطی لوازم خانگی« 

ایسنا: مدیرکل نگهداری و مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال گفت: الزم نیست افراد باالی 1۸ سالی که تاکنون کارت ملی نداشته اند تا 1۵ بهمن ماه کارت 
ملی هوشمند را »دراختیار« داشته باشند بلکه صرف طی کامل مراحل ثبت نام کافی است. یغمایی گفت: افراد فاقد کارت ملی یا کارت هوشمند ملی می توانند از 
طریق سامانه www.ncr.ir به طور رایگان پیش ثبت نام کنند و یا با مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پستی مرحله پیش ثبت نام را انجام دهند.

سرمقاله شرایط دریافت یارانه برای افراد فاقد کارت ملی 

چقدر از فرصت سرمایه گذاران 
ملی و فراملی بهره می بریم؟

)ادامه از صفحه اول( 
استان،  مدیریتی  بدنه  در  روزها  این  چند  هر    
گوش هایی که شنوای دردهای منطقه باشد کمتر 
از زبان هایی است که به شعار و ... باز می شود اما 

یادآوری چند نکته را الزامی می دانم :
1 - اول از همه انتقادی به رسانه ها و در نگاه کلی 
به عموم مردم دارم که عدم مطالبه گری ایشان فضا 
با  را طوری شکل داده است که میلیاردها سرمایه 
رایزنی های دلسوزان، از دری به استان می آید و 
بدون سرمایه گذاری از دری دیگر خارج می شود و 
بدتر از آن هیچ فرد و گروه سوال کننده ای وجود 
حاشیه  لحظه  چند  برای  حتی  بخواهد  که  ندارد 
 . برنامگی برخی دوستان را متزلزل نماید  امن بی 
 نگارنده امید دارد این چالش روزی از مردم نجیب و 
بلکه  تا  بربندد  رخت  آن  تر  نجیب  های  رسانه 
بتوانیم حق خود را از آن دسته از متولیانی که آن 
اند  نموده   ) استان  نه   ( خود  پیشرفت  سرمایه  را 
برای  پرتابی  سکوی  صرفا  را  جنوبی  خراسان   و 
پست های باالتر  متصور شده اند، ستانده و در مسیر 

توسعه سرمایه گذاری نمائیم . 
2 -  در پس تمام حرف ها و اظهار تمایل های جذب 
سرمایه گذار برای استان آدابی متصور است که اگر 
رعایت نشود بدون شک سرمایه گذار نیز سرمایه خود 
را در فضاهایی متمرکز خواهد کرد که برایش اجر و 
قرب بیشتری قائل باشند .اظهار استقبال از سرمایه 
 گذاران و تمایل برای جذب ایشان با سیاست هایی 
که اکنون در استان اجرا می شود در تقابل کامل است 
 چرا که وقتی یک مقام دولتی آماده سرمایه گذاری 
به استان وارد می شود و حتی مورد استقبال رسمی 
مقامات عالی دولت قرار نمی گیرد این نمونه ای از 
بی توجهی است . حتی در این زمینه شنیده شده مقام 
فوق الذکر که زمینه سرمایه گذاری حداقل 1000 
میلیارد تومان ) یعنی بیش از 10 کارخانه سیمان و 
یا بودجه 7 سال استان ( پس از 2 نوبت حضور در 
استان حتی جلسه ای با مقام عالی دولت در خراسان 
جنوبی برای طرح دیدگاه های خود نداشته و این در 
حالی است که از 10 روز قبل هماهنگ و درخواست 
گردیده است. شاید ما در خراسان جنوبی نسبت به 
برد  می  سوال  زیر  را  استان  آینده  که  مسائل  این 
بی تفاوت باشیم اما مدیران بدانند برای حضور یک 
سرمایه گذار آن هم با این حجم و این پشتوانه اگر به 
صف و خبردار هم بایستند حق مطلب را ادا نکرده اند 
اما صد افسوس که امثال این فرصت ها با دلخوری 
استان  در  گذاری  سرمایه  هیچ  و  خارج  استان   از 

انجام نمی دهند . 
 ) ادامه در ستون مقابل ( 

سرمقاله

ارتقای توان موشکی، پاسخی به تحریم

ای  بیانیه  صدور  با  کشورمان  خارجه  امور  وزارت 
و  اشخاص  علیه  آمریکا  گذشته  روز  های  تحریم  به 
شرکت های کشورمان واکنش نشان داد. در بخشی 
از بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: نسبت به این 
تر  پیگیری جدی  با  ایذایی  و  تبلیغاتی  اقدامات  گونه 
برنامه قانونی موشکی و ارتقای توانمندی های دفاعی 

و امنیت ملی خود پاسخ خواهد داد.

رئیس جمهور برای اعاده حیثیت 
رد صالحیت  شده ها مذاکره خواهد کرد

با  معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور 
شورای نگهبان در ارتباط با رد صالحیت های داوطلبان 
اشتباهی  اگر  تا  دهمین دوره مجلس مذاکره می کند 

اتفاق افتاده از رد صالحیت شده ها اعاده حیثیت کند.

قالی شویی نویــد
با مدیریت جدید   دستگاه فرچه تمام اتوماتیک

09158675921 -32350186 -32350000
دقت- سرعت- کیفیت    حمل و نقل رایگان

کرکره برقی -  جک پارکینگی 
فقط با روزی 10000 تومان
با ضمانت نامه کتبی 5 ساله

نبش مدرس 69   09153616358

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قالیشویي و مبل شویي ایـران
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

فروشگاه کودک  امیر 
قابل توجه مشتریان گرامی اجناس شب 
 عید رسید و با خرید پوشاک زمستانه 

از تخفیف ویژه برخوردار شوید.
سجادشهر، امامت 2      32412973

داربست مهـدی  نصب ، رولپالک ، سایبان ، خرید و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی     32319263-09151642377 - وسیله کار

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065 - علی آبادی    ضمنا کارگر تنها نيز داريم

فروش مغازه اسنک فروشی
09338246791

 گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود 
به قیمت مناسب در اسرع وقت )شهر- روستا(

09904712042

امالک پایتخت

خيابــان رســالت / رسالــت 2      09155612892/ 32423035   بيابانی

آپارتمــان 160 متـری ، تازه سـاز و لوکس واقع در عـدالت
 زيـر فی کارشنـاسی  نقدی يا معاوضه با آپارتمان کوچک تر 
آپارتمان 160 متر در غفاری با امکانات کامل، صفر و تازه ساز

موارد خريد، فروش، 
را  اجاره خود  و  رهن 

برای ما پيامک کنيد
) رسالت،عدالت، حافظ فوری(

09155612892

آسفالت  و قیرگونی )محوطه و پشت بام(
32225494 - 09151630283   صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد ، واحد 98  ایزوگام  شفیعی

خّیر فرزانه جناب آقای مهندس ناصری 

مدیر محترم گروه صنعتی ناصری 
از بذل توجه جناب عالی در اهدای کاشی و سرامیک سرویس 

بهداشتی مسجد النبی )ص( شهر مود تقدیر و تشکر نموده

 از خداوند متعال توفیق روزافزون شما را مسئلت داریم.

هيئت امنای مسجد النبی )ص( شهر مود



۳ گواهینامه کشف معدنی در زمینه زغال سنگ در خراسان جنوبی صادر شد

در روزنامه خواندم یک مسئول از گرانی زعفران اظهار 
گرانی  از  کنم  یادآوری  است  بود. الزم  نگرانی کرده 
زعفران فقط تولید کننده و کشاورز ضرر می کنند و 
این مسئول مشخص نیست چه دینی به دالالن دارد 

که اینقدر از آنها حمایت می کند.
930 ... 312
سالم. آوا اخیراً شنیده می شود گروهی میان همه 
رو دعوت به اخالق می کنن خودشون اما به سیم 
آخر بی اخالقی می زنن، هر چی که دوست دارن به 
خوراک مردم بدن از زبون کارشناس و متخصص و... 
می گن به خیال اینکه مردم عقل و شعور ندارن ما که 
به این عزیزان دسترسی نداریم شما بهشون بگو آقا این 
قدر تالش آخرش واسه چی؟ راستی این جمله »شنیده 

می شود«  رو داشتی! خیلی باحاله!
936 ... 770
مطرح  واقعی  عنوان  با  بازنشستگان  نشست  سالم. 
فرمودید »شاغلین امروز بازنشتگان فردا هستند 
پس به فکر فردای خود باشید« جای نماینده کانون 

آب و فاضالب شهری و روستایی خالی بود. باتشکر
915..266
با سالم خدمت ریاست دانشگاه ... یکی از استادهای 
عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی که شهرستانی 
است عدالت رارعایت نمی کند و بی علت دانشجویان 
را مردود می کند. دانشجویان را در کالس ها به گریه 
دانشجویان  با  دبستانی  های  بچه  مثل  و  اندازد  می 
شهریه  این  با  نیست  عدالت  این  کند.  می  برخورد 
باالیی که دانشجویان پرداخت می کنند! استاد خود 
ایشان صحبت کنی عکس  با  مختار است و هرچی 
آن عمل می کند به خاطر این استاد گروه تربیت 
بدنی دانشجویان خود را از دست خواهد داد. از 

آن ریاست محترم تقاضای رسیدگی  داریم.
915...952
ضمن عرض سالم. لطفاً به مسئوالن اداره راه بفرمایید 
اصلی  جاده  وسط  گاردریل  کنار  های  نخاله 
تا  امیرآباد  بیرجند خوسف حد فاصل روستای 
حسین آباد رو جمع آوری بفرمایند زیرا با سبقت 

خودروهای سنگین باعث پرتاب سنگ و ... می شود.
915...004
بهسازی  برای  فکری  دارم  تقاضا  شهرداری  از 
پارک  های  قسمت  سایر  و  روشنایی  معابر، 
وحدت بردارند، چراکه این پارک در ورودی اصلی 

شهر قرار دارد و پذیرای مسافران زیادی می باشد. 
915...223

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424
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هراس از هزینه های سنگین، آبزی پروران بیرجندی را به تولید پنهان کشاند

* رحیم زاده- اکواریوم های خانگی در منازل ماشین زده 
امروزی نمادی از طبیعت و میل مردم به برخورداری از 

زیبایی های طبیعت است. 
تمدد  بر  عالوه  شور  و  شیرین  آب  مختلف  ماهیان 
های  خانه  بیشتر  هرچه  زیبایی  و  تزیین  برای  اعصاب 
روزها  این  و  اند  کرده  پیدا  کاربرد  امروزی  آپارتمانی 
چشم  به  ماهی  های  آکواریوم  زیادی  های  خانه  در 
زا  درآمد  منبعی  عنوان  به  اگر  که  کاربردی  خورد  می 
اقتصادی  رونق  برای  خوبی   قابلیت  شود  توجه  آن  به 
ماهیان  های  فروشگاه  اغلب  امروزه  بود.  خواهد  استان 
تزیینی خود اقدام به تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در 

زیرزمینی های خود نموده اند...
در عبور از پله های تند یکی از این فروشگاه ها محوطه 6 
متری تعداد زیادی اتاقک های شیشه ای روی هم چیده 
شده است گرما و نم زیاد محیط امانمان نمی دهد، صاحب 
این فضای  انواع ماهی هایی می گوید که در  از  مغازه 
کم پرورش داده و از مشکالت بسیار کمبود تسهیالت 
شیرین  آب  های  ماهی  پرورش  باالی  های  هزینه   و 
می گوید انواع ماهیان آب شیرین شامل اسکار، فالور، 
فیش،  پرت  فیش،  گرین  سیچالید،  اوراتوس،  تایگر، 
فیش،  جوئل  و  آروانا  نایف،  آنجل،  شکاری،  پنکوسی 
گرین تیلور... است که قیمت این ماهیان نیز از 5 هزار 

تومان تا 200 هزار تومان و باالتر متغیر است.

حمایت  در صورت  داخلی  کنندگان  تولید 
مسئوالن توانایی تأمین نیاز استان را دارند

با  بیرجند  در  زینتی  ماهی  تولیدکنندگان  از  جعفرپور 
تأکید بر توجه به تولید ماهیان زینتی در کنار حمایت از 
را  این عرصه  در  از مشکالت جدی  تولیدکنندگان، یکی 
 واردات ماهی های زینتی از خارج استان دانسته و می گوید:
اگر به تولید کنندگان داخلی بها داده شود و این افراد مورد 

حمایت قرار گیرند توانایی تأمین نیاز استان را دارند.
وی که خود بیش از 35 گونه انواع ماهیان زینتی را پرورش 
می دهد، می گوید: دلیل کمبود فضا پرورش گونه های 
مختلف ماهیان به صورت دوره ای است و درحال حاضر 
اغلب تولیدکنندگان و فروشندگان به صورت خانگی نسبت 

به پرورش انواع ماهی زینتی فعالیت می کنند.
جعفرپور با اشاره به نرخ تسهیالت واگذاری برای پرورش 
به دلیل  ماهیان زینتی در شهرستان می گوید: متأسفانه 
 نرخ باالی این تسهیالت و با توجه به افزایش هزینه ها
و باال بودن قیمت نهاده ها دریافت این تسهیالت با توجه به 

نبود بازار مطمئن برای پرورش دهندگان به صرفه نیست. 

نبود اتحادیه تولید کنندگان ماهیان زینتی 

دیگر پرورش دهنده ماهیان زینتی از مشکالت این کار 
به نبود اتحادیه تولید کنندگان ماهیان زینتی اشاره کرده 
و می گوید: اغلب پرورش دهندگان در برخورد با بعضی 
از  را  الزم  اطالعات  و  شده  مشکل  دچار  کاری  مسایل 

سایر استان ها به دست می آورند.
این  رشد  جهت  در  اتحادیه  اندازی  راه  بر  تأکید  با  وی 

صنعت می گوید: به نظر می رسد با راه اندازی شهرک 
ماهیان زینتی و تجمیع آبزی پرورها در این شهرک، نیز  
بسیاری از مشکالت تولید کنندگان برطرف شده و اجرای 

طرح های بزرگ  به صرفه است. 
این پرورش دهنده ماهی زینتی ادامه می دهد: در صورت 
دهندگان  پرورش  از  کشاورزی  جهاد  سازمان  حمایت 
تولید شده  ماهیان  و صادرات  بازاریابی  و  زینتی  ماهیان 
به سایر شهرستان ها و استان تولیدکنندگان جرأت هزینه 

کرد و تولید انبوه را پیدا می کنند.

پرورش ماهیان زینتی سرمایه گذاری 
مناسبی در شهرستان است

آوا با  بیرجند در گفتگو   مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
درصد   57/5 بودن  دارا  با  بیرجند  شهرستان  گوید:  می 
بین  در  را  اول  رتبه  زینتی  ماهیان  تولید  واحدهای 

شهرستان های استان دارد. 
آبزی  توسعه  ملی  کارگاه  اولین  برگزاری  از  محمدی 
پروری در مناطق خشک با نگرشی بر کشت اکواپونیک با 

حضور کارشناسان سازمان شیالت  کشور  و مدیران امور 
شیالت آبزیان استان های غیر ساحلی  کشور خبر داده و 
اضافه می کند: با عنایت به اینکه پرورش ماهیان زینتی 
اکواپونیک  در کشت  رایج  گروه های  از  یکی  عنوان  به 
باتوجه  از پرورش ماهی و گیاه( مطرح است و  )ترکیبی 
گذاری  سرمایه  پتانسیل  ای،  گلخانه  کشت  افزایش  به 

مناسبی در این زمینه در شهرستان مهیا است.
از  پیگیری های متعددی  اعتقاد وی در سال گذشته  به 
جهاد  آبزیان  و  شیالت  مدیریت  و  مدیریت  این  سوی 

مجوزهای  صدور  و  ساماندهی  برای  استان  کشاورزی 
فعالیت این واحدها )پرورش ماهیان زینتی( که بیشتر آنها 
سنتی و در داخل بافت شهری فعالیت می نمایند انجام 
شده است  که با توجه به فعالیت این بخش هم سویی 
دیگر دستگاه های ذیربط از جمله حفاظت محیط زیست 

و دامپزشکی در این راستا تأثیر گذار خواهد بود.

پیش بینی تولید بیش از 760 هزار 
قطعه انواع ماهی های زینتی در بیرجند  

دهد:   می  ادامه  بانکی  تسهیالت  ارایه  درباره  محمدی 
پرداخت تسهیالت به این واحدها توسط بانک های عامل 
به ویژه به واحدهای سنتی، که از نظر حجم اعتباری نیز 
راهگشا  بخش  این  توسعه  در  هستند،  کم  مبالغ  نیازمند 
با اشاره به وجود 2 واحد صنعتی و 14  خواهد بود. وی 
شهرستان  در  زینتی  ماهیان  پرورش  سنتی  واحد  واحد 
سال  در  واحد  تعداد  این  از  کند:  می  بینی  پیش  بیرجند 
جاری تولیدی بالغ بر 760 هزار قطعه انواع ماهی های 

زینتی تولید شود.

افزایش 300درصدی اعتبارات 
در بخش شیالت شهرستان در سال جاری 

وی توجه به داده آماری استخرهای دو منظوره ذخیره آب  
کشاورزی و برنامه ریزی  جهت توسعه کمی آنها در سال 
آینده را از دیگر برنامه های این مدیریت در بخش آبزی 
پروری دانسته و خاطرنشان می کند:  افزایش 300 درصدی 
اعتبارات در بخش شیالت شهرستان در سال جاری نسبت 
انجام  از دیگر کارهای  اعتبار مصوب در سال گذشته  به 

شده بوده است. 
قول  به  اشاره  با  بیرجند  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
مساعد مدیر کل آبزیان آب شیرین سازمان شیالت ایران در 
حاشیه برگزاری کارگاه ملی توسعه آبزی پروری در مناطق 
خشک مبنی بر تأمین 150 هزار قطعه بچه ماهی گرم آبی 
استان یادآور می شود: در صورت لزوم پس از 3 سال توزیع 
نشدن بچه ماهی بین فعاالن این بخش در ابتدای سال آینده 
نسبت به توزیع بچه ماهی گرم آبی در شهرستان نیز اقدام 
برنامه های مدیریت های جهاد  از جمله  خواهد شد. وی 
کشاورزی شهرستان ها در حمایت از دارندگان استخرهای 
ذخیره آب کشاورزی به صورت دو منظوره و استمرار بهره 
مندی آنها از تسهیالت شیالت و آبزیان استان به صدور 
مجوز  پرورش ماهی  به صورت رایگان در این استخرها با 

حداکثر تولید 5 تن در هر دوره اشاره می کند. 

مجوز پرورش 25 باب از مجموع
61 باب استخر دو منظوره شناسایی شده 

در شهرستان در دست صدور است

محمدی در ادامه به انجام بازدیدهای کارشناسی در این 
خصوص و صدور چندین مجوز پرورش ماهی گرم آبی 
پرورش  مجوز  نیز  حاضر  حال  در  گوید:  می  سردابی  و 
25 باب از مجموع 61 باب استخر دو منظوره شناسایی 
شده در شهرستان در دست صدور است. وی با اشاره به 
اینکه شهرستان بیرجند از نظر سدها و آب بندها بعد از 
طبس رتبه دوم را داراست، می گوید: این عامل و وجود 
تسهیالت بانکی پرورش ماهی در قفس برای فعاالن این 
بخش از سوی دیگر  زمینه مناسبی برای تولید ماهی با 
استفاده ظرفیت ها ایجاد نموده است که هم جنبه تولید 
)ورزشی( تفریحی  صید  توسعه  ساز  زمینه  هم  و  داشته 

در این منابع آبی است و عالقه مندان در این خصوص 
جهاد  مدیریت  به  بیشتر  آگاهی  کسب  برای  توانند  می 

کشاورزی شهرستان مراجعه نمایند.

تسنیم- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال، تعداد سه فقره گواهینامه 
کشف معدن در زمینه ماده معدنی زغال سنگ از ابتدای سال 94 با ذخیره قطعی بیش از 600 هزار تن صادر شده است. 

حقیقی اظهار کرد: این گواهینامه های کشف تحت عنوان معادن زغال سنگ سنگواره، نایبند 4 و عباس آباد شمالی در 
شهرستان طبس واقع  شده که هزینه عملیات اکتشاف آن 7 هزار و 670 میلیون ریال بوده است. 

پرورش زیر زمینی ماهی!

جوابیه شرکت مخابرات خراسان جنوبی

پیام  به مطلب درج شده در ستون  احترامًا در پاسخ 
رساند:  می  استحضار  به   94/10/20 مورخ  شما 
وضعیت اینترنت به پارامترهای زیادی بستگی دارد و 
نیاز است به صورت موردی و با بررسی پارامترهای 
بررسی  شبکه  و  مشترک  سمت  تجهیزات  مختلف 
از  لذا  شود  اقدام  مشکل  رفع  به  نسبت  تا  گردد 
با  تماس  ضمن  شود  می  تقاضا  محترم  مشترک 
مخابرات  شرکت  عمومی  روابط  یا  و   2020 سامانه 
شماره  و  نظر  مورد  محدوده   )2021-32447777(

تلفن خود را اعالم نموده تا پیگیری شود.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر با کارگر ماهر و 
کامیون جک 6 متری پتودار * تمامی اثاثیه منزل شما را با یک 

سرویس حمل می کنیم.    09155618۳08 - جالل نیا

راننده محترم: نمایش دوربین های نظارتی ، دستگاه های تردد شمار، نمایش نقشه ترافیک راه ها به تفکیک استان ، نمایش اطالعیه ها و آخرین اخبار مرکز مدیریت راه ها  

 از طریق نرم افزار تلفن همراه 141 ، دریافت نسخه اندرویدی این نرم افزار از طریق سایت سازمان راهداری به نشانی RMTO.IR      اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی

طراحی و اجرای کلیه سقف های شیب دار اعم از : 
آالچیق ، سوله، سایبان اتومبیل و سازه های طرح دار

سفال بام ، پرچین ، ایرانیت گالوانیزه و رنگی
ســانــدویــچ پنــل

مجتمـع سقــف قــائم 

آدرس دفتر فروش: بیرجند  
خیابان نواب صفوی 

)بیست متری دوم مدرس(
 بین نواب 7 و 9 

کارخانه: شهرک صنعتی 
 نبش تولید 2

32238953
09155611674

ستـان
در کل ا

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

تخفیف واقعی کارت عروسی 
)قیمت تهران( کارت یاس 
 میدان ابوذر   32226775

تعمیر لوازم گازسوز ، آبگرمکن  
پکیج و ...

09150570409 - رجبی

فروش  پالستیک  عریض
 2 تا 10 متر 

فروش سلفون و درزگیر پنجره
انواع لوله بخاری

 32316040 - 09159612966
میدان آزادی -  ابزار آسیا

پخش تراکت  تبلیغاتی    

0938  928  2099

خشکشویی  صـدف
شستشوی انواع پرده ، پتو ، روفرشی و ...

رنگرزی انواع لباس
شستشوی انواع مبل و صندلی 

اداری در محل
باز و بست پرده رایگان

خیابان آوینی ، نبش صدف 6
 32340188 - 09155632009

فدائی

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی 

جاروبرقی ، اتو ، کیک پز، پلوپز، بخاری 
6 ماه ضمانت

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن
فروشگاه الستیک اسدزاده

 بورس تایر ایرانی و خارجی 
اقساط 12 ماهه برای فرهنگیان استان

بین انقالب 8 و 10 - جنب هیئت حسینی
32225254 - 09153624878

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 
خیابان معلم - نبش فردوسی 1 

ایوبی

الستیـک اکبـری
فروش انواع الستیک ایرانی و خارجی

بلوار مسافر -  مقابل پایانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

ضایعات کاغذ و کارتن شمـا را نقدا 
درب کارخانه کیلویی 280 تومان 

خریداریم.  
32255221-09156702717

سینما بهمن  سینمای خانواده 
سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

اکران
فیلم ها

 پدر آنارغوان
دیگری

 پدر آنارغوان
دیگری

 ساعت شروع
سانس ها

14:3016:1518:0020:00

32222636 - 056تلفن

سینما بهمن آمادگی دارد در صورت تمایل سازمان ها، 
ادارات، نهادها و مدارس فیلم های محمد رسول ا... 
)ص( و شاهزاده روم را به صورت سانس نوبت صبح

 و عصر با شرایط ویژه اکران نماید.

 آموزشگاه طراحی دوخت

 راحلـه
با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور
برای دوره های مقدماتی و پیشرفته

 در رشته های نازک دوزی، ضخیم دوزی
 بچگانه دوزی، الگوسازی، مانتو و شلوار و ... 

 و رشته های رو دوزی سنتی، سرمه دوزی 
ابریشم دوزی، سنگ دوزی و ... هنرجو می پذیرد.

آدرس: نبش مدرس 7
تلفن: 32226200

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  
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 برای نخستین بار گلی در شرایط بی وزنی و فضا در ایستگاه فضایی بین المللی شکفت. این گل در آزمایشگاه ویژه گیاهی ایستگاه فضایی
 بین المللی که از دو سال پیش راه اندازی شده، شکفته است. در این آزمایشگاه برنامه تامین غذایی خدمه ایستگاه فضایی اجرا می شود 
و در دو سال فعالیت آن چند نوع گیاه در آن پرورش یافته که گونه ای از کاهوی خوراکی از آن جمله است.

نخستین گل در فضا شکفت

4
نکات الزم درباره 

 استفاده فرزندان از  اینترنت

باید  والدین  باشید،  خود  فرزند  الگوي  گرامی:  والدین 
ابزار  یک  صرفاً  اینترنت  که  باشید  داشته  خاطر  به 
تکنولوژیک است، لذا نباید از این ابزار توقع داشته باشید 
که از فرزندتان نگهداري کند، اوقات فراغتش را پر کند 

اصل صداقت را به فرزندتان آموزش دهید:
به فرزندتان تأکید کنید که براي عضویت در هر سایتي 
هاي  بازي  از  و   کند.  بیان  را  خود  واقعي  سن  حتماً 

متناسب با سن  خود استفاده نماید . 
فرزندتان  به  را  اینترنت  فضاي  بودن  عمومي  مفهوم 
بیاموزید: فرزندتان باید بداند مطالب، عکس و ویدئوهایي 
را که در فضاي مجازي مي گذارد، براي همگان  قابل 
دستیابي است. فرزندتان را با مفهوم پلیس سایبر آشنا 
کنید: خیلي از مشکالتي که براي کودکان، نوجوانان 
ایجاد مي شود بخاطر ناآشنایي با این  نهاد های نظارتی 
است.  به فرزندتان آموزش دهید تا هر جا با مزاحمت 

جدي مواجه شد، حتماً از پلیس کمک بگیرد. 
کنید:براي  نهادینه  فرزندتان  در  را  مشارکت  اصل 
اگر در فضاي  بیاموزد که  باید  فرزند شما  این منظور 
مجازي با کلمات بد یا ناسزا مواجه شد، حتماً شما  را 
در جریان قرار دهد  و براي عضویت در سایت جدید 
از والدین اجازه بگیرد. فرزندتان را عادت دهید تا همواره 
گزارش دهي کند: همانطور که به فرزندتان آموخته اید 
که گزارشي از عملکرد روزانه خود در مدرسه، باشگاه 
ورزشي، کالس زبان و ... می دهد، باید او را عادت دهید 
 تا همواره اقدامات و تجارب اینترنتي خود را هم با شما

در میان بگذارد. 
فرماندهی انتظامی استان
 خراسان جنوبی- معاونت اجتماعی

توصیه های ایمنی

سرما و صیاد در کمین حیات وحش استان 

کاریکاتور

استان خراسان جنوبی ۱۷ سال خشکشسالی پیاپی را پشت 
که  از مشکالتی  موضوع جدای  این  و  است  گذاشته  سر 
است  رقم زده  استان  در  را  مهاجرت  و  داشته  مردم  برای 
حیات وحش را نیز در این فصل سرما در معرض خطر قرار 

داده است.
و  ارتفاعات  در  به خصوص  و  جنوبی  خراسان  استان  در 
دمای  حیوانات وحشی شاهد کاهش شدید  زیستگاه های 
از  پس  استان  اقلیم  شرایطی  چنین  در  و  بوده ایم  هوای 
خشک سالی روی دیگرش را نیز به حیات وحش نشان داده 
حیوانات  برای  مناسب  تغذیه  وجود  عدم  و  کم آبی  است. 
موجب  اخیر  سال های  طی  جنوبی  خراسان  در  وحشی 
به  حیوانات  این  کوچ  یا  و  حیات وحش  جمعیت  کاهش 

مناطق دیگر شده است.
کمین  در  نیز  شکارچیان  اقلیمی  سخت  شرایط  کنار  در 
حیات وحش هستند به خصوص شکار کبک تفریحی برای 
مناطق  در  است.  تبدیل شده  غیرمجاز  و  مجاز  شکارچیان 
سرد و ارتفاعات، تعدادی از وحوش مانند قوچ، میش، بز، 
آهو و جبیر برای دستیابی به غذا مناطق حفاظت شده را 
ترک می کنند و راهی جاده ها و اطراف روستاها می شوند 
شده  حیات وحش  بی رویه  شکار  موجب  مسئله  این   که 
و طبیعت کویر را به جهنمی برای حیوانات وحشی تبدیل 

کرده است.

روستاییان مهاجرت حیات وحش
 را به محیط زیست گزارش دهند

در  جنوبی  خراسان  حیات وحش  بر  نظارت  اداره  رئیس 
گفت وگو با مهر، بیان کرد: هم زمان با شروع فصل سرما و 
همچنین کم شدن علوفه بهتر تأمین وحوش و چهارپا نظیر 
قوچ، میش، بز، آهو و جبیر حیات وحش به سمت مناطق 

مسکونی در روستاها حرکت می کنند.
حیوانات  این  اوقات  برخی  اینکه  بابیان  مؤدی  بهمن 
کشاورزی  باغات  و  مزارع  وارد  غذایی  نیاز  رفع  به منظور 
می شوند، اظهار کرد: از اهالی روستاها و مناطق مسکونی 
خواستاریم  می شود،  نزدیک  آن ها  به  حیات وحش  که 
گزارش  محیط زیست  اداره  نزدیک ترین  به  را  موضوع 
دهند. هم زمان با شروع فصل سرما و همچنین کم شدن 
و  آهو  بز،  میش،  قوچ،  نظیر  چهارپایان  و  وحوش  علوفه 
روستاها  در  مناطق مسکونی  به سمت  حیات وحش  جبیر 

حرکت می کنند

شکار غیر قانونی را به
 شماره ۱۵۴۰  محیط زیست گزارش دهند

شکار  برای  شکارچیان  بودن  کمین  در  به  اشاره  با  وی 
شهروندان  از  همچنین  کرد:  تصریح  حیوانات،  این 
خواستاریم، در صورت مشاهده شکار، مراتب را به شماره 
نظارت  اداره  رئیس  دهند.  گزارش  محیط زیست    ۱۵۴۰
اقدامات  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  حیات وحش  بر 
به  وحوش  مهاجرت  از  جلوگیری  راستای  در  انجام شده 
روستاها، اظهار کرد: با شروع فصل سرما در مناطقی مانند 
رباط  حیات وحش  پناهگاه  مظفری،  حفاظت شده  مناطق 
نایبندان که درگیر  پناهگاه حیات وحش  از  شور و بخشی 

خشک سالی است، توزیع علوفه انجام می شود.وی با اشاره 
به منطقه حفاظت شده شاسکوه، درمیان و سربیشه، افزود: 
و  بارش  با  که  مناطقی  دیگر  و  مناطق  این  در  همچنین 
برف، علوفه در آن د فن شده و حیوان نمی تواند تغذیه کند، 
با توجه به تجربه قبلی مناطق را  اداره کل محیط زیست 

شناسایی کرده و اقدام به توزیع علوفه می کند.

توزیع 2۴ تن علوفه
 برای وحوش مناطق حفاظت شده

مناطق  در  وحوش  برای  علوفه  تن   ۲۵ توزیع  از  مؤدی 
تن   ۲۵ گفت:  و  داد  خبر  جاری  سال  در  حفاظت شده 
ارتفاعات بوده  انبارهایی که در  علوفه خریداری شده و به 

وی  است.  انتقال یافته  می شوند،  مسدود  برف  بارش  با  و 
ادامه داد: زمستان سال گذشته نیز ۱۰ تن علوفه در مناطق 

حفاظت شده توزیع شده است.
باید در حد توان خود به تغذیه حیوانات  وی عنوان کرد: 
علوفه  پخش  و  پرندگان  برای  دانه  ریختن  کنیم؛  کمک 
برای علف خواران می تواند بخشی از این کمک ها باشد.

باید در حد توان خود
 به تغذیه حیوانات کمک کنیم

فرمانده یگان حفاظت خراسان جنوبی در گفت وگو با مهر 
با اشاره به عوامل  مهاجرت پرندگان به روستاها، گفت: 

شرایط زیستگاه، امنیت، آب و غذا عوامل عمده و تأثیرگذار 
در مهاجرت حیات وحش به دیگر مناطق است.باید در حد 
توان خود به تغذیه حیوانات کمک کنیم؛ ریختن دانه برای 
پرندگان و پخش علوفه برای علف خواران می تواند بخشی 
از این کمک ها باشد مسعود مستقیم بابیان اینکه اگر یکی 
از این چهار مؤلفه فراهم نباشد، مهاجرت حیات وحش را 
پیاپی در  با توجه به خشک سالی های  افزود:  رقم می زند، 
استان مشکل  خراسان جنوبی، زیستگاه های حیات وحش 
ادامه داد: همچنین  ندارد.وی  تأمین آب و غذای وحوش 
انبارهایی  استان،  سراسر  در  محیط بانی  پاسگاه های  در 
تغذیه  از علوفه وجود دارد که در صورت مشاهده کمبود 
حیوانات  غذای  تأمین  برای  علوفه  این  از  زیستگاه ها،  در 

استفاده می شود.

مستقیم با اشاره به تأمین امنیت حیات وحش، اظهار کرد: 
عرصه  و  حیات وحش  امنیت  تأمین  راستای  در  همچنین 
به صورت  حفاظت  یگان  جنوبی،  خراسان  محیط زیست 
حفاظت  مدیریت  تحت  مناطق  کلیه  در  شبانه روزی 

محیط زیست مستقر هستند.

دستگیری 2۱۶ شکارچی 
غیرمجاز و متخلف زیست محیطی

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: 
از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۱۶ متخلف زیست محیطی و 

شکارچی غیرمجاز در استان دستگیرشده اند.
»مستقیم« بابیان اینکه از این شکارچیان هزار و ۲۲۵ عدد 
اظهار  است،  ضبط شده  و  کشف  جانوری  گونه های  انواع 
قطعه  یازده  و  هزار  شامل  جانوری  های  این گونه  کرد: 
پرنده زینتی، ۹۱ رأس الشه انواع پستانداران و ۱۲۳ قطعه 

پرندگان وحشی است. 
وی بابیان اینکه دو هزار و ۶۳۰ عدد انواع ادوات و وسایل 
ضبط شده  شکارچیان  از  نیز  حیات وحش  غیرمجاز  شکار 
است، افزود: از این تعداد ۵۶ نفر شکارچی غیرمجاز قبل از 
انجام شکار حیات وحش و در حین شروع دستگیرشده اند.
مستقیم از ضبط ۲۴ گرم باروت و هزار و ۳۷۵ گرم ساچمه 
ابتدای سال جاری تاکنون خبر  از شکارچیان غیرمجاز از 
داد و گفت: همچنین تعداد ۴۰۷ عدد فشنگ ساچمه زنی، 
۱۱۴ عدد فشنگ گلوله زنی، ۱۱۵ عدد فشنگ غیرمجاز، 
۱۶ قبضه سالح غیرمجاز و تعداد ۷۹ قبضه سالح شکاری 

مجاز نیز از شکارچیان کشف شده است.
با  جنوبی  خراسان  محیط زیست  حفاظت  یگان  فرمانده 
از  کرد:  اظهار  حیات وحش،  رهاسازی  و  تیمار  به  اشاره 
تیمار و  تاکنون ۵۳ مورد حیات وحش  ابتدای سال جاری 

رهاسازی شده اند.
و  امنیت  غذا،  آب،  کمبود  و  سرما  فصل  که  شرایطی  در 
شرایط زیستگاه، حیات وحش را به خطر انداخته و مجبور 
به مهاجرت می کند در قدم اول باید به مردم این آگاهی 
داده شود که برای تفریح چند لحظه ای خود زندگی یک 
حیوان را نگیرند و در گام بعد باید جامعه بداند که وجود این 
حیوانات درواقع ثروتی است که باید آن را حفظ کنیم و به 
آیندگان منتقل کنیم و ارائه و فرهنگ سازی این آگاهی ها  
برای  مسئول  دستگاه های  سوی  از  بیشتری  تالش های 

جلوگیری کاهش جمعیت حیات وحش استان را می طلبد.

29 دی ماه  روز هوای پاک 

بحران آلودگی هوا  در سال ۱۳۷۴ مسئولین ستاد اجرایی 
کاهش آلودگی هوا را بر آن داشت تا به منظور ایجاد 
حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه و بیان خطرات 
ناشی از الودگی هوا در ، روز ۲۹ دی ماه ساز مان حفاظت 
محیط زیست و تعدادی از ساز مانهای مردم نهاد زیست 
محیطی  فعالیت های نمادین در شهر های مختلف 

کشور انجام دهند 
تعریف آلودگی هوا :

 آلودگی هوا عبارت از وجود یک یا چند آالینده در هوای 
آزاد مانند گازها، بخارات، گرد و غبار ، بو ، دود غلیظ ... 
که  برای زندگی انسان، حیوان و گیاه خطرناک و برای 
اموال مضر باشد و یا بطور غیرقابل قبول مانع استفاده 

راحت از زندگی و اموال گردد.
توان  می  منشاء  اساس  بر  ها  آالینده  بندی  در طبقه 

االینده های هوا را به دو گروه تقسیم بندی نمود :

 الف( آالینده های اولیه :
 این گروه شامل آالینده هایی است که بصورت مستقیم 
وارد اتمسفر شده و با همان ترکیبی که وارد هوا شده اند 
در هوا حضور داشته و قابل اندازه گیری هستند و شامل 
هیدروکربنها، اکسیدهای نیتروژن، گوگرد ، گرد و غبار 

و ... می باشد.
 ب( آالینده های ثانویه: 

شامل آالینده هایی است که در اثر واکنشهای فتوشیمیایی، 
هیدرولیز و اکسیداسیون بر روی آالینده های اولیه تولید 
می شوند و بطور کلی منشاء این آالینده ها آالینده های 
اولیه ای هستند که وارد اتمسفر می شوند این آالینده 
ها شامل ازن، پراکسی ، استیل نیترات، اسیدسولفوریک 
و اسید نیتریک که از آالینده های اولیه نظیر ترکیبات 
شوند. می  حاصل   Nox و   So2  ، هیدروکربنی 

 هدف از اعالم روز ملی هوای پاک
 ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه بوده است 
و از آنجایی که کلید اصلی کاهش آلودگی هوا، مشارکت 
مردمی و افزایش هماهنگی بین بخشی است این روز 
می تواند عامل مهمی در ایجاد این مشارکت و هماهنگی 
بین بخشی باشد. و هریک از سازمانهای مسول در ساز 
مان خود کار مندان و پرسنل خود را به انجام وظایف 

محوله اشنا نموده و به تکالیف قانونی خود عمل نماید 
احساس  با  توام  جدی  عزم  مشکل  این  حل  برای 
مسولیت در داشتن محیط زیستی سالم برای فرزندان  

اینده ساز کشور  باید در مدیران شکل بگیرد.

مناسبت ها

بـرنـج ام-کــي 

خوش عطر، خوش پخت و ١٠٠ درصد خالص
تنها يك بار امتحان کنید

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: ٨-٣٣٦٩٠٨٤٧-٠٥١

بيرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

برنج سفيد دانه بلند از بهترين و مرغوب ترين شاليزارها
تأييد شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی:
به اطالع کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بند )الف( و )ب( ماده 95 قانون مالیات های مستقیم می رساند: 

فردا آخرين مهلت ارسال الکترونیکی فهرست معامالت فصل پايیز 94 از طريق سامانه www.tax.gov.ir و يا به صورت لوح فشرده     
)CD( می باشد.         روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی  

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های

 مسقف چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی
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كاربر ماساژ: 
در پایان این دوره گواهی فنی و حرفه ای

 برای اشتغال به کار داده می شود.
آموزش شايستگی و مهارت ماسـاژ شامل:

 1- تای ماساژ 2- آروماتراپی
 3- یومی هوتراپی )ماساژ ژاپنی( و ...

مشاوره و مهارت های سبک زندگی سالم 
 كاربر گياهان دارويی

 كاربر اسانس های گياهی
فروشنده گياهان دارويی

 كرم سازی 

محل ثبت نام: شعبه ١: خيابان فردوسی مجتمع 
پارس ، طبقه منهای يک )صبح ها از ساعت ١٤-٨ ( 
٠٩١٥٩٦٣٧٣٦٩
شعبه 2: خيابان طالقانی

 طالقانی ٨- فرعی ٨/٣  
)صبح ها ١٤-٨ و عصرها 2٠-١٦ ( 
تلفن: ٣22٣٠١٤٧- ٣22٣٦٨٠٦

ثبت نام برای عموم آزاد است 
 قابل توجه فارغ التحصیالن 

تربیت بدنی ، پرستاری و مامایی
 برای تربیت مربی ماساژ

Hteb.ir :آدرس سايت

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای
 حیــات  طیبــه

 در رشته های ذيل ثبت نام می کند:

با تخفیف ويژه قیرگونی
محالتی - بین توحید و مدرس
09153619297  

ايزوگـــام
 مصطفی هريوندی

نبش حکيم نزاری ١   ٣222١٥2٥ - ٠٩١٥٣٦٣٥٥٨٧

رستوران و غذای آماده حکیم 

مرغ بريان شکم پر چلو كباب وزيری   چلو كباب كوبيده   
چلو سلطانی چلو برگ    چلو جوجه كباب  

زرشک پلو با مرغ  سوپ جو    چلو پاچين  
چلو كباب نگينی  چلو مرغ سرخ شده   چلو بختياری  
چلو كباب بلغاری چلو جوجه با استخوان  چلو كباب قفقازی  

قيمه و قورمه  

همراه با در خدمت شما همشهريان عزيز
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مشکالت عشق یک طرفه

در بسیاری موارد دیده می شود افرادی كه دچار عشق 
یك طرفه هستند، به این دلیل كه شهامت ابراز و مطرح 
كردن آن را به طرف مقابل ندارند یا نمی توانند بپذیرند كه 
معشوق شان هیچ میل و رغبتی به برقراری ارتباط با آنها 
ندارد سكوت و صبوری و رنج كشیدن را پیشه می كنند و 
آن را نوعی تالش برای رسیدن به عشق شان می پندارند 
اما این باور یك باور اشتباه و بیهوده است. به این دلیل 
كه با سكوت و صبوری كردن نه تنها هیچ میل و رغبتی 
در طرف مقابل ایجاد نمی شود بلكه ممكن است با دیدن 
این همه عطش و فشار عاطفی عقب نشینی كرده و بیشتر 

دوری كند.
در جهت تالش  اقدامی  از هر  قبل  باید  اشخاص  این 
خود  در  را  این  و  بسنجند  باید  آوردن  دست  به  برای 
جست وجو كنند كه تاوان این اقدام و تالش چه خواهد 
بود و اصال برای رسیدن به چه هدفی در راه رسیدن 
می كنند؟  و تالش  ازخودگذشتگی  همه  این  به عشق 
چنین اشخاصی چون بیشتر درگیر به دست آوردن و رفع 
عطش عشقی شان هستند خودشان را فراموش می كنند و 
در صورت ایجاد رابطه و ادامه دار شدن آن، پیامد و نتیجه 

مطلوبی حاصل نخواهد شد.
از بهترین راهكارها این است كه از  در قدم اول یكی 
دوستان و افرادی كه به طرف مقابل شما نزدیك هستند 
دست  به  شما  به  او  عالقه  میزان  زمینه  در  اطالعاتی 
بیاورید و به قول معروف مزه دهان او را بفهمید. شاید او 
اصال به ایجاد ارتباط عاطفی عالقه مند نیست، شاید هم 
معیارهایی كه دارد با ویژگی های شخصی كه عاشق اش 
شده فاصله زیادی دارد یا اینكه با شخص دیگری در 
ارتباط است، شاید هم تمایالتی در او وجود داشته باشد 
و اگر از راه درست و منطقی از عالقه طرف مقابل مطلع 

بشود رابطه عاطفی متعارفی شكل بگیرد.

باورهایتان را تغییر دهید
 تا دنیایتان تغییر کند

سیركی  مسئول  از  كودكی 
این  به  فیل  چرا  پرسید: 
به  طنابی  با  را  بزرگی 
ضعیفی  و  كوچكی   این  
تواند  می  فیل  اید؟   بسته 
راحتی  به  حركت  یك  با 
خودش را آزاد كند و خیلی 
چنین  فیل  این  گفت:  فیل  صاحب  است.  خطرناک 
طناب  این  با  فیل  این  چون  بكند.  نمیتواند  كاری 
ضعیف بسته نشده است، آن با یك تصور خیلی قوی 
در ذهنش بسته شده است. كودک پرسید چطور چنین 
چیزی امكان دارد؟ صاحب فیل گفت: وقتی كه این 
فیل بچه بود مدتی آن را با یك طناب بسیار محكم 
اثری  هیچ  اش  رهایی  برای  فیل  زیاد  تالش  بستم. 
نداشت، و از آن موقع دیگر تالشی برای آزادی نكرده 
است. فیل به این باور رسیده است كه نمی تواند این 
كار را بكند. شاید هر كدام از ما، با نوعی فكر، با نوعی 
باور غلط بسته شده ایم كه مانع حركت ما به سوی 
پیروزی است. در واقع این باورهای غلط مثل یه سد 
عمل می كنه، سد فكری. باورهایتان را تغییر دهید تا 

دنیایتان تغییر كند.

به خاطر داشته باشید كه امروز همان فردایی است 
كه دیروز درباه آن نگران بودید. از خود بپرسید
 اقاًل این چیزی كه درباره اش نگرانم به وقوع 

خواهد پیوست یا خیر ؟

هیچكس حق ندارد وظایف خود را فدای تمایل دل 
خویش كند، اما دست كم باید این حق را به دل داد كه 

هنگام عمل به وظایف خویش خوشنود نباشد.

از جمله تواضع و فروتنی، سالم كردن
 بر هر كسی است كه بر او میگذری،

 و نشستن در پایین مجلس است.

امام حسن عسكري )ع( در سال 232هجري در مدینه چشم 
به جهان گشود. مادر واال گهرش سوسن زني الیق و صاحب 
فضیلت و در پرورش فرزند نهایت مراقبت را داشت، تا حجت 
زن  این  دهد.  پرورش  است  شایسته  كه  چنان  آن  را  حق 
پرهیزگار در سفري كه امام عسكري )ع( به سامرا كرد همراه 

امام بود و در سامرا از دنیا رحلت كرد. 
صورت و سیرت امام حسن عسکري )ع(

اعتدال  حد  در  بدني  و  گندمگون  صورتي  یازدهم  امام 
پیشاني  و  درشت  چشماني  كماني،  سیاه  ابروهاي  داشت. 
بود.  سفید  بسیار  و  درشت  دندانهایش  داشت.  گشاده 
خالي بر گونه راست داشت.امام حسن عسكري )ع( بیاني 
 شیرین و جذاب و شخصیتي الهي باشكوه و وقار و مفسري 
بي نظیر براي قرآن مجید بود. راه مستقیم عترت و شیوه 
اصحاب  براي  ویژه  به  و  مردم  به  را  قرآن  تفسیر  صحیح 

بزرگوارش - در ایام عمر كوتاه خود - روشن كرد.
موقعیت امام 

بااینكه دستگاه خالفت اجازه نمي داد مردم به راحتي با امام 
مالقات كنند، حضرت محبوب قلوب همة مسلمانان، اعم از 
شیعه وغیر شیعه بود. در روایتي كه بیشتر مورخان آن را نقل 
كرده اند، از احمد بن عبیدا...خاقان ) كه زماني مسولیت خراج 
قم بر عهده وي بود و دشمني شدیدي نسبت به خاندان پیامبر 
و مردم قم داشت( نقل شده است كه گفت: من هیچ مردي 
از علویان را چون حسن بن علي عسگري )ع( در سامرا ندیدم 
و نشنیده بودم كه این چنین در وقار و عفاف وزیركي باشد، 
به طوري كه او را بر بزرگان،  امیران، وزیران و منشیان برتري 

مي دادند. سپس میگوید: روزي من باالي سر پدرم )معتمد 
عباسي( ایستاده بودم، آن روز پدرم براي دیدار با مردم مجلس 
داشت. یكي از حاجیان وارد شد و به پدرم گفت: »ابن الرضا 
)امام حسن عسگري علیه السالم( در دم ایستاده است« پدرم 
گفت: به او اجازه ورود بدهید، او وارد شد، وقتي پدرم او را دید 
چند قدم به سمت او رفت )كاري كه ندیده بودم( با هیچ كس، 
حتي با امیران و حكمرانان بزرگ كرده باشد وقتي نزدیك او 
شد، او را در آغوش كشید و صورت و پیشاني او را بوسید،  
آنگاه دست او را گرفت و برجاي خود نشاند. پدرم روبروي 
او نشست و با او به گفتگو پرداخت. او را با كنیه )به عالمت 
احترام( خطاب مي كرد و با جمله »پدر ومادرم به فدایت« با 
او سخن مي گفت. شب هنگام از پدرم پرسیدم   آن كه امروز 
این چنین نسبت به او فروتني مي كردي چه كسي بود؟ پدرم 
گفت: او ابن الرضا، پیشواي شیعیان است. آنگاه ادامه داد:  اي 
فرزندم اگر خالفت از دست بني العباس بیرون رود هیچ كس 
براي خالفت در بین بني هاشم از او سزاوارتر نیست. او به 
خاطر فضل، صیانت نفس، زهد، عبادت و اخالق نیكو شایسته 
خالفت است. پدر او مرد بزرگوار، عاقل، نیكوكار و فاضلي بود.

شمه اي از فضایل حضرت
فضایل اخالقي وكماالت معنوي امام حسن عسگري )ع( 
موجب شده بود كه نه تنها شیعیان و پیروان آن حضرت، بلكه 
عامه مسلمانان و حتي دشمنان نیز بر عظمت و بزرگواري 
از گفتار دشمنان  نمایند كه نمونه اي  اعتراف  آن حضرت 
آن حضرت سخن احمدبن عبیدا... بود كه بیان گردید. امام 
حسن )علیه السالم( همچون پدران بزرگوارش عابدترین فرد 

زمان بود و بیش از همه به اطاعت خداوند مي پرداخت.محمد 
شاكري مي گوید: امام به سجده مي رفت ومن مي خوابیدم 

و بیدار مي شدم و او همچنان در سجده بود.
بانان را  امام زنداني مي شد،  عبادت حضرت زندان  هرگاه 
تحت تأثیر قرار میداد، به گونه اي كه عبادت و رفتار او با 
زندانابانان موجب شرمندگي آنها مي شد كه نمونه اش را در 
جدش امام كاظم نیز دیدیم. صالح بن وصف كه از ماموران 
عباسي بود و مسئولیت نگهباني از امام را بر عهده داشت، از 
سوي برخي از عباسیان تحریك مي شد كه بر امام سخت 
گیري كند، او در پاسخ آنان گفت: دو مرد را كه از بدترین 
افراد من بودند، بر او مامور كردم، اما آن دو در عبادت و نماز 
خواندن به درجات باالیي رسیده اند.شیخ مفید از محمد بن 
اسماعیل علوي نقل مي كند: امام عسگري )علیه السالم( 
نزد علي بن او تامش زنداني گردید. این شخص برخاندان 
ابیطالب بسیار سختگیر بود.  با اینكه به او توصیه شده بود 
كه نسبت به امام سختگیري كند، در حالي از امام جدا شد 
از دیگران بینش و آگاهي یافته بود و گفتارش  كه بیش 
درباره امام نیكو بود. درعلم و دانش نیز مورخان حضرت را 
داناترین فرد زمان خود معرفي كرده اند و بر این نكته اتفاق 
نظر دارند كه آن حضرت نه تنها در احكام دین متخصص 
بلكه در تمام علوم و در عرصه هاي مختلف دانش  بود، 

یگانه عصر خود به شمار مي رفت. 
تالشهاي سیاسي امام

از روایات چنین بدست مي آید كه امام حسن )ع(  چند مرتبه 
به زندان افكنده شد، از جمله معتز آن حضرت را به همراه 

عده اي از طالبي ها زنداني كرد. ابن شهر آشوب نقل مي 
كند: معتز به سعید حاجب پیشنهاد كرد، امام عسگري )علیه 
را گردن  او  راه  بین  در  و  ببرد  كوفه  به طرف  را  السالم( 
بزند. ولي پس از سه روز خود معتز كشته شد مهتدي نیز 
امام را زنداني كرد و حتي تصمیم داشت امام را به شهادت 
برساند ولي خداوند به او مهلت نداد، علي بن محمد بن زیاد 
صیمري از ابوهاشم نقل كرده است كه گفت: من نزد امام 
عسگري )علیه السالم( در زندان مهتدي بودم اما به من 
فرمود: این مرد ستمگر )مهتدي( قصد داشت امشب پا از 
گلیمش درازتر كند و به ساحت قدس ربوبي جسارت نماید، 
ولي خداوند عمرش رابه سرآورد و حكومت را به جانشین او 
سپرد سپس فرمود من فرزندي ندارم و به زودي خداوند به 
لطف خود فرزندي به من عطا خواهد كرد. ابوهاشم گوید: 
وقتي آن شب صبح شد،  تركها برمهتدي شورش كردند، 
مردم همه با آنان همراه شدند و او را كشتند و معتمد را به 

جاي او گذاشتند.
 كلیني از ابراهیم بن موسي بن جعفر نقل كرده است: زماني 
كه امام حسن عسگري )علیه السالم( در زندان صالح بن 
وصیف بود، عباسي ها به او گفتند كه امام عسگري )علیه 

السالم( را محدود كند و بر او سخت بگیرد. 
صالح گفت با او چه كنم؟ او را به دو نفر از شرورترین افرادم 
سپرده ام ولي آنهاهم درعبادت و نماز به مقام باالیي رسیده 
اند. اینها همگي مي رساند كه امام عسگري )علیه السالم( 
فعالیتهاي سیاسي گسترده اي  بزرگوارش  پدران  همچون 

داشتند و در این راه بارها زنداني شدند.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

حکایت

آیه روز  

باغهای جاودانی كه ]خدای[ رحمان به بندگانش در جهان ناپیدا وعده داده است در 
حقیقت وعده او انجام شدنی است.سوره مریم, آیه 61

حدیث روز  

هر كه به پایین نشستن در مجلس خشنود باشد، پیوسته خدا و فرشته ها بر او رحمت فرستند تا برخیزد.
امام حسن عسكری )ع(

سبک زندگی

طلوع یازدهمین آفتاب والیت از مدینه الرسول )ص(

                        

بزرگ خط  خطاطان  از   -1 افقي: 
 -2 كلمبیا  پایتخت   - نستعلیق 
پایتخت فلزي - شاخ  سلطنتي -  
گاو و گوسفند 3- شهر صنعتي ایران  
- مدرسه ابتدایي - ضمیري عربي 
4- چاشني ساالد - چاشني اصلي 
غذا -  حرف فاصله - از شهرهاي 
كردستان 5- مطابق قاعده -  جالد 
تنفسي-   لوله   -6 آش   - استالین 
تك و یگانه-  مسیحي 7- لقب امام 
محمدتقي )ع( - گاري - فراموشي 
8- گرمي آتش -  نوشته پژوهشي  
از  كردن-   ریز  ریز   -9 كمیابي 
جان  و  روح   - آمریكا  ایالتهای 
10 - پایتخت چك - تنگه جنوب 
كشور-  ضعیف و رنجور 11- بازي 
نفس گیر -  سیاه -  از شهرهاي 
بي  و  كم   -12 شرقي  آذربایجان 
ارزش - حرص و طمع - چسبناک 
- ضمیر غایب 13-  زود و سریع - 
فك- چیزها 14 - بهشت - كج و 
تره  خمیده - شنا كردن 15- شاه 
- دستگاه فرستنده و گیرنده رادیویي 

كوچك  قابل حمل با برد محدود
بیالن   - دادن  زینت  عمودي:1- 
دستمزد  بهادار-   اوراق  بازار   -2
و  جد   -3 شیریني  معطر  ماده   -

اسپانیا  در  ورزشگاهي   - پدربزرگ 
نویسنده   -4 چین  كشور  نژاد   -
 - نوبل  جایزه  برنده  و  آمریكایي  
غذاي نذري - نظر - حرف تعجب 
خانمها 5- نقش هنرپیشه  - امتداد 
محل  فحش 6-  و  دشنام   - یافته 
فضانورد  كار -  خرگوش  و  كسب 
روسیه  در  رودي   -7 گذر  محل   -
- پایتخت تبت - قاضي ورزشي 8- 
صحیح و سالم  - میل و قصد-  زني 
و  عجله   -  9 است  زاییده  تازه  كه 

تندي-  آژیر خطر - پول حرام 10- 
مار عظیم الجثه - مقام و درجه - 
دسته باریك  زیر پرچم 11 - فرزند 
نتیجه - برنج فروش  - حرف ندا 
گل   - كن  جمع  دهان  مزه   -  12
اصیل   - كهنه  آزار  دل   - نومیدي 
 - پرحرف   -13 بودن  نژاد  پاک  و 
عرب  زمستان   - مقیاس  و  مقدار 
14-  آتش انداز -  از سازهاي بادي 
-  حاال و االن 15 - نوعي زغال 
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سعادت مانند توپ فوتبال است وقتی از ما دور
 می شود دنبال آن می دویم و وقتی می ایستد

 با یك ضربه آن را از خود دور می سازیم.
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زهرا حسن دوباره دارد امشب 
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123456789101112131415

سیسرانالامتاوگ1

راتسانتاسونیس2

زرانباکنتتیرت3

مامتاجارایجا4

ینینرونالانخ5

نملواعجسمانی6

یعسادتقاالما7

خماشنایسنتریس8

الومیدتبمیلا9

الموسمهراسیی10

ذتربارهدنرسه11

رکودعلسنانمس12

شمرندنبتسدمای13

هریادباهوادوا14

راوسهلیبهراکره15

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

تمامی لوازم دست دوم منزل را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.    09158668002

مغازه کفش فروشی با دکوراسیون عالی 
و کفش های شیک با شرایط عالی واقع 

در بازار به فروش می رسد.
09158600545

فروش امتیاز آپارتمان تعاونی کارگشا 
میدان سفیر امید  فی: توافقی

09151615023

استخدام بازاریاب و 
ویزیتور حرفه ای در 

شرکت پخش مواد غذایی
حقوق ثابت + مزایا + 

بیمه + پورسانت عالی + 
ایاب ذهاب

  32320146
  09154811460
09105601359

فروش مرغداری گوشتی با ظرفیت 30 هزار 
قطعه گوشتی دارای دو سوله تولید، یک سوله 

انبار و 3 واحد سرایداری همچنین سیستم 
به روز گرمایشی و تهویه سالن های تولید

   آدرس: آرین شهر- سه راهی روم  
09155625379 - 09155610240 

فروش پوشاک زنانه به علت تغییر شغل مبلغ فروش  
تقریبا 5/000/000 تومان می باشد که با خریدار 

واقعی توافق می کنم.     09158610534

فروش مغازه باطری فروشی اطلس واقع در 
امیرآباد حاشیه جاده اصلی با موقعیت عالی 

و پروانه کسب       09159612477

فروش منزل ویالیی جنوبی 273 مترمربع 
زمین ، 240 زیربنا فی : 360

معلم 7- پالک 34     09155620967

فروش یا رهن سوله 
400 متر شهرک صنعتی

 2000 متر زمین با امکانات کامل
09152688302

توجه                     توجه
تاالر عروسی با امکانات بسیار خوب 
و فروش بسیار عالی )به دلیل تغییر 

شغل( به فروش می رسد.
09359280927

فروش یک باب مغازه فست فود
 )اسنک - ذرت مکزیکی و ساندویچ(

واقع در خیابان معلم با موقعیت عالی 
قیمت:  توافقی

09371609295

به تعدادی چرخکار ماهر 
و استاد کار ماهر در تولیدی 

پوشاک نیازمندیم.
09151637348 - مقدم

32227338

برگزاری دوره مسئول ایمنی کارگاه 
با کسب مدرک بین المللی مورخ 

94/11/8 مهلت ثبت نام 94/11/5 
 32225663

09158612453

به یک نفر مدیر فروش و منشی 
برای دفتر دکوراسیون نیازمندیم.
32450695 -09151604841

 فروش انواع رم ، فلش 
  گیرنده اسپیکر،  سی  دی

 دی وی دی خام و لوازم جانبی
بین مطهری 2 و 4 - سروش

صداقت در معامله و تجربه پشتوانه کار ماست 
فروش اقساطی لپ تاپ ، تبلت و کامپیوتر )با چک کارمندی بدون ضامن(

با گارانتی معتبر

09157417139 - ایوبی

میدان اول مدرس - مجتمع تجاری 
الماس طبقه پایین   تـک رایـانه

فروش و خدمات پس از فروش 
ماشین های اداری از قبیل فتوکپی، اسکنرهای

 بایگــانی و تخت ، فکــس ، چند منظوره هـا 
و پرینترهــای رنگی و لیـزری

دوربین های حرفه ای و کامپکت کانن و نیکون
GPS های دستــی ، تجهیــزات آتلیـه و کلیه

 لوازم جانبی دوربین و پرینتر

اقساط 10 ماهه ویژه فرهنگیان

نمایندگی کلیه محصوالت   کانن در خراسان جنوبی

آدرس: خیــابــان مــدرس
بین مدرس 16 و 14 طبقه دوم

تلفن: 32213255-32211999   همراه  09360024459 حمیدی

آگهی  استخدام
شرکت بازرگانی نوین آوران شانجان چای گوزل

برای تکمیل کادر فروش خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید

توضیحاتتعدادمدرک تحصیلینوع سمتردیف

روابط عمومی باال18دیپلم به باالبازاریاب آقا1
 داشتن ضامن معتبر

روابط عمومی باال18دیپلم به باالبازاریاب خانم2
 داشتن ضامن معتبر

مزایا: حقوق ثابت، بن کارگری، حق اوالد، حق مسکن، ایاب و ذهاب، سنوات، عیدی، بیمه تکمیلی، بیمه تامین اجتماعی، 
امنیت و ضمانت شغلی باال )پورسانت استثنایی(

واجدین شرایط از ساعت 9 صبح الی 16 با شماره 09151676268 تماس حاصل فرمایند.
توجه: افرادی که سابقه کاری در این زمینه ها دارند در اولویت هستند

بیرجند: بلوار معلم – نبش معلم 8 – پالک 91- واحد 1

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

درب و پنجره ، مس و آلومینیوم 
فقط با یک تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئی

به یک نفر خانم برای نگهداری از بانوی سالمند
 به صورت تمام وقت با حقوق توافقی نیازمندیم.
05432224636 -09154630891 

 )ساعت تماس: 18الی 21 (
بهترین گزینه جهت سرمایه گذاری

 با احداث گلخانه و باغ ویال 
در دشت بجد-معاوضه با خودرو 

09376234005
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شهرخبر: مطالعات جدید ثابت کرده است که نوشیدن مقدار متعادل قهوه در دوران میانسالی خطر ابتال به آلزایمر و اختالل مشاعر را
 کاهش می دهد. در واقع می توان گفت که نوشیدن قهوه عملکردهای ادراکی مغز را بهبود می بخشد و کافئین احتمال ابتال 
به پارکینسون را کاهش می دهد. گفتنی است که نوشیدن قهوه احتمال ابتال به دیابت نوع 2 را نیز کمتر می کند. 

قهوه ؛ عامل پیشگیری از آلزایمر اخبار ورزشی
نجمه خدمتی برای سهمیه المپیک

 به هند سفر می کند

مالیی- نایاب رئیس هیئت تیراندازی با تفنگ استان 
در گفتگو با آوا عنوان کرد: مسابقات تیراندازی قهرمانی 
آسیا در هند آخرین مرحله توزیع سهمیه المپیک در رشته 
تیراندازی می باشد که از ۵ تا ۱۴ بهمن در دهلی نو 
پایتخت هند برگزار می شود. نایاب با اشاره به اینکه نجمه 
خدمتی، نماینده شایسته استان که پیش از این برای 
کشورمان در تفنگ بادی۱0 متر، سهمیه المپیک کسب 
کرده است، خاطرنشان کرد: طبق برنامه اعالم شده ، 
روزهای 9 و ۱۱ بهمن در 2 ماده تفنگ ۱0 متر و ۵0 متر 
3 وضعیت زنان، برای کاروان تیراندازی ایران به میدان 
می رود. وی یادآور شد: سامان توکلی با امتیاز ۵۵9 در 
 رشته تپانچه به مرحله سوم مسابقات زمستانه راه یافت.

مسابقات فوتسال قهرمانی کارمندان 
ادارات خراسان جنوبی ادامه یافت

بیرجند  همگانی  ورزش های  هیئت  رئیس  فارس: 
گفت: در نوزدهمین روز از مسابقات فوتسال قهرمانی 
کارمندان ادارات خراسان جنوبی ابتدا تیم مرکز آموزش 
از  یک  بر   6 بیرجند  ا... )ص(  رسول  محمد  مرزبانی 
سد تیم جهادکشاورزی گذشت و سپس بانک توسعه 
تعاون چهار بر یک مقابل  آتش نشانی مغلوب شد.عرفی 
تصریح کرد: در سومین بازی بانک تجارت 2 بر 2 با 
امور مالیاتی خراسان جنوبی به تساوی رضایت داد و 
تیم بانک ملی نیز 2 بر 2 در مقابل شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی متوقف شد.وی یادآور شد: در پنجمین 
بازی تیم میراث فرهنگی یک بر صفر در مقابل تیم 
تامین اجتماعی به پیروزی رسید و  شرکت نفت یک بر 

صفر از سد صدا و سیمای خاوران گذشت.

تیم 8 نفره استان در جایگاه چهارم 
مسابقات وزنه برداری ایستاد

جنوبی  خراسان  وزنه برداری  هیئت  سرپرست   : فارس 
کشور  شرق  جنوب  وزنه برداری  مسابقات  در  گفت: 
ورزشکاران استان با کسب چهار مدال رنگی در جایگاه 
چهارم تیمی ایستادند.  برومند اظهار کرد: در این ماراتن 
سیستان  استان های  از  وزنه بردار   ۵۴ منطقه ای  ملی 
شمالی،  و  جنوبی  رضوی،  خراسان های  بلوچستان،  و 
کرمان و یزد در زاهدان با یکدیگر به رقابت پرداختند. 
احمد  مسابقات،  انفرادی  بخش  در  کرد:  تصریح  وی 
یک ضرب  حرکت  در  کیلوگرم  وزن 69  در  محمودی 
۱۱0 کیلوگرم، دو ضرب ۱۴0 کیلوگرم و مجموع 2۵0 
کیلوگرم بر سکوی قهرمانی ایستاد. در دسته 8۵ کیلوگرم 
به عنوان  و  تکنیک  بهترین  کننده  ارائه  الوانی  محمد 
ورزشکار سن پایین مدال طالی بدون امتیاز را کسب 
کرد و مقام سوم اصلی رقابت ها را از آن خود کرد، در 
وزن ۱0۵ کیلوگرم مصطفی مقدم در جایگاه سوم قرار 
گرفت. علی افضلیان و حسین آراسته نونهاالن وزنه بردار 
استان در مسابقات شرق کشور بودند که به خاطر اجرای 
تکنیک های ورزشی از طرف فدراسیون مورد تجلیل قرار 
گرفتند. محمد رضایی و محمد علی جعفری در دسته 77 
کیلوگرم و میالد شاهین در وزن 77 کیلوگرم از دیگر 

وزنه برداران استان در این مسابقات بودند. 

ماده ای که موجب بروز 
چربی شکمی می شود 

قندی  نوشابه های  مصرف  نیوز:  سالمت 
خصوص  به  بدن  چربی  افزایش  بروز  سبب 

افزایش  می شود.  شکمی  دور  چربی های 
آمدن  وجود  به  موجب  شکم  دور  چربی های 
دیابت و بیماری های قلبی می شود و در افراد 
زیاد  مصرف  بین  مستقیم  ارتباط  میانسال 
درون  چربی  افزایش  در  قندی  نوشابه های 

به  بدن  داخل  در  که  چربی هایی  است.  بدن 
وجود می آید بیشتر اطراف دستگاه های داخل 
بدن نظیر کبد، لوزالمعده و روده ها را می گیرد 
این چربی ها بر روی کارکرد هورمون های فرد 

تأثیر می گذارد. 

برای کاهش وزن از استرستان بکاهید
 

توانایی  از  استرس  محققان،  گفته  به  شهرخبر: 
شما برای کاهش وزن می کاهد. »بتاتروفین« 
و  شده  چربی  تجزیه  توانایی  کاهش  موجب 

رابطه ایی بین استرس حاد و اضافه وزن ایجاد 
هستند  مطلب  این  بیانگر  ها  یافته  شود.  می 
به  تواند  می  مزمن  و  حاد  استرس  کاهش  که 
افراد در کاهش وزن کمک کند. البته محققان 
اذعان دارند که استرس مالیم می تواند موجب 
تقویت عملکرد افراد در کوتاه مدت شود، اما در 

بلندمدت، تاثیرات مضر و زیانباری دارد.

چاره ترک خوردن لبها چیست؟
 

دارای  اتاق  مثل  خشک،  هوای  در  عصرایران: 
تبخیر  لب ها  رطوبت  مرکزی،  حرارت  دستگاه 
می شود و شما خشکی لب ها را احساس کرده و 
با زبان آنها را مرطوب می کنید. وقتی این رطوبت 
هم تبخیر شود، باز هم رطوبت بیشتری از لب ها 
لب  خوردن  ترک  نهایی  درمان  می شود.  خارج 
سرد  نمک  آب  با  آنها  روزانه  کردن  کمپرس 
است. یک قاشق مرباخوری نمک را در نیم لیتر 
آب حل کنید. حوله ای را در آن خیسانده و چند 
دقیقه روی لب ها بگذارید. این کار را به مدت 
یک هفته انجام دهید. بالفاصله بعد از کمپرس 
کردن لب ها الیه ای ضخیم  نرم کننده لب، مثل 
وازلین یا النولین روی لب بزنید تا رطوبت را در 
باشید که زبان زدن  باید متوجه  آن حفظ کند. 

لب ها اولین عامل ترک خوردن آنهاست.

با این خوراکی ها دندان هایی سالم 
داشته باشید 

سالمت نیوز: چای سبز: چای سبز حاوی پلی فنل  
آسیب  از  که  است  گیاهی  آنتی اکسیدان  یک 

بیماری های  و  دهانی  حفره   ایجاد  و  دندان ها 
همچنین  سبز،  چای  می کند.  پیشگیری  لثه ای 
دارای مقداری فلوراید است که از خراب شدن 
مینای دندان جلوگیری می کند. شیر و ماست: 
برای  کننده،  شیرین  مواد  بدون  ماست  و  شیر 

پایینی  اسیدیته  دارای  آن ها  است.  مفید  دندان 
هستند، بدین معنا که از تخریب تدریجی دندان 
که پوسیدگی نام دارد، پیشگیری می کنند. شیر، 
سالمتی  حافظ  که  است  کلسیم  از  غنی  منبع 
دندان است و همانطور که می دانیم، جزو اصلی 

و مهم دندان و استخوان است. پیاز: این سبزی، 
سولفور)  بنام  قوی،  باکتری  ترکیب ضد  دارای 
بیشترین  محققان،  نظر  طبق  است.  گوگرد( 
خام  صورت  به  که  است  زمانی  پیاز،  خاصیت 
و پوست کنده استفاده شود، البته ممکن است 

خوشمزه نباشد ولی ضامن سالمتی دندان های 
شما خواهد بود.

علل خواب رفتگی دست  و پا چیست؟
 

سالمت نیوز: برخی از افراد زمانی که برای مدت 
طوالنی به صورت دوزانو یا چهارزانو می نشینند 
یا مدتی دست و پای خود را حرکت نمی دهند 
احساس خواب رفتن دست و پا و بی حسی این 
بخش های بدن را می کنند. سوزن سوزن شدن و 
درد در دست ها و پاها از دیگر نشانه های خواب 
شایع ترین  رود.  می  شمار  به  پا  و  دست  رفتن 
بوده که  از حد خلط سودا  بیش  افزایش  علت، 
نوعی از غلظت خون محسوب می شود. افرادی 
که در حالت دوزانو یا چهارزانو نشسته  و زودتر 
از یک ساعت حالت خواب رفتگی در پاهایشان 
احساس کنند یا در خواب دچار این حالت شوند 
الزم است جهت درمان به موقع اقدامات الزم را 
انجام دهند. کاهش مصرف غذاهای سرخ کردنی 
و عدم استفاده از فست فودها از جمله روش های 
طبیعی درمان خواب رفتگی دست و پا محسوب 
می شود. جویدن یک قاشق چایخوری سیاه دانه 
به مدت ۴0 روز هنگام صبح و شب همچنین 
درمان  طبیعی  روش های  دیگر  از  خون  اهدای 

خواب رفتگی دست و پا است.

برای کاهش وزن از استرستان بکاهید

کشف سکه هاي عتیقه در فرودگاه بیرجند 

از  بازرسي  در  عتیقه  از کشف 60 سکه  استان  فرودگاه هاي  پلیس  فرمانده 
بسته پستي خبر داد. سرگرد زراعتگر، گفت: مأموران پلیس فرودگاه شهرستان 
بیرجند هنگام کنترل بار مسافران فرودگاه به یک بسته پستي مشکوک شدند 
که با شناسایي صاحب بسته، نامبرده به پلیس فرودگاه احضار شد. وي گفت: 
با هماهنگي مقام قضایي با حضور نماینده حراست پست استان ، بسته مذکور 
بازگشایي شد که در بازرسي از این بسته، 60 قطعه سکه قدیمي متعلق به 
دوران قاجاریه و معاصر کشف شد. فرمانده پلیس فرودگاه هاي خراسان جنوبي 
براي خرید و فروش  نداشتن صاحب سکه ها  به مجوز  با عنایت  داد:   ادامه 
آن ها، پرونده اي در این خصوص تشکیل شد که متهم در بازجویي به عمل 
زمان طوالني،  در  نگهداري سکه ها  به  به خاطر عالقه  اذعان داشت  آمده 
اقدام به جمع آوري آن ها کرده است. زراعتگر در پایان گفت: متهم با پرونده 

متشکله به دادسرا اعزام شد.

کشف نیم تن تریاک و حشیش در استان

فرمانده انتظامي استان از کشف ۵08 کیلو و 300 گرم تریاک و حشیش 
پاسگاه  مأموران  گفت:  شجاع  سرهنگ  داد.  خبر  نهبندان  شهرستان  در 
عملیاتي سهل آباد هنگام کنترل محورهاي عبوري به دو دستگاه خودروي 
پژو ۴0۵ که قصد عبور از کمین مأموران را داشتند مشکوک و به آنان 
با شنیدن صداي ایست  افزود: سوداگران مرگ  دستور توقف دادند. وي 
،خودروی  گریز  و  تعقیب  کیلومتر   ۱۵ از  پس  که  کردند  فرار  مأموران 
از خودروها،  بازرسي  پلیس متوقف شد و مأموران در  قاچاقچیان توسط 
مرگ  زمینه 6 سوداگر  این  در  که  کردند  کیلوگرم حشیش کشف   272
مأموران  دیگر  هاي  عملیات  کرد: طي  نشان  خاطر  وي  شدند.  دستگیر 
از دو دستگاه کامیون و یک دستگاه خودروي مزدا،  شهرستان نهبندان 
236 کیلو و 300 گرم تریاک کشف کردند که در این زمینه پنج قاچاقچي 

دستگیر شدند و جهت سیر مراحل قانوني روانه دادسرا شدند.

انفجار گاز در منزل مسکونی

انفجار گاز در منزل مسکونی یک نفر را روانه بیمارستان کرد. با اعالم این 
خبر در تاریخ 27 دی ماه جاری حوالی بلوار صنعت و معدن آتش نشانان 
ایستگاه ۵ به محل حادثه اعزام شدند. فرمانده تیم اعزامی در این باره گفت: 
از  پس  و  کرده  روشن  را  نیک  پیک  حمام،  کردن  گرم  برای  دیده  حادثه 
خاموش شدن شعله گاز در هوا متساعد شده و با وجود یک منبع جرقه انفجار 
صورت گرفته بود. شرفی افزود: آتش نشانان پس از ایمن سازی محل نسبت 
به قطع برق، گاز و برق منزل مسکونی اقدام و از خطرات احتمالی پیشگیری 
کردند. در این حادثه یک نفر مصدوم شد که توسط عوامل اورژانس حاضر 
توصیه  محترم  شهروندان  به  لذا  یافت.  انتقال  بیمارستان  به  صحنه   در 
جدا  استاندارد  غیر  وسایل  استفاده  از   ، حمام  کردن  گرم  جهت  شود:  می 
خودداری نمایند.گفتنی است؛ آتش نشانان بیرجند در هفته گذشته به ۱6 
ماموریت اعزام شدند که از این تعداد 7 مورد حریق و 9 مورد حادثه می باشد.

امداد رسانی امدادگران استان به 
مصدومان حادثه انحراف اتوبوس

جنوبی  خراسان  احمر  هالل  امدادگران 
اتوبوس  دستگاه  یک  دیدگان  حادثه  به 
شده  سانحه  دچار  و  منحرف  جاده   از  که 
وقوع  اعالم  پی  در  کردند.  امدادرسانی  بود  
بالفاصله  بشرویه  به  فردوس  محور  در   حادثه 
تیم های امداد جاده ای به محل حادثه اعزام 
امداد و نجات را آغاز کردند.  شدند و عملیات 
اتوبوس  مسافران  از  نفر   20 حادثه  این  در 
 ۱0 و  مداوا  سرپایی  نفر   ۱0 که  دیدند  آسیب 
به  احمر  هالل  و  اورژانس  توسط  نیز  نفر 

شدند. منتقل  درمانی  مراکز 

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت 

  09380160779 - علی آبادی
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کاهش 21 میلیون مترمکعبی مخازن آبی7

خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر  ایسنا- 
کسری  مکعبی  متر  میلیون   21 کاهش  از  جنوبی 
مخازن ذخایر آبی استان خبرداد.  امامی در نخستین 
اتاق فکر دانشگاه بیرجند به منظور بررسی  نشست 
حاضر40  حال  در  اظهارکرد:  آب  بحران  مسأله 
محدوده مطالعاتی آب در سطح استان وجود دارد که 
از این تعداد 21 محدوده ممنوعه و ممنوعه بحرانی 
است. وی با اشاره به اینکه از سال گذشته تا ابتدای 
مهرماه امسال با اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی 
کسری مخزن آب از 185 میلیون مترمکعب به 164 
میلیون متر مکعب کاهش آب داشته ایم، افزود: این 
برنامه ها  از  و  نیست  کافی  اما  است  مؤثری  اقدام 
میلیون   21 کاهش  به  اشاره  با  وی  هستیم.  عقب 
متر مکعبی کسری مخازن ذخایر آبی استان تصریح 
کرد: باید همه تالش کنیم تا چالش و بحران آب در 
استان به یک فرصت تبدیل شود. امامی تأکید کرد: 
در سه دهه گذشته حدود 3.5 میلیارد متر مکعب آب 
سفره های  افت  و  شده  برداشت  آب  منابع  از  مازاد 
زیر زمینی در برخی نقاط باالی یک متر و متوسط 
از نظر کیفی  اینکه  با بیان  افت نیم متر است. وی 
آب  کیفیت  با کاهش  استان  مطالعاتی  23 محدوده 
منابع آب  از  زیادی  یادآور شد: بخش  است،  مواجه 
کیفی استان که در گذشته برای بهره برداری مناسب 
بوده باید با هزینه های گزافی تصفیه شود. وی تأکید 
درصد   50 مدت  کوتاه  در  می شود  بینی   پیش  کرد: 
آب استان برای مصرف شرب باید تصفیه شیمیایی 
شود که این امر هزینه های زیادی را برای تأمین آب 

به استان تحمیل خواهد کرد.

رشد ۶2 درصدی درآمد
 ارزی تعاونی های خراسان جنوبی

شبستان- معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه 
ارزی  درآمدهای  گفت:  جنوبی  خراسان  اجتماعی 
تعاونی های استان در ۹ ماهه اول سال جاری به 8 
میلیون دالر رسید که افزایش 62 درصدی نسبت به 
کل سال قبل دارد.  سروری با اعالم این خبر گفت: 
میلیون   7 جاری  سال  برای  صادرات  گذاری  هدف 
از  بیشتر  جاری  سال  اول  ماهه   ۹ در  که  بود  دالر 
صادرات  میزان  و  شد  محقق  گذاری  هدف  میزان 
 8 به  کشاورزی  و  تولیدی  مرزنشینان،  های  تعاونی 
پایان  تا  شود  می  بینی  پیش  و  رسید  دالر  میلیون 
سال جاری میزان صادرات تعاونی های استان به 10 
میلیون دالر برسد. وی با اشاره به صادرات 5 میلیون 
دالری استان در سال گذشته اقالم صادر شده از 30 
تعاونی استان را سوخت، سنگ ساختمانی، ماکارونی، 
و  کرد  عنوان  دارویی  گیاهان  و  عسل  مرغ،  فرش، 
خود  به  را  صادرات  میزان  بیشترین  سوخت  گفت: 
اختصاص داده است و این اقالم به کشورهای حوزه 

خلیج فارس، ایتالیا و افغانستان صادر شده است. 

برگزاری 2۰ کرسی آزاداندیشی 
تا پایان سال در دانشگاه بیرجند 

تسنیم- معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند 
استارت  بار  نخستین  برای  امسال  اینکه  بیان  با 
کرسی های آزاداندیشی در بخش هیئت علمی کلید 
خورد، گفت: از ابتدای سال تاکنون 6 کرسی برگزار 
دانشگاه  در  آزاداندیشی  کرسی   20 سال  پایان  تا  و 
بیرجند برگزار می شود. قریشی اظهار کرد: راه اندازی 
از  آزاداندیشی  و  پردازی  نظریه  و  نقد  کرسی های 
رهبر  که  است  مبنایی  و  بنیادی  موضوعات  جمله 
معظم انقالب از همان سال های آغازین دهه هشتاد 
در قم مورد توجه قرار دادند. وی افزود: کرسی های 
آزاداندیشی بیشتر به عرصه دانشجویی و فضای کلی 
آن  هدف  که  می کند  پیدا  ارتباط  دانشگاه  و  حوزه 
در یک فضای علمی همراه  به شبهات  پاسخگویی 
با گفتمان سازی است. قریشی افزود: برای دهه فجر 
تا  و  داریم  نظر  در  را  آزاداندیشی  کرسی   3 امسال 
ادامه  وی  می کنیم.  برگزار  کرسی   20 سال  پایان 
در  بیرجند  دانشگاه  در  آزاداندیشی  کرسی های  داد: 

دو بخش دانشجویی و هیئت علمی برگزار می شود.

آزمون سراسری انجمن های خوشنویسی 
خراسان جنوبی برگزار می شود

از  بیرجند  خوشنویسان  انجمن  مدیر  شبستان- 
برگزاری امتحانات سراسری دوره های رسمی و فوق 
جاری  سال  ماه  بهمن  خوشنویسان  انجمن  ممتاز 
این  کرد:  اظهار  مود  اسماعیلی  داد.  خبر  استان  در 
امتحانات یکم و دوم بهمن ماه در تمامی دوره ها و 
آزمون فوق ممتاز 8 و ۹ بهمن ماه همزمان با سراسر 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  ادارات  نظارت  با  کشور 
انجمن خوشنویسان ایران در مرکز استان و شعبات 
شهرستان ها برگزار می شود. به گفته وی هم اکنون 
قاین،  بیرجند،  شهرستان های  در  رسمی  شعبات 
فردوس، خوسف و بشرویه فعالیت داشته و به ترویج 

و آموزش این هنر اسالمی و ملی مشغول هستند.

برگزاری چهارمین نمایشگاه ماشین آالت، 
صنایع کشاورزی و صنایع غذایی در بیرجند

کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  فارس- 
نمایشگاه  چهارمین  برگزاری  از  جنوبی  خراسان 
غذایی  صنایع  و  کشاورزی  صنایع  ماشین آالت 
بیرجند  بین المللی  نمایشگاه  محل  در  )اگروفود( 
با  نمایشگاه  این  کرد:  اظهار  اکبری  داد.  خبر 
منابع  و  مهندسی کشاورزی  نظام  سازمان  همکاری 
نمایشگاه  در محل  استان 26 دی ماه جاری  طبیعی 
دی ماه   30 تا  و  است  شده  برپا  بیرجند  بین المللی 
باشد. وی تصریح  دایر می  بازدید عالقمندان  برای 
کرد: این نمایشگاه با حضور تشکل های دام و طیور، 
ادوات  و  مکانیزاسیون  تکمیلی،  و  تبدیلی  صنایع 
گفته  به  است.  دایر  تشکل ها  سایر  و  کشاورزی 
از استان های  نمایشگاه  این  وی شرکت کنندگان در 
خراسان رضوی، اصفهان، کرمانشاه، یزد و خراسان 

شمالی حضور دارند.

برگزاری یادواره شهدای شهرستان بیرجند

سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  خبر-  گروه 
شهرستان  شهید   520 یادواره  برگزاری  از  بیرجند 
سرهنگ  داد.  خبر   ۹4 ماه  اسفند  سوم  در  بیرجند 
شهدای  یادواره  ستاد  رئیس  اسماعیلی  پاسدار 
والیت  مدارانه،  تکلیف  نگاه  گفت:  شهرستان 
)ع(  اطهار  ائمه  و  خدا  به  توکل  کنار  در  مداری، 
افزود:  وی  است.  شهدا  مهم  های  ویژگی   از 
شاخصه های وجودی شهدا برای همه ما خط مشی 
و مسیر زندگی است و اگر ما هم این ویژگی ها را 
سرلوحه کار خود قرار دهیم هیچ قدرتی توان تعرض به 
این کشور را نخواهد داشت. اسماعیلی ادامه داد: همه 
 پایگاه های مقاومت بسیج اقدام به اجرای یادواره های

و  کرد  خواهند  اقشار  و  محالت  مساجد،  شهدای 
عالقه مندان به پیگیری برنامه های فرهنگی، هنری 
و تبلیغاتی می توانند جهت همکاری با ستاد یادواره 
ابوذر،  میدان  آدرس  به  بیرجند  شهرستان  شهدای 
 ابتدای خیابان شهید اسدزاده دفتر یادواره و یا به سایت

 www.yshb.irمراجعه نمایند.

نخستین آموزشگاه علمی آزاد زبان 
در درمیان راه اندازی می شود

فارس- مدیر آموزش و پرورش درمیان با بیان اینکه 
آموزشگاه علمی آزاد زبان در درمیان راه اندازی می شود 
گفت: این آموزشگاه در مراحل پایانی اخذ مجوز است 
و به زودی شاهد افتتاح آن خواهیم بود. مهرانفر در 
جمع خبرنگاران با اشاره به هفته شوراهای آموزش و 
تعمیق فرهنگ مشارکت  و  آگاهی  افزایش  پرورش، 
را از اهداف شورای آموزش و پرورش عنوان کرد و 
اظهار کرد: تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و 
منابع  و  امکانات  هدایت  و  تعامل  طریق  از  پرورش 
اتخاذ  از تصمیمات  پشتیبانی  و  برای حمایت  محلی 
شده از دیگر دستاوردهای شوراهای آموزش و پرورش 
است. وی افزود: با همکاری همه اعضای این شورا 
از  که  شده  برگزار  انتظار  مورد  جلسات  درصد   100
این حیث شهرستان درمیان رتبه برتر را در استان در 
اختیار دارد. رئیس اداره مشارکت های مردمی آموزش 
و پرورش استان نیز در این جلسه گفت: با توجه به 
اهمیت مراکز غیر دولتی در کمک به امر آموزش و 
کمبود این مراکز در شهرستان درمیان شرایط حضور 
این مؤسات در این شهرستان فراهم شود. مالکی نژاد 
آموزش  به نقش مؤثر مراکز غیر دولتی در  اشاره  با 
اظهار کرد: کیفیت بخشی و فراگیری یکی از اهداف 
سایه  در  که  است  پرورش  و  آموزش  وزارت  مهم 
حضور مراکز غیر دولتی و تحقق توسعه مشارکت های 

مردمی شکل می گیرد. 

روح تازه در سینمای سربیشه دمیده شد

ابراهیمی- با اکران فیلم های پرطرفدار محمد رسول 
در  تازه  روح  روم،  شاهزاده  انیمیشن  و  )ص(  ا...  
سینمای سربیشه دمیده شد. سرپرست اداره فرهنگ 
دو  این  گفت:  مطلب  این  بیان  با  اسالمی  ارشاد  و 
با برکت  آستانه میالد  ماه در  آذر  تاریخ 27  از  فیلم 
استاد  تئاتر  آمفی  در سالن  )ع(  امام حسن عسکری 
فرزین شهرستان روی پرده رفت. عابدینی در مورد 
این شهرستان گفت: یکی  ضرورت وجود سینما در 
از دالیل مهاجرت مردم به سایر شهرستان ها، نبود 
امکانات رفاهی و تفریحی مانند سینما بود که یکی 
از اهدافمان برای آوردن سینما سیار نیز جلوگیری از 
مهاجرت افراد بود و از طرفی با این کار می خواستیم 
هنرمندان شهرمان را به ساخت فیلم تشویق کنیم. 
وی ادامه داد: در صورت استقبال همشهریان، اکران 

فیلم ها در سینما سیار سربیشه ادامه خواهد یافت.

نخستین جشنواره مخترعان 
بسیج کارگری استان برگزار می شود

سپاه  کارگری  جامعه  بسیج  رئیس  تسنیم- 
انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی با بیان اینکه بیش از 
25 درصد از کارگران استان پرونده بسیجی در بسیج 
جشنواره  نخستین  ماه  بهمن  گفت:  دارند،  کارگری 
خراسان  در  کارگری  بسیج  جامعه  عضو  مخترعان 
اظهار  کریم زاده  سرهنگ  می شود.  برگزار  جنوبی 
کرد: امسال برای نخستین سال در خراسان جنوبی 
جشنواره برترین های مخترع عضو جامعه کارگری را 
داریم که تاکنون 15 طرح جمع آوری شده و مورد 
تأیید قرار گرفته است که این جشنواره بهمن ماه در 
جشنواره  در  کرد:  بیان  وی  می شود.  برگزار  بیرجند 
در  که  بسیجی  کارگان  کارگری،  بسیج  مخترعان 
قالب حلقه های صالحین هم هستند، تجلیل می شوند 
طرح های  از  شدن  آشنا  و  علمی  بسیج  از  بازدید  و 
ابتکاری، شناسایی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل از 
مهم ترین برنامه های بسیج کارگری در امسال است.

توقیف 29۰ دستگاه خودرو 
به علت عدم تعویض پالک 

گروه خبر- رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي استان 
انتقال  و  نقل  در  پالك  تعویض  عدم  خصوص  در 
توقیف  از  رضایي  سرهنگ  داد.   هشدار  خودروها 
ماهه سال ۹4  از 2۹0 دستگاه خودرو طي ۹  بیش 
در سیستم شماره گذاري راهنمایي و رانندگي استان 
به علت شکایت صاحبان پالك هاي خود خبر داد و 
افزود: این مشکل وقتي به وجود مي آید که مالکان 
وسایل نقلیه بدون تعویض و فک پالك خود، وسیله 
سوء  با  هم  خریدار  و  داده  قرار  خریدار  اختیار  در  را 
انجام  و  تردد  به  اقدام  فروشنده  پالك  از  استفاده 
تخلف مي کند. وي اظهار کرد: مالکان وسایل نقلیه 
به  نسبت  خودرو  انتقال  و  نقل  هنگام  در  موظفند 

تعویض پالك خودرو اقدام کنند.

تسنیم- مدیرگروه بیماری های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال در دو نوبت است که نوبت 
نخست در خراسان جنوبی آغاز شده است، گفت: در این راستا 22 هزار کودك زیر 5 سال در مناطق مرزی و مناطق پرخطراستان 
قطره فلج اطفال دریافت می کنند. شایسته اظهار کرد: نوبت نخست این طرح از 26 دی ماه آغاز و تا 2۹ دی ماه ادامه دارد و نوبت 

دوم از 24 تا 27 بهمن ماه اجرا می شود و گروه سنی هدف تمامی متولدین 26 دی ماه 138۹ تا 27 بهمن ۹4 است.

۲۲هزارکودکدرخراسانجنوبیقطرهفلجاطفالدریافتمیکنند

رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان 
ورزش های  برتر  لیگ  مسابقات  نیمه نهایی  مرحله  گفت: 
برگزار  بهمن ماه  اول  استان  میزبانی  به  کشور  زورخانه ای 
می شود. به گزارش مهر، قمری   در نشست خبری با بیان 
اینکه ورزش پهلوانی، زورخانه ای در استان رونق بسزایی دارد، 
افزود: در چند سال اخیر فاصله گرفتن از میادین کشوری 
موجب عقب ماندن قهرمانی در استان شده است. وی با اشاره 
به اینکه تشکیل تیم های پایه ای و استعدادیابی از مهم ترین 
اولویت های هیئت بوده است، گفت: استان خراسان جنوبی 
23 زورخانه فعال دارد و در دهه فجر زورخانه تقاب نیز به 
بهره برداری خواهد رسید. قمری ادامه داد: زورخانه ثامن االئمه 

امیرآباد نیز در حال اجرا است.

مسئوالن، هیئت زورخانه ای را یاری کنند

به  نوجوانان  و  جوانان  عالقه مندی  اینکه  بیان  با  قمری 
برای  باالیی  بسیار  انگیزه  می تواند  زورخانه ای  ورزش 
باشد، تصریح  این ورزشکاران  از  برای حمایت  مسئوالن 
کرد: 10 استان کشور جواز شرکت در مسابقات لیگ برتر 
آنهاست. جمله  از  جنوبی  خراسان  که  کرده اند  کسب  را 

وی بیان کرد: برگزاری این مسابقات به میزبانی خراسان 
افزود:  وی  است.  استان  برای  بزرگی  افتخار  جنوبی 
این  در  عالقه مندان  و  ورزشکاران  حضور  با  امیدواریم 
رقابت بسیار حساس استان حرفی برای گفتن در کشور 
داشته باشد. قمری ادامه داد: مسابقات تیمی زورخانه ای 
باید  زمان  این  در  که  انجام می شود  دقیقه  در مدت 30 

تمامی حرکات مرسوم در این ورزش ارائه شود. 

رقابت پهلوانان زورخانه ای خراسان جنوبی با یزد

آمار 500 نفر در استان عضو  افزود: طبق آخرین  قمری 
 ۹ اکنون  و  هستند  پهلوانی  و  زورخانه ای  ورزش  هیئت 
وی   گفته  به  است.  فعال  بیرجند  شهرستان  در  زورخانه 
مسابقات لیگ برتر زورخانه ای و پهلوانی در زورخانه موسی 
زمان  کرد:  اظهار  وی  شد،  خواهد  برگزار  )ع(  جعفر  ابن 
خواهد  ۹ صبح  ساعت  بهمن ماه  یک  مسابقات  برگزاری 
بود. وی افزود: به لحاظ ازدحام جمعیت عالقه مندان برای 
تماشای مسابقات نمی توانیم پذیرای بانواندر این مسابقات 
باشیم. وی از رقابت استان خراسان جنوبی با استان یزد 
قهرمان  گذشته  سال  دو  طی  یزد  تیم  افزود:  و  داد  خبر 
است. برخوردار  ویژه ای  توانمندی  از  و  است  بوده  کشور 
وجهی  هیچ گونه  گذشته  سال  دو  در  اینکه  بیان  با  وی 
از فدراسیون دریافت نکرده ایم، گفت: تنها مبلغی که به 
اداره کل ورزش و جوانان بوده  هیئت داده شده از طرف 

است که نمی تواند نیاز ورزشکاران را تأمین کند.

افتتاح آکادمی ورزش زورخانه ای در بیرجند

پهلوانی  کشتی  و  زورخانه ای  های  ورزش  هیئت  رئیس 
زورخانه  در  ورزش  آکادمی  افتتاح  از  جنوبی  خراسان 
امیرعرب شهرستان بیرجند خبر داد و تصریح کرد: آکادمی 
ورزش از عالقه مندان در این حوزه ثبت نام می کند. قمری 
افزود:  و  شد  ورزش  عرصه  در  خیرین  کمک  خواستار 
وی  باشند.  غافل  ورزشکاران  و  ورزش  از  نباید  خیرین 
میلیون  از کمک 50  کنون هیچ خبری  تا  اینکه  بیان  با 
نشده  پهلوانی  و  زورخانه ای  هیئت  به  استاندار  تومانی 
با مشارکت  استان  اداره کل ورزش جوانان  افزود:  است، 
شهرداری و مدیرعامل شرکت کویر تایر توانسته است تا 

کنون 14 میزبانی اردوی تیم ملی را داشته باشد.

خراسانجنوبیمیزبانلیگبرترمسابقاتزورخانهایکشور

معاون عمرانی استاندار با انتقاد از اینکه تاکنون هیچ یک 
از دستگاه ها در زمینه مناسب سازی به درستی به وظایف 
خود عمل نکرده اند، گفت: در مناسب سازی تنها مسایل 
باور  به  باید  معلوالن  به  خدمت  نیست  مدنظر  مالی 

عمومی تبدیل شود. 
به گزارش شبستان، نخعی نژاد دیروز در ستاد هماهنگی 
و پیگیری مناسب سازی  استان، اظهار کرد: 25 درصد از 
جمعیت کشور دچار آسیب های جسمی هستند و مسئوالن 
فراهم  گونه ای  به  را  شهری  محیط  و  فضا  دارند  وظیفه 
دهند. وی  ادامه  را  خود  عادی  زندگی  قشر  این  تا  کنند 
با بیان اینکه  نا آگاهی برخی از مسئوالن از قانون سبب 
شده که برخی از وظایف خود را به درستی انجام ندهند، 
افزود: 20 سال از قانون مناسب سازی می گذرد اما بازهم 
هیچ  که  می شود  صحبت  ارقامی  و  آمار  از  جلسات  در 
خروجی ندارد و حتی دبیرخانه ستاد نیز اطالعات درستی 

از مصوبات جلسات ندارد.

صدور پروانه پایان کار فقط پس از مناسب سازی 

نخعی نژاد ادامه داد: شهرداری ها باید تا زمانی که ساختمانی 
مناسب سازی نشده است، پروانه صدور پایان کار را صادر 
نکنند. معاون عمرانی استاندار گفت: اولویت دارترین بخش 
از جامعه که نیاز به مناسب سازی برای معلوالن دارد، باید به 
زودی مشخص و به دستگاه های اجرایی ابالغ و در جلسات 

بعدی اعضا نسبت به اقدامات انجام شده پاسخگو باشند.

عملکرد دستگاه ها در مناسب سازی قابل قبول نیست

نخعی نژاد ضمن تأکید بر مطالعه در رابطه با اولویت بندی 
محیط های نیازمند به مناسب سازی، اظهار کرد: عملکرد 
دستگاه های اجرایی در این زمینه قابل قبول نیست. وی 
شهرداری را یکی از دستگاه های پایه پاسخگویی در زمینه 
مناسب سازی دانست و بیان کرد: تمام ترددها در محیط 
شهری انجام می شود بنابراین تمامی تقاطع ها و محل های 

 تردد معلوالن باید استانداردهای الزم را داشته باشد.
مهلت 15 روزه بهزیستی

برای تعیین اولویت های مناسب سازی

نخعی نژاد به سازمان بهزیستی استان 15 روز مهلت داد تا 
اولویت ادارات در مناسب سازی را مشخص کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: ساختمان 
و  شده  ساخته  که  سال هاست  استان  اداری  دستگاه های 
نیاز به تخریب قسمتی  این زمان  برای مناسب سازی در 
از ساختمان است. سنجری افزود: با اعتبارات اندکی که  
راه اندازی  یا  و  تخریب  امکان  است  دستگاه ها  اختیار  در 

  آسانسور ویژه معلوالن وجود ندارد.
لزوم مناسب سازی مراکز درمانی

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی هم بیان کرد: بسیاری 
اما  است  شده  ساخته  گذشته  در  اداری  ساختمان های  از 

ساخت  از  چندسالی  که  اداری  سایت  در  می رفت  انتظار 
رعایت می شد. مناسب سازی  نمی گذرد، شاخص های  آن 

عزیزی تأکید کرد: در رابطه با مناسب سازی دستگاه های 
می کند.  عمل  ناظر  عنوان  به  تنها  بهزیستی  دولتی، 
شاخص هایی  باید  پزشکی  علوم  دانشگاه  افزود:  وی 
و  درمانی  مراکز  پزشکان،  مطب  در  مناسب سازی  برای 

داروخانه ها تعریف و آن را اجرا کند.
راستای  در  گفت:  جنوبی  خراسان  بهزیستی  مدیرکل 
مناسب سازی محیط شهری، اولویت هر یک از دستگاه ها 
ظرف یک ماه آینده تهیه و به دستگاه ها ابالغ خواهد شد،  
بنابراین دستگاه های اجرایی باید اعتبارات مورد نیاز خود 

را به ستاد اعالم کنند.

انتقاد معاون استاندار از کم کاری دستگاه ها در زمینه مناسب سازی محیط شهری

مالیی- نبود طرح های کارشناسی در مکان یابی مسکن 
مهر در نقاط مختلف استان این روزها مشکل ساز شده  است. 
ساکنان مسکن مهر در استان از بروز مشکالتی از جمله نبود 
فاضالب مناسب، خدمات شهری و فضای سبز در این مناطق 
ناراضی اند. مشکالت و تبعات بی تدبیری مسئوالن آن زمان 
اکنون دامن گیر مردم و مسئوالن فعلی شده است. تنها یکی 
از مشکالت نبود خط لوله فاضالب در پروژه مسکن مهر 
مرکز استان و چند شهر دیگر بود که در جلسه شورای مسکن 
مشکل  رفع  کارشناسی،  نظر  اساس  بر  شد:  عنوان  استان 
فاضالب مسکن مهر استان 42 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. 
هزینه سنگینی که ابراز تأسف استاندار و معاون عمرانی او 
را نیز به دنبال داشت. نخعی نژاد در جلسه شورای مسکن 
از این موضوع محترمانه به عنوان  بد سلیقگی  بعضی از 
مدیران وقت استان در مکان یابی مسکن مهراستان یاد کرد. 
بد سلیقگی که هزینه های میلیاردی را به استان تحمیل کرده 
است. در جلسه شورای مسکن استان که ظهر روز گذشته 
با حضور امیر کمالی معاون تام االختیار وزیر نیرو و مدیران 

استانی در استانداری برگزار شد.
جعفری مدیر کل راه و شهرسازی نیز عنوان کرد: اکنون 
یکی از بزرگ ترین مشکالت بخش مسکن مهر بیرجند 
نبود نقدینگی و فاضالب آن است. وی با اشاره به دستور 
کار فوری این شورا افزود: فاضالب مسکن مهر مشکل 
ساز شده است و باید برای آن فکری اساسی برداشته شود.

نفوذ فاضالب مسکن مهر بیرجند به آب های زیرزمینی

مدیر کل راه و شهرسازی ادامه داد: در سال ۹1 به علت 
اجرانشدن طرح فاضالب در پروژه های مسکن مهر با حفر 
چاه مشکل را حل کردند. جعفری تأکید کرد: متأسفانه از 
6متری  الی   4 عمق  در  ها  چاه  همین  امسال  ابتدای 
همین  در  و  کرد  نفوذ  زیرزمینی  های  آب  به  و  شده  پر 
کشاورزی  جهاد  سازمان  با  سالجاری  مردادماه  در  راستا 
و آب فاضالب جلسه ای تشکیل دادیم و مقرر شد حفر 
ها گمانه  این  متأسفانه  ولی  گیرد  انجام  هایی   گمانه 

فاضالب ها را دفع نمی کنند و چاه ها هر 15روز پر می 
شوند و این بحرانی برای فاضالب این منطقه شده است. 
خدماتی  های  زیرساخت  تمامی  کرد:  تصریح  جعفری 

مالکان  متأسفانه  ولی  است  آماده  وگاز  برق  آب،  شامل: 
خانه های مسکن مهر برای خرید امتیاز اقدام نمی کنند.

90 درصد از مسکن مهر به اتمام رسیده است

اعتباری که در سال جاری  با کمبود  یادآور شد:  جعفری 
در استان وجود دارد توانستیم برای روکش آسفالت معابر   
 مسکن مهر3 هزار و 500 تن قیر یارانه ای به دستگاه های
درصد   ۹0 اینکه  بیان  با  وی  دهیم.  اختصاص  ذیربط 
مسکن مهر بیرجند به اتمام رسیده است، خاطرنشان کرد: 
آینده تحویل خواهد شد. به  باقیمانده آن سال  10درصد 
در  که  است  تحویل  آماده  مسکونی  گفته وی ۹24واحد 
افتتاح  سازی  شهر  و  وزیرراه  معاون  حضور  با  فجر  دهه 

خواهد شد.جعفری تصریح کرد: 2هزار و ۹00واحد به علت 
تأخیر در آورده مالکین به تعویق افتاده است.

بد سلیقگی  بعضی از مدیران استانی
 در مکان یابی مسکن مهر

امیدواریم  گفت:  نیز  استاندار  عمرانی  معاون  نژاد  نخعی 
بتوانیم اولین استان در کشور باشیم که پروژه های مسکن 
سال  اینکه  به  اشاره  با  وی  رسانیم.  می  پایان  به  را  مهر 
جاری بدترین سال مالی استان است، افزود: متأسفانه مبادله 
توافق نامه ها آذرماه صورت گرفته و زمان زیادی تا پایان 
های  دستگاه  مدیران  شد:  یادآور  وی  است.  نمانده  سال 
اجرایی با تمام ظرفیت هایشان تالش کردند تا جوابگوی 
مشکالت مردم باشند. نخعی نژاد با بیان اینکه 10سال شده 
که گاز به استان آمده است، افزود: خوشبختانه توانسته ایم 

تمام شهرهای استان را گاز کشی کنیم و پیشروی خوبی 
زیرساختی  مشکالت  به  اشاره  با  وی  داریم.  روستاها  در 
فاضالب مسکن مهر خاطرنشان کرد: فاضالب این پروژه 
بسیار هزینه بردار است. معاون عمرانی استاندار تأکید کرد: 
بد سلیقگی بعضی از مدیران استانی در مکان یابی مسکن 

 مهر این مشکالت را به وجود آورده است.
رفع مشکل  فاضالب مسکن مهر استان

 42 میلیارد تومان هزینه دارد 

مهدی هاشمی مقدم مدیر عامل شرکت آب فاضالب استان 
خراسان جنوبی نیز گفت: برخورداری مردم در آب شهری 
بیش از ۹۹ درصد است. وی با اشاره به خدمات فاضالب 

شهری در استان افزود: متأسفانه این نرخ در خراسان جنوبی 
25 درصد ولی میانگین کشوری 36 درصد است. 

وی ادامه داد: باوجود کمبود بودجه باید این مشکل حل شود 
و نمی توان آن را به تعویق انداخت.

وضعیت فاضالب مسکن مهر بیرجند بحرانی است

استان  در  مهر  مسکن  فاضالب  افزود:  مقدم  هاشمی 
بحرانی است به طوری که ساکنان جنوب شرق بیرجند به 
را در  پارگینک خانه هایشان خودروهایشان  علت ریزش 
منزل پارك نمی کنند و هر لحظه امکان فرونشست آن به 
علت حفر چاه ها زیاد است. وی با اشاره به نظرکارشناسی 
و بازدیدی مسئوالن از این طرح و مشکالت مسکن مهر 
بیرجند تأکید کرد: برای رفع مشکل فاضالب استان 42 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

 شکافت خط لوله انتقالی فاضالب 
بیش از پنج میلیارد تومان هزینه دارد

استان خاطرنشان کرد:  مدیر عامل شرکت آب فاضالب 
مهرشهر  مسکن  فاضالب  برای  فقط  نظرکارشناسی  با 
بیرجند 22میلیارد تومان نیاز است. هاشمی مقدم تصریح 
کرد: منطقه یک مسکن مهر بیرجند آسفالت شده است و 
برای خط انتقال لوله فاضالب به تصفیه خانه شهر باید10 
کیلومتر آسفالت را شکافت و همین کار نیاز به بیش از 5 

 میلیارد تومان هزینه دارد.
56 میلیارد تومان اعتبار برای مسکن مهر استان

امیر کمالی معاون تام االختیار وزیر نیرو نیز گفت: برای 
1میلیون  حدود  که  کشور  مهر  مسکن  های  طرح  تمام 
600میلیون  و  هزار   5 بوده  مالک  غیر  واحد  150هزار  و 
افزود: در سال  بود. وی  نظرگرفته شده  در  اعتبار  تومان 
یافت و در سال جاری  گذشته  ۹6میلیارد آن تخصیص 
200میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد که 60میلیارد 

آن تخصیص یافت.
شده  مبادله  دیر  ها  نامه  توافق  اینکه  بیان  با  امیرکمالی 
است، افزود: برای پروژه های مسکن مهر خراسان جنوبی 
56 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. به گفته 
وی تا اوضاع از این بدتر نشده باید هر چه سریعتر عملیات 
تام  معاون  دهید.  انجام  را  بیرجند  مهر  مسکن  فاضالب 
االختیار وزیر نیرو یادآور شد: وزارت نیرو برای پیشرفت 

خراسان جنوبی آمادگی هر گونه همکاری را دارد.

11میلیارد تومان اعتبار برای خط انتقال
 لوله فاضالب منطقه یک مسکن مهر بیرجند

اشاره  با  هم  جنوبی  خراسان  استاندار  ا...خدمتگذار  وجه 
کرد:  تأکید  بیرجند  مهر  مسکن  فاضالب  اهمیت   به 
می  ای  وعده  و  قول  مردم  به  که  اجرایی  های  دستگاه 
مصوبات  به  اشاره  با  وی  کنند.  عمل  آن  به  باید  دهند 
انتقال  برای خط  کرد:  خاطرنشان  استان  شورای مسکن 
لوله فاضالب منطقه 1مهر شهر بیرجند به سمت تصفیه 

خانه 11میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد. 
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 گروه خبر- با همکاری بیمارستان بوعلی بیرجند تخت های
درمان کودکان و نوجوانان معتاد در بیرجند به 13 تخت 
رسید.  دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
بیرجند  بوعلی  بیمارستان  رئیس  با  دیدار  در  گذشته  روز 
درمان  برای  استان  در  درمانی  مرکز   80 از  بیش  گفت: 

معتادان مشغول به کار هستند. 
علی زندی با بیان این که استان در بحث اعتیاد از وضعیت 
قرمز برخوردار نیست اما باید پیشگیری نوین را آغاز کرد، 
افزود: این مقوله باید برای آحاد مردم به ویژه خانواده ها 
احساس نیاز و دغدغه شود. وی ادامه داد: تاکنون دانشگاه 
های استان و تعاون روستایی این دغدغه را باور کردند و 
به طور جدی به آن پرداختند اما دیگر دستگاه ها هم باید 

با همدلی و تعامل بیشتر مسأله اعتیاد را جدی بگیرند. 

زندی عنوان کرد: تاکنون برای ترك کودکان و نوجوانان 
زیر 18 سال فقط 6 تخت در بیمارستان امام رضا )ع( فعال 
بود. وی با تأکید بر اهمیت آموزش و اطالع رسانی گفت: 
اعتیاد  از  والدین  انجام شده 55 درصد  پژوهش  براساس 

فرزندان خود اطالع ندارند.
یک  در  اگر  گفت:  هم  بیرجند  بوعلی  بیمارستان  رئیس 
خانواده یک نفر معتاد باشد هرکدام از اعضای خانواده در 
برابر این فرد مسئول هستند. سرهنگ پزشک »نجارزاده« 
نهاد،  مسئول،  فرد،  هر  برای  اعتیاد  موضوع  اگر  افزود: 
سازمان و دستگاهی دغدغه شود و اطالع به موقع صورت 
 گیرد 50 درصد بحث اعتیاد و آسیب های آن حل می شود.

وی ادامه داد: در بیمارستان بوعلی 7 تخت برای درمان 
کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است.

تختهایدرمانکودکانونوجوانانمعتادبه13تخترسید



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم

بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستی 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ) 5 خط ( نمابر : 32234583 
 صفحه آرایی : واحد رایانه روزنامه آوا - چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    email:ava.khjnews@yahoo.com

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   www.ava724.irسامانه پیام کوتاه : 3000272424

   امام حسن عسکرى )ع( : عبادت كردن به زيادى روزه و نماز نيست،
 بلکه ]حقيقِت[ عبادت، زياد در كار خدا انديشيدن است.

)تحف العقول، ص448( 

11 : 44
17 : 13
23 : 01
05 : 09
06 : 36

منطقه ویژه اقتصادی فرصتی مغتنم برای استان در پسا تحریم
حسین زاده - چهارمین مجمع عالی قشر کارگری استان به میزبانی منطقه ویژه اقتصادی 

خراسان جنوبی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دبیر شورای عالی قشر بسیج کارگری استان و مسئول سازمان بسیج 
کارگری خراسان جنوبی ضمن ارائه گزارش عملکرد یکساله این شورا، گفت: شورای عالی قشر 
بسیج کارگری استان طی سال گذشته 6 جلسه با هدف شناخت پتانسیل های صادراتی و مسایل 
مربوط به حوزه کار و تولید برگزار کرده که 20 مصوبه داشته و پیگیری های الزم در راستای 
اجرایی شدن این مصوبات از طریق دبیرخانه شورا انجام شده است. سرهنگ کریم زاده با اشاره به 
 اینکه جلسات شورای قشر بسیج کارگری شهرستان های استان نیز پیگیری ها و مصوباتی داشته ، 
اظهار کرد: در این جلسات مقرر گردیده که مشکالت قشر کارگر جمع آوری شده و بررسی های 

الزم برای پیگیری و رفع این مشکالت صورت گیرد.

استقرار پایانه فروش محصوالت معدنی در کنار منطقه ویژه اقتصادی استان
مهندس پارسا نیز در این جلسه با بیان اینکه 520 واحد صنعتی در استان داریم، گفت: 96 
درصد از این واحدهای صنعتی ، واحدهای کوچک است . ضمن اینکه 119 واحد صنعتی در 
استان فعال می باشد و 55 تا 60 درصد از واحدهای صنعتی استان با بخش مصالح ساختمانی و 
معادن مرتبط هستند. وی با ذکر این نکته که نقشه آمایش مواد معدنی شهرستان های استان را 
آماده کرده ایم، افزود: استان خراسان جنوبی در دهه آینده به قطب صادرات مواد معدنی شرق 
کشور تبدیل می شود و منطقه ویژه اقتصادی استان می تواند سرمایه گذاران زیادی را در این 
زمینه جذب کند. حتی می توان پایانه فروش محصوالت معدنی را در آینده درکنار منطقه ویژه 
اقتصادی استان ایجاد کرد. مهندس پارسا با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری 36 میلیون دالر از 
 بازارچه ها و 88 میلیون دالر نیز از گمرکات استان صادرات داشته ایم ، تصریح کرد: بررسی های

صورت گرفته نشان می دهد که میزان مطالبات واحدهای صنعتی بزرگ و استراتژیک استان 
بیش از 6  برابر بدهی آنها به بانک هاست.

تجارت بین المللی در منطقه ویژه اقتصادی آزادانه صورت می گیرد
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی استان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه صنعت، تولید و 
تجارت در راستای بالندگی بیش از پیش ایران اسالمی موثر است، گفت: نگاه به امر اشتغال و 
خودکفایی فرد و جامعه ، نگاهی ویژه و ارزشمند است و همه ما باید نگاه توسعه ای خود را از 
 داللی و واسطه گری به صنعت و توسعه اشتغال و خدمات معطوف نماییم. مهندس صفدری زاده 
با ذکر این نکته که مناطق ویژه اقتصادی ، مناطقی محصور شده و خارج از سرزمین اصلی و 
برخوردار از معافیت های قانونی هستند، اظهار کرد: حضور در مناطق ویژه اقتصادی به منزله 
حضور در کشوری دیگر است و کلیه مجوزها برای فعالیت سرمایه گذاران در منطقه ویژه اقتصادی 
از صفر تا صد توسط سازمان متولی منطقه صادر می گردد و در حقیقت در منطقه ویژه اقتصادی 
بروکراسی ها، پیچ و خم های امور اداری و فرمایشات تشکیالتی دولتی به حداقل می رسد. 
 وی با اشاره به تالش سازمان متولی منطقه ویژه اقتصادی استان برای تسهیل امور مربوط به 
 سرمایه گذاری، افزود: صدور مجوزهای فعالیت سرمایه گذاران در منطقه ویژه اقتصادی به 
گونه ای است که سرمایه گذاران ظرف 48 ساعت می توانند عملیات اجرایی خود را آغاز کنند. 
به گفته مهندس صفدری زاده هرگونه فعالیتی که بخشی از آن به بازارهای بین المللی مرتبط 
است در منطقه ویژه اقتصادی مشمول حقوق گمرکی نخواهد بود و تجارت بین المللی در منطقه 
ویژه اقتصادی آزادانه انجام می شود. منطقه ویژه اقتصادی استان با گرایش صنعت، تجارت و 

خدمات مصوب شده و گرایش های رایج در مناطق ویژه اقتصادی کشور را شامل می شود.

استقرار پایانه صادراتی سنگ استان در کنار منطقه ویژه اقتصادی برای استفاده از 
ظرفیت های موجود

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی استان با بیان اینکه پایانه صادراتی سنگ استان می تواند با 
استقرار در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی از ظرفیت های این منطقه استفاده نماید، اظهار 
کرد: استقرار واحدهای فرآوری، انبار و بسته بندی در بخش صنایع کانی غیرفلزی، استفاده بهینه 
از ظرفیت محصوالت استراتژیک بخش کشاورزی استان به ویژه زرشک و زعفران و عناب و 
فرآوری سنگ های تزئینی در دستور کار منطقه ویژه اقتصادی است. البته صنایع اکتسابی برای 
ما مهم تر است و صنایع کم آب خواه و غیرآالینده از جمله نساجی، فرش ماشینی و ... در اولویت 
قرار دارد. به گفته مهندس صفدری زاده ، قطعه منفصله 100 هکتاری در نقطه صفر مرزی در 
میل 78 از جمله مزایا و فرصت های منطقه ویژه اقتصادی استان برای تسهیل در کار بازرگانی که 
با کشور افغانستان مبادالتی دارند محسوب می شود که نقش بندر خشک و محل انبار و پردازش 
و عرضه کاال را ایفا می کند. ضمن اینکه ایجاد میز مشترک با کشورهای عراق ، افغانستان و برخی 

کشورهای دیگر منطقه وسعت دید تجار ما را افزایش می دهد. وی با اشاره به اینکه منطقه ویژه 
اقتصادی استان پس از اخذ مجوز آغاز عملیات اجرایی، رکورددار بیشترین حجم فعالیت عمرانی 
و تاسیساتی در کمتر از یکسال می باشد، گفت: با توجه به اینکه بخش خصوصی متولی منطقه 
 ویژه اقتصادی استان است سرعت کارها باال می رود و منطقه ویژه اقتصادی با توجه به ظرفیت ها 
و مزایایی که دارد می تواند در کنار سایر موتورهای محرک توسعه استان ایفای نقش نماید که 
البته در این راستا نیازمند همراهی و همکاری مسئولین استان و همت سرمایه گذاران هستیم!.

 خراسان جنوبی می تواند به عنوان استانی آماده برای شرایط پسا تحریم معرفی گردد
وی به بازدید چندین هیئت از اروپا و کشورهای منطقه و افغانستان از منطقه ویژه اقتصادی 
استان اشاره کرد و سفر هیئت های تجاری به استان را در معرفی موقعیت عالی خراسان جنوبی 
موثر دانست و افزود : منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی نگاهی فرا بیرجندی و فرا استانی 
دارد و اگرچه اولویت برای کار با سرمایه گذاران بومی استان است اما ما نگاهی ملی و بین المللی 
نیز داریم. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی استان با ذکر این نکته که باید از فرصت پسا تحریم 
نهایت استفاده را ببریم، اظهار کرد: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی استان در اوج تحریم های ظالمانه 
استکبار انجام شد اما اراده و امید ما به رفع تحریم ها و آینده روشن باعث گردید که با تمام توان و 
امکانات، کارها را به پیش ببریم و شرایط پسا تحریم هم می تواند به توسعه کشور سرعت ببخشد. 
 وی با بیان اینکه معتقدیم که خراسان جنوبی می تواند به عنوان استانی آماده برای شرایط 
پسا تحریم معرفی گردد، گفت: منطقه ویژه اقتصادی استان نیز با توجه به رونقی که به همت 
سازمان های خراسا ن جنوبی و به خصوص گمرکات استان در میل 78 پیدا کرده فرصت بسیار 

مناسب و مغتنمی در این راستا خواهد بود.
کاال  مبادالت  ناوگان خدماتی  به  استان  اقتصادی  ویژه  منطقه  مرزی   ورود سایت 

بین ایران و افغانستان
مهندس صفدری زاده ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت های استان را یادآور شد و گفت: در 
این راستا ما با فرمانداران محترم شهرستان های استان دیدار کرده و کارشناسانی را به تمامی 
شهرستان ها اعزام کرده ایم زیرا معتقدیم نگاه منطقه ای و جزیره ای همه را زمین گیر می کند. 
وی با بیان اینکه با 18 سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی استان قرارداد منعقد شده، افزود: 
اولین سرمایه گذار منطقه ویژه اقتصادی استان، بسیج سازندگی بوده است. وی به ورود سایت 
مرزی 100 هکتاری منطقه ویژه اقتصادی استان به ناوگان خدماتی مبادالت کاالیی بین ایران و 
افغانستان اشاره کرد و گفت: امیدواریم با استفاده از این امکانات در راستای کسب سهم بیشتری 
از بازار افغانستان در رقابت با سایر گذرهای مرزی کشور و همچنین رقابت بین المللی با سایر 

کشورها ، گام های موثری برداریم .

 در حوزه صادرات با وجود تنوع محصوالت به ویژه در بخش معدن خیلی موفق نبوده ایم
در ادامه جلسه ، رئیس شورای عالی قشر کارگری استان و رئیس چهارمین مجمع عالی قشر 
کارگری خراسان جنوبی با ذکر این نکته که ما همیشه در معرض خطر توطئه ها و تهاجم 
دشمنان هستیم، گفت: اگرچه باید از فرصت هایی مانند پسا تحریم استفاده کنیم اما طبق 
فرمایشات مقام معظم رهبری و بر پایه اقتصاد مقاومتی باید به توسعه داخلی بیندیشیم و اقتصاد 
مقاومتی به عنوان یک فرهنگ در زندگی همه ما خودش را نشان بدهد. اینکه از پهن کردن 
فرش قرمز برای سرمایه گذار سخن بگوییم اما انواع و اقسام موانع را بر سر راه سرمایه گذاران 
ایجاد نماییم با هم در تناقض است و در عمل باید پای کار باشیم. مهندس امیری با ذکر 
این سوال که چرا محصوالت و تولیدات با کیفیتی مانند زعفران و فرش ما برند نمی شود؟ 
اظهار کرد: الزمه برند شدن ، تداوم فرایندی از تولید، کیفیت ، بازاریابی و پشتیبانی با هدف 
 صادرات محصوالت و تولیدات است. ضمن اینکه در حوزه صادرات باید دیپلماسی فراگیر و بزرگ 
تغییر ناپذیر صادراتی داشته باشیم اما متاسفانه با وجود تنوع محصوالت به ویژه در بخش معدن 
استان، در حوزه صادرات خیلی موفق نبوده ایم. وی با اشاره به اینکه تولید کننده ما نیاز به 
 حمایت دولتی دارد ، گفت: باید چالش های موجود را شناسایی و برای برون رفت از این چالش ها 

راهکار ارائه دهیم.

مسئولین استان بخواهند پای قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( را با حداقل هزینه ها به 
خراسان جنوبی  باز می کنم

فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( استان هم در این جلسه با اشاره به اهمیت نقش موثر نیروی 
انسانی مصمم و کارآمد در پیشرفت و توفیق نظام اسالمی ، گفت: ما با حفظ شئونات ، خط 
قرمزها، اصول و چارچوب ترسیم شده توسط امام )ره( و مقام معظم رهبری توانسته ایم 

اقدامات فاخر و اثرگذاری را در عرصه های دفاعی و امنیتی و اقتصادی رقم بزنیم . 
سردار غیاثی با بیان اینکه برای برون رفت از مشکالت اقتصادی، چاره ای جز محور قرار دادن 
توسعه روستاها نداریم، افزود: پیشنهاد من به مسئولین استان این است که بسیج را به عنوان 
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی در استان معرفی کنیم. ما همه دردها را می دانیم اما راه درمان 
باید در شاکله بسیج و در فضایی علمی و صمیمانه مطرح و ارائه شود و توانایی های بسیج 
باید عرضه گردد. وی ظرفیت اقشار بسیج در اقتصاد و تولید را قابل توجه دانست و اظهار کرد: 
باید از این ظرفیت ها در حاکمیت اسالمی استفاده کرد و با کنار گذاشتن حاشیه به متن که 
همان مردم هستند پرداخت. سردار غیاثی با اشاره به اینکه چنانچه مسئولین استان بخواهند، 
پای قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( را با حداقل هزینه ها به خراسان جنوبی باز می کنم، گفت: ما 
به نوبه خود اقداماتی را در دست انجام داریم که امیدواریم اثربخشی این اقدامات را حداقل در 

میان مدت در استان ببینیم .

استراتژیک  محصوالت  صادرات  و  فرآوری   ، تولید  توسعه  برای  تالش  ضرورت 
کشاورزی استان

فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( استان با ذکر این نکته که تکیه اصلی ما باید اقتصاد درون زا 
باشد، گفت: در این جلسات باید در سه حوزه کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات پیشنهادات 
قابل اجرایی را برای ارائه به مدیران تالشگر در عرصه های مختلف داشته باشیم . خراسان 
جنوبی مدعی علمی بودن در بین استان های کشور است و این ادعا باید در بخش های 
مختلف خود را نشان دهد. وی با تاکید بر ضرورت تالش برای توسعه تولید، فرآوری و صادرات 
محصوالت استراتژیک کشاورزی استان از جمله زرشک و زعفران، افزود: به نظر می رسد بخشی 
از تسهیالت بانکی که در اختیار اقشار مختلف قرار می گیرد به هدر می رود و در حوزه هایی 
غیر از تولید و اشتغال هزینه می شود و باید همایش الزم را در ساماندهی اشتغال انجام دهیم تا 

از هدررفت بخشی از اعتبارات و نیروی انسانی در بخش های مختلف جلوگیری شود.

 واگذاری طرح ها و پروژه ها به بخش های غیردولتی در ارتقا و شاخص های توسعه موثر است
سردار غیاثی با بیان این که می توان با تخصیص اعتباراتی به بخش تولید و صنعت کمک کرد، 
گفت: پیشنهاد ما این است که طرح ها و پروژه هایی را به بخش های غیردولتی واگذار کنیم که 
این امر درارتقای شاخص های توسعه و ایجاد نشاط و تحرک در استان موثر خواهد بود. به گفته 
 سردار غیاثی باید از فرصت حضور قشر بسیج و عزیزانی که به لحاظ علمی و تجربی صاحب نظر 
هستند استفاده کنیم و جمع بندی هایی را برای ارائه به مدیریت استان داشته باشیم و در 
ادامه هم اجرای آنها را پیگیر شویم. در پایان این جلسه بیانیه مجمع عالی بسیج کارگری استان 

توسط مهندس احتشام جانشین شورای عالی قشر کارگری خراسان جنوبی قرائت شد.










