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حجت االسالم علم الهدی  :
امروز فتنه در مجلس شورای اسالمی است ؛  

بگویید کاسب فتنه اما ما سرباز قضیه ایم

وزیر فرهنگ و ارشاد :
قانون گردش آزاد اطالعات می تواند

به مثابه یک برجام داخلی باشد

حداد عادل :
در میان انتخاباتی که از اول تا حاال برگزار 

شده انتخابات ۹۶ از همه جّدی تر است

رئوفیان ، فعال اصولگرا :
میانه روها به رهبری الریجانی

برای روحانی کار می کنند
 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه : سرنوشت جنگ سوریه امسال تعیین می شود / تابش : کسی جز روحانی تاکنون به عنوان گزینه اصالح طلبان مطرح نشده است / اختالس کنندگان از صندوق فرهنگیان باید اعدام شوند / فروش تلفن ثابت نقدی شد/ مشموالن کاردانی، دیپلم  و زیردیپلم، آماده سربازی / صفحه ۲

رونمایی از کتاب 
پروفسور معتمدنژاد  در 
نمایشگاه  مطبوعات
صفحه ۷

 اجرای 724 کارگاه اقتصاد 
مقاومتی در کمیته امداد استان
صفحه ۷

شهردار فردوس در گفتگوی 
اختصاصی با آوای خراسان جنوبی :

زندگی 2 هزار فردوسی 
زیر سقف های لرزان
صفحه ۴

به میزبانی اتاق بازرگانی انجام شد؛ 

  تجلیل از
0 1صادرکننده
 نمونه استان

توسعه صادرات سازمان  معاون  و  وزیر  مشاور   
داشت  گرامی  جلسه  در  ایران  تجارت  توسعه 
روز ملی صادرات در استان که به میزبانی اتاق 
بازرگانی خراسان جنوبی ... )مشروح خبر در صفحه 8 (

سرمقاله

فرهنگ عمومی
برای توسعه 
* سردبیر

بین  مقایسه  مقام  در  شاید  ها  وقت  خیلی 
توسعه  کشور  یک  شهروند  و  خودمان  درآمد 
نوع زندگی  به رفاه و  یا اصال  ایم  برآمده  یافته 
با  هم  بعد  لحظاتی  و  ایم  شده  مند  عالقه   آنها 
نا امیدی از رسیدن به آن جایگاه افکار خود را 
را  فکاهی ذهن خود  و  با یک طنز  و  مخدوش 
از آن فضای مدرن و دلکش بیرون و به کوچه 

پس کوچه های شهر خودمان برگردانده ایم.
اصال  یا  و  کشورمان  که  است  این  واقعیت 
در  شهرمان  و  استان   ، کوچکتر  مقیاس  در 
های پتانسیل  و  منابع  و  ها  ظرفیت   رقابت 
اقتصادی هیچ گاه عقب تر از کشورهای توسعه 
یافته نبوده است اما آنچه که ما را سال هاست 
عقب تر از آنها متوقف کرده است نوع نگاه ما 
به مقوله کار و زندگی است و این یعنی همان 

مولفه مهم فرهنگ کار و زندگی. 
بزنیم کوتاه  و  ملموس  مثالی  بخواهیم   اگر 
می توان همین طنز نزدیک به واقعیتی را که هر 
از گاهی در خصوص غرق شدن یک کشتی پنیر 
 در سواحل اروپا در فضای مجازی طرح می شود
  را بررسی کنیم. خودمان و نه کس دیگری می گوئیم
پنیر  شدن  نایاب  از  قبل  همه  بودیم  ما  اگر 
مثل  کشوری  در  ولی  کردیم  می  پر  را  انبارها 
ها فروشگاه  به  را  اضافه  پنیرهای  مردم   آلمان 
جامعه  در  کمبودی  که  دهند  می  تحویل 
این شاید همان معنای واقعی  احساس نشود و 
از آن دوری  ما سال هاست  باشد که  فرهنگی 

جسته ایم  ...  ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

دولت نیازمند هدایت و انتقاد 

وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی : قانون گردش آزاد
 اطالعات می تواند به مثابه یک برجام داخلی باشد

رئیس جمهور در آئین افتتاح نمایشگاه مطبوعات عنوان کرد : 

صفحه ۲ و ۳ 

ی 
الی

ی م
طف

مص
 : 

س
عک

جناب آقای مهندس جویبان
سرپرست محترم معاونت بازرگانی داخلی و توسعه تجارت سازمان صنعت،معدن

 و تجارت خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس پارسا
سرپرست محترم معاونت امورصنایع سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی
انتصاب بجا و ارزشمند شما سروران ارجمند را که مبین لیاقت، شایستگی، تعهد، تخصص وتجربه وافر می باشد

 صمیمانه تبریک عرض نموده، طول عمر با عزت و سربلندی شما بزرگواران را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی بیرجند

مزایده امالک ومستغالت بانک تجارت  شرح در صفحه آخر

رستوران هتل مقدم با کلیه امکانات رهن و اجاره داده می شود. 09151614504

برادران گرامی آقایان: دکتر محمد علی تفکر
مهندس احمد تفکر، مهندس امید پردلی

  و مهندس پژمان نائب زاده از موسسه اعتباری کاسپین 
)فرشتگان( وجناب آقای دکتر امیر هامونی
 مدیر عامل محترم شرکت فرابورس ایران

یقینا همدردی شما بزرگواران، التیام بخش دردی بود که از پرواز ناگهانی برادر عزیزمان
 بر قلب مان جاری گشت. خاطره دلگرمی تان در ساعاتی که زمان باز ایستاد را فراموش نخواهیم کرد

از خدای مهربان سالمتی و موفقیت یکایک تان را آرزومندیم.

خانواده دادرس مقدم

 آگهـی مزایـده 
هتل جهانگردی بیرجند در نظر دارد: تعدادی از اقالم اسقاط و مستعمل خود را 
از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای بازدید از این اقالم از 
تاریخ شنبه 15 آبان ماه 95 به مدت ۷۲ ساعت به محل هتل جهانگردی بیرجند 
 به آدرس خیابان ارتش- مقابل بیمارستان بوعلی مراجعه نموده و یا با شماره های

۳۲۲۲۲۳۲0-۳۲۲۲51۴5-056 تماس حاصل نمایند.

جناب سرهنگ حاج عباسعلی نیک
انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 
رئیس شورای اسالمی شهرستان بیرجند

 تبریک عرض می نماییم.

رحیمی ، قرشی ، حسینی ، عبدالهی

شرکت ایزوگام سایبان اصفهان

قابل توجه ادارات وشرکت های دولتی وخصوصی
 همکاران و همشهریان محترم

بلوار صیادشیرازی، مجتمع تجاری میرداماد، ایزوگام شفیعی 0۹151۶30283

ایزوگام سایبان دارای 7 سال بیمه و 12 سال ضمانت نامه کتبی
ایزوگام سایبان اصفهان را فقط با شماره ثبت 11585 بشناسید

 در نظر دارد: ایزوگام تولیدی خود
 را از طریق نمایندگی انحصاری در 

خراسان جنوبی به صورت خام 
و به قیمت کارخانه عرضه نماید. 

اطالعیــه
 بدینوسیله به اطالع کلیه آژانس های درون شهری شهرستان بیرجند می رساند:
مرکز خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( در نظر دارد یک دربند مغازه 
ملکی مرکز را به یکی از آژانس ها در قبال دریافت یکسری خدمات ترابری 
واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان تقاضا می شود پیشنهاد خود را حداکثر تا 
یک هفته بعد از تاریخ انتشار آگهی به دبیرخانه مرکز به آدرس شهرک شهید 

مفتح، بلوار صنعت و معدن، خیابان شهید شهاب 
موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( ارائه نمایند.

 روابط عمومی موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

تمامی کشاورزان، روستائیان و عشایرساکن و غیر ساکن در روستا که باالی 
18 سال سن دارند، می توانند بدون محدودیت سنی و با پرداخت کمترین

 هزینـه بـه صـورت سالیانــه و کمـک دوبـرابـری سهــم دولـت
 به عضویت صندوق درآیند.

قابـل توجـه 
کلیـه افـراد فاقـد بیمـه

* بازنشستگی   * ازکار افتادگی
* مستمری بازماندگان   * نقل وانتقال سوابق بیمه

* گواهی عضویت رانندگان

تلفن:32237175-09151611594 
آدرس کارگزاری: بیرجند،طالقانی 11، ساختمان شماره 3 جهاد کشاورزی

طبقه فوقانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی )کارگزاری 60052(

مزایــــای بیمـــه

جناب آقای مهندس جویبان
خبر مسرت بخش انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی و توسعه تجارت

 سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

 تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون شما را 
از درگاه ایزد منان خواستاریم.

اتحادیه تعمیرکاران اتومبیل بیرجند

جناب آقای هادی معین فر
 مدیر محترم هتل جهانگردی بیرجند

دریافت لوح تقدیر و تندیس عنوان رستوران برتر استان 
در جشنواره سفره ایرانی، فرهنگی و گردشگری

 نشان مدیریت ارزنده جناب عالی و کیفیت باالی خدمات تان در 
 پذیرایی از میهمانان در مهمانسرای جهانگردی بیرجند است، تبریکات  صمیمانه ما  را پذیرا  باشید.

دفتر مسافرتی وجهانگردی عماد بیرجند
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ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشد پیام نور
جام جم آنالین - زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور 
اعالم شد.  ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت در آزمون تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد سال 
تحصیلی ۹۵-۹۶ در دانشگاه پیام نور از تاریخ  ۱۵ آبان ۹۵ لغایت ۱۹ آبان ۹۵ از طریق سامانه گلستان انجام می شود.

سرمقاله

فروش تلفن ثابت نقدی شد

تسنیم - در حالیکه طبق مصوبه کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات قرار بود سقف هزینه اتصال هر 
خط تلفن ثابت دو میلیون ریال )۱۰۰ هزار تومان در 
زمان ثبت نام و پرداخت مابقی در ۳۶ ماه پس از 
راه اندازی خط( باشد اما فروش تلفن نقدی شد. در 
حال حاضر هر متقاضی خرید تلفن ثابت باید رقم ۱۹۰ 
هزار و ۹۰۰ تومان به صورت نقدی واریز کند. یکی از 
کارشناسان فروش تلفن ثابت یکی از مراکز مخابراتی 
دلیل برچیده شدن فروش اقساطی و فروش نقدی 
را مشکالت ناشی از زمان تغییر نام )تغییر مالکیت( 
عنوان کرد و گفت: در چند ماه گذشته بسیاری با 
این مشکل مواجه شده اند که بدون اطالع از خرید 
قسطی فروشنده، کل رقم خط ثابت را به فروشنده 

داده و اکنون با اقساط هم مواجه شده اند.

مشموالن کاردانی، دیپلم
 و زیردیپلم، آماده سربازی

جام جم آنالین- کلیه مشموالن کاردانی، دیپلم و 
زیردیپلم غایب و غیر غایب که دارای برگ آماده 
به خدمت به تاریخ آبان سال ۱۳۹۵ می باشند صبح 
چهارشنبه ۱۹ آبان به محل و مراکزی که توسط 
سازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب برگ معرفی نامه 
مشموالن به مراکز آموزش ابالغ شده است حضور 

پیدا کرده تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

اختالس کنندگان از صندوق
 فرهنگیان باید اعدام شوند

فارس - عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: فساد 8 
هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان به شکل 
قانونی دستبرد به اموال عمومی محسوب می شود و 
قطعاً اختالس است. اکبر رنجبرزاده افزود: این افراد 

باید اعدام شوند چرا که مفسد فی االرض هستند.

قیمت پژو 2۰۷ آزاد شد

تسنیم - رئیس شورای رقابت از آزادی سازی قیمت 
پژو ۲۰۷ خبر داد. رضا شیوا، با اشاره به اینکه شورای 
رقابت در جلسه اخیر خود به بررسی قیمت گذاری پژو 
۲۰۷ پرداخت، اظهارداشت: در این جلسه مقرر شد پژو 
۲۰۷ مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نباشد. وی  
افزود: قیمت این خودرو حدود 4۱ میلیون تومان است.

امروز فتنه در مجلس شورای اسالمی است ؛  
بگویید کاسب فتنه اما ما سرباز قضیه ایم

ما  به  اکرم  پیغمبر   : گفت  مشهد  جمعه  امام 
من  فرمودند  روایتی   در  کردند،  اعالم خطر 
فتنه ها را البالی خانه های شما می بینم و کدام 
خانه ای از مجلس شورای اسالمی و خانه ملت 
باالتر؟ امروز فتنه در مجلس است این ها مدافع 
فتنه 88 شدند، بعد می گویند فتنه تا کی؟علم الهدی  افزود : حاال شما به 
بنده و امثال بنده اهانت کنید و بگویید کاسب فتنه، مهم نیست، ما سرباز 
قضیه ایم، سرباز باید ترکش بخورد، باید گلوله بخورد، باید جان دهد، 

برای ما مهم نیست اما فتنه 88 ، خط قرمز ما هست.

تابش : کسی جز روحانی تاکنون به عنوان 
گزینه اصالح طلبان مطرح نشده است

امید  فراکسیون  رئیسه  هیأت  عضو   ، تابش 
این  به  پاسخ  در  اسالمی  شورای  مجلس 
با  اصالح طلبان  نهایی  لیست  آیا  که  سوال 
عنوان »امید« خواهد بود، تصریح کرد: هنوز 
است.  نشده  بحثی  موضوع  این  مورد  در 
تاکنون  آن  مصادیق  و  جمهوری  ریاست  گزینه  درباره  مجموع  در 
صحبت نشده و تاکنون کسی به غیر از روحانی به عنوان گزینه ما 
برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ مطرح نشده، حال اگر در آینده 

تصمیم دیگری اتخاذ شود، مشخص نیست.

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه : 
سرنوشت جنگ سوریه امسال تعیین می شود

کرد:  تصریح  قدس  نیروی  فرمانده  جانشین 
سوریه  جنگ  سرنوشت  تعیین  سال  امسال 
زیرا  داشت  خواهد  ادامه  جنگ  این  و  است 
براساس هویت و بود و نبود است. وی افزود: 
اردوغان در جنگ سوریه تعیین کننده نیست 
بلکه عامل است. امروز جنگ سوریه جنگ حساسی است. سردار قاآنی 
خاطرنشان کرد: هر زمانی که موفقیت ما در سوریه باال می رود میز 
مذاکره آمریکایی ها پهن می شود و زمانی که آنها به لحاظ نظامی 

توفیقاتی می یابند زیر میز مذاکره می زنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
بنده احتمال می دهم در میان انتخاباتی که 
از اول تا حاال برگزار شد انتخابات سال ۹۶ 

از همه جّدی تر باشد.
اظهارات  مورد  در  عادل  حداد  غالمعلی   
نداشتن  نامزد  درباره  طلبان  اصالح 
اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری 

بعضی  از  می کنم  تعجب  بنده  گفت: 
اصالح طلبان که مرتبًا اعالم می کنند طرف 
انتخابات  در  شرکت  برای  نفسی  ما  مقابل 
ندارد، فردی ندارند. مثل اینکه دوست دارند 
تیم  یک  که  کنند  شرکت  مسابقه ای  در 
و  پیروزی  از  و  نکرده  آن شرکت  در  بیشتر 
ابراز  مسابقه ای  چنین  در  خود  شدن  برنده 

این جور سخن  بنده  به نظر  کنند.  خوشحالی 
آن  اهمیت  انتخابات که  به دستاورد  گفتن، 
نیک  اگر  هم  و  می زند  لطمه  شد،  گفته 
اینکه  از  است  آقایان  ترس  نشانۀ  بنگریم 

مبادا طرف مقابل با قدرت وارد شود.
نام  با  خود  به  متعلق  نامه  هفته  با  که  وی 
نماینده، صحبت می کرد، افزود: بنده احتمال 

می دهم که انتخابات ریاست جمهوری آینده 
در  و شاید  باشد  بسیار جّدی  انتخابات  یک 
میان انتخاباتی که از اول تا حاال برگزار شد 
انتخابات سال ۹۶ از همه جّدی تر باشد. البته 
من برای حدسی که می زنم دالیلی هم دارم 
و در آینده که به انتخابات نزدیک می شویم 

می توانم آنها را تشریح کنم.

کنایه حدادعادل به اصالح طلبان ؛ آقایان از ما اصولگرایان می ترسند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
ها رسانه  و  مطبوعات  شک   بی 
نظام  دستیابی  برای  روشنی  چراغ 
و  سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی، 
پیشرفت  و  توسعه  به  اقتصادی 
تر پرفروغ  چراغ  این  هرچه   است. 

با  توسعه  مسیر  در  حرکت  باشد 
کمتر  احتراق  با  و  بیشتر  سرعت 
امیری  صالحی  بود.  خواهد  همراه 
گردش  اصل  اهمیت  بر  تاکید  با 
قانون  که  کشور  در  اطالعات  آزاد 
آن توسط رئیس جمهور ابالغ شده 

تواند  می  قانون  این  گفت:  است، 
باشد.  داخلی  برجام  یک  مثابه  به 
بر اساس این قانون، دولت امانتدار 
اطالعات  طالب  ملت،  و  اطالعات 
نقطه  هم  رسانه  اصحاب  و  است 
اصل  از  ملت  و  دولت  بین  واسط 

پاسداری  اطالعات  آزاد  گردش 
خواهد کرد. این عضو کابینه دولت  
شنوا  گوش  دولت  کرد:  تاکید 
های نگرش  و  نقد  شنیدن   برای 
دارد  ها  رسانه  طریق  از  مختلف 
اصل  رعایت  بر  دولت  اراده  و 

صداقت و شفافیت است و به تکثر 
و گفتگو  احترام می گذارد  سالیق 
کارکردهای  از  یکی  عنوان  به  را 
را  تخریب  و  پذیرد  می  رسانه 
صداقت  کاهنده  موریانه،  همچون 

و شفافیت می داند. 

وزیر ارشاد: قانون گردش آزاد اطالعات می تواند به مثابه یک برجام داخلی باشد

ابوالقاسم رئوفیان فعال سیاسی اصولگرا در 
خصوص راهبرد اصولگرایان برای انتخابات 
پیش رو گفت: راهبرد وحدت و انسجام بین 
با هدف  حزبی در جبهه بزرگ اصولگرایی 
انتخابات  در  نظر  مورد  نتیجه  به  رسیدن 

خصوص  در  وی  است.  جمهوری  ریاست 
انتخابات  در  ا... مصباح  آیت  برنامه تشکل 
ریاست جمهوری و امکان ائتالف این طیف 
با اصولگرایان گفت : کاندیدای احتمالی این 
تشکل جلیلی است اما اگر قرار باشد تشکل 

 مصباح تن به ائتالف ندهد و تشکل های
دیگر هم تن ندهند، باز همان آش و همان 
کاسه سال ۹۲ است. بنا این نیست. جامعه 
محور  عنوان  به  اینکه  پتانسیل  روحانیت 
باشد و به گزینه  تمام طیف های اصولگرا 

واحد برسد را دارد. طبیعی است اگر تشکلی 
تن به این وحدت ندهد نمی شود به نتیجه 
وحدت امیدوار بود. رئویان خاطرنشان کرد : 
این طیف میانه رو به رهبری علی الریجانی 
روحانی آوری  رأی  برای  را   تالششان 

باید  وحدت  نهایی  نتیجه  از  اما  کنند  می 
میز  یک  پشت  افراد  اگر  شود.  تمکین 
بنشینند و بگویند اگر کاندیدای من مطرح 
شد من تابعم اگر نه من می روم کاندیدای 

خودم را معرفی می کنم جور در نمی آید.

میانه روها به رهبری الریجانی برای روحانی کار می کنند / کاندیدای احتمالی تشکل آیت  ا ... مصباح، سعید جلیلی است

فرهنگ عمومی 
برای توسعه
* سردبیر

بخواهیم  اگر   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (

نگاهی نیم  یافته  توسعه  کشورهای   به 
بیاندازیم می بینیم که نقش اصلی در توسعه آنها 
را ابزاری به اسم فرهنگ عمومی بازی می کند. 
آلمان قبل از سال های ۱۹۲۵ یک کشور عقب 
اقتصاد  و  صنعت  حوزه  در  آنقدر  و  بوده  مانده 
ضعیف عمل کرده بوده است که کاالی آلمانی 
اند شناخته  می  بنجل  محصول  عنوان  به   را 
فرهنگ  در  انقالب  یک  با  کشور  همین  اما 
عمومی خود امروز به اولین قدرت صنعتی اروپا 

و شاید دنیا تبدیل شده است.
هورا  آلمانی  خودروهای  برای  حالی  در   شما 
می کشید که آنها ، تولید محصول با کیفیت را 
ارجح بر سودآوری صنایع خود می دانند و همین 
باعث شده که سودهای سرشار نصیبشان گردد. 
در آلمان کارمندان و کارگران برای انجام صحیح 
ماموریت های محوله به ایشان، کار می کنند و 

متاسفانه در کشور ما برای رفع مسوولیت. 
مراتبی  سلسله  سیستم  وجود  با  آلمان  در 
و  کنند  می  گروهی  کار   ، خشک  و  سخت 
مفهومی به اسم رئیس وجود ندارد چرا که تمام 
در  و  بوده  رئیسه  هیأت  به صورت  ها  مدیریت 
اما  شود  می  گیری  تصمیم  کارکنان  با  تعامل 
و  نفره  دو  کار  برای یک  متاسفانه  ما  در کشور 

کوچک هم گاها دچار مشکل می شویم.
بین  ، شهروندان فرق  اروپایی  این کشور  در 
حتی  و  دانند  می  را  استراحت  و  کار  ساعت 
فیس  مانند  اجتماعی  های  شبکه  از  استفاده 
اما  است  ممنوع  کاری  ساعات  در    ... و  بوک 
شوخی  به  مباحث  کار  ساعات  در  ما  کشور  در 
در بگوئیم  باید  متاسفانه  و  شود  می   گرفته 
تکنولوژی  رشد  به  توجه  با  اخیر  های  سال 
تلگرام  نظیر  اجتماعی  های  شبکه  ایجاد  و 
کار  مفید  زمان  حداقل  همان  عمال   ... و 
های  پیام  مبادالت  صرف  نیز  کارمندانمان 

تکراری در محیط اشتغال می شود.
بعد از این مقدمه بهتر است یادمان باشد توسعه 
از کانال فرهنگ می گذرد و فرهنگ عمومی هر 

جامعه است که آینده آن را ترسیم می کند. 
این  به  نیز  ما  اسالمی  نظام  کالن  در 
که  بینیم  می  و  است  شده  توجه  ها  مقوله 
ابتدای  در  فرهنگی  انقالب  یک  ضرورت 
های  برنامه  و  احساس  نیز  اسالمی  انقالب 
در  که  فایده  چه  اما  است  شده  تدوین  آن 
اجرای آن ، ما مردم که خودمان گاهی همان 
 مسووالن نیز هستیم سهل انگاری کرده ایم .
ایم نخواسته  خودمان  بگوییم  تر   راحت 
که پیشرفت کنیم و همیشه پیشرفت کشورمان 

را در گرو تالش بقیه می دانسته ایم . 
چون  نیز  ایران  نام  روزی  خواهیم  می  اگر 
ژاپن، آلمان و یا هر کشور توسعه یافته دیگری 
از  کنیم.  شروع  خودمان  از  باید  شود  برده 
با رفتارهای فرهنگی  فرزندانمان شروع کنیم و 
روشنی  افق  به  را  آینده  نسل  حداقل  خودمان 

هدایت کنیم . 
زیادی  تاکید  انقالب  فرزانه  رهبر  امروز  اگر 
بدانیم  باید  دارند  زندگی  سبک  و  فرهنگ  بر 
باید  که عالوه بر حجاب و کنسرت و موسیقی 
دغدغه سبک زندگی اسالمی ، اخالق اسالمی، 
فرهنگ   ، شهرنشینی  فرهنگ   ، کار  فرهنگ 
هزاران  و  مندی  قانون  فرهنگ   ، رانندگی 
آینده  آنها  که  چرا  داشت  هم  را  دیگر  فرهنگ 

ما را خواهند ساخت . 
مقابل  در  که  همچنان  بگیریم  یاد  بیاییم 
مسوولیم  آنها  معاش  تامین  و  خانواده  اقتصاد 
مان  جامعه  و  خانواده  فرهنگی  آینده  قبال  در 
با  نیست  دیر  هم  امروز  همین   . مسوولیم  هم 
انقالب  زندگی مقدمه یک  تغییر در سبک  یک 

فرهنگی باشیم . انشا ا...

در میان انتخاباتی که از اول تا حاال برگزار شده انتخابات ۹۶ از همه جّدی تر است

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 950085 محکوم علیهم 1- محمدرضا امیرآبادی زاده 2- مهدی امیرآبادیزاده 3- فرزاد 
فروزانفر 4- علی امیر آبادیزاده که محکوم علیه ردیف 1و2و3 محکومند متضامنا به پرداخت مبلغ 2500000000 ریال در حق 
محکوم له نظر علی نظری و پرداخت مبلغ25000000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف ششدانگ از پالک 
ثبتی به شماره 2197 فرعی از 1 اصلی بخش 2 بیرجند که سه دانگ آن به نام محکوم علیه ردیف سوم آقای فرزاد فروزانفر و 
سه دانگ دیگر متعلق به شخص ثالث که در اجرای تبصره ماده 34 معرفی نموده که حسب نظریه کارشناسی پالک تعرفه واقع 
در حاشیه خیابان شهید مفتح - نبش مفتح 4- واحد تجاری- طبقه همکف ساختمان تجاری خیام که مساحت عرصه و اعیان 
76/27 مترمربع و امتیازات منصوبه برق و تلفن وگاز شهری و موقعیت ملک به صورت دو نبش وکاربری ملک تجاری که ارزش 
یک باب مغازه تجاری با زیربنای مفید 76/27 متر مربع با احتساب قدرالحصه از عرصه کل و سایر مشاعات و مشترکات طبق 
قانون آپارتمانها از قرار هر مترمربع 60000000 ریال که جمعا به مبلغ 4576200000 ریال کارشناسی شده که از طریق مزایده 
در روز یکشنبه تاریخ 1395/09/07 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار

 خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
3231۹2۶3- 0۹151۶42377- وسیله کار

بیمه مسئولیت
  با مجوز رسمی

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو 
 شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220

 خسروی

  1۰۰% تضمینی

حمـــل اثاثیـــه 
1۰۰ درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581   فاروقی

آدرس:خیابان معلم،خیابان فردوسی
بین حافظ و پاسداران، پالک 8

طبخ با روغن کنجد

انواع ساندویچ های نیم متری ویژه
 هـرهفتـه بـا منـوی جدیـد
 در خدمت همشهریان محترم  می باشد

31052

۰99۰3189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  ۰ ۰  1 4   



پیام شما
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه * 16 آبان 1395 * شماره 3644

به عنوان یک شهروند بیرجندی باالخره می توانم 
علیرغم  که  آمد  استان  به  استاندار  یک  بگویم 
مردم  برای  هم  کمی  اش  سیاسی  های  فعالیت 
و  گویند  می  همه  چند  هر   . کرد  خواهد  همت 
می دانیم استانداران قوی و کارآمد هیچگاه سهم 
خراسان جنوبی نبوده اند اما این استاندار تا کنون 

تصمیمات خوب و اساسی گرفته است . 
915 ... 214

نگران  اینقدر  که  آب  اداره  مسئوالن  سالم.چرا 
تبلیغ  ها  روزنامه  رسانه،  در  هستند  آب  کمبود 
نمی کنند آب را هدر ندهند ؟ چرا باید سر صبح 
در مغازه ها بالغ بر 20 لیترآب هدر رود به امید 
اینکه فروشنده ها آب پاشی می کنند که برکت 
و افزایش روزی را در پی دارد. با هدر رفت آمد 

روزی زیاد می شود.؟؟
910...292

با سالم مسئوالن اداره کار آیا از ظلمی که در 
دارند. اطالع  می شود  در...  واقع   ... کشتارگاه 

کارگران این شرکت که اکثرا خانم بوده همیشه 
تا  شب   9 یعنی  کنند  می  کار  شب  شیفت  در 
9صبح روز بعد.گاهی اوقات تا 12ظهر روز بعد.
این ظلم نیست آیا 12ساعت شب تا صبح سراپا 
با  فاجعه.  است  فاجعه  بکنی.  کار هم  اونوقت  و 

حقوق روز کار!!
915....488
پرورش     و  آموزش  کل  مدیر  سمع     به   لطفا 
مدارس    طلب    هنوز   اول    باز گشایی  برسانید. 
کرده اند. هزار تومان   پنجاه     هزینه   نفری   کمک   

آخه   من   با   نهصد  تومان  حقوق   و چهار   فرزند    بزرگ 
  و کوچک   و اقساط   از    کجا   بیاورم. لطفا   مدیر کل 
آموزش    و پرورش فکری  برای  کسانی   حقوق   کم 

    و یا   کارگرند  بردارند. باتشکر 
915....915
شخم  های  زمین  مثل  غفاری  خیابان  آسفالت 
پشت  دارین  کنید  نمی  درستش  چرا  است  زده 
درستی  سبز  فضای  نه  کنین.  می  کار  چه  میزا 

نه بلوار درستی همه چیز افتضاحه صفر صفر
915....478 
سالم آوا الاقل تو به گوش مسووالن میوه وتره 
سرویس  بازار  چهارشنبه  )شهرداری(برسون  بار 
میگیرن  که  پولهایی  وجود  با  نداره  بهداشتی 
کاری انجام نمی دن .یه کم به فکر مردم باشین  
936...766
سالم . موندم این همه شعار خودکفایی و .... االن 
در دنیا تلفن ثابت دیگه داره منسوخ میشه  اما 
 مخابرات بیرجند  دو سال هست نمیتونن برای 
بکشن   تلفن  ها  محله  از  خیلی  و  بهمن  خیابان 
افزاری  نرم  مشکل  که  هست  این  جوابشون  و 
و  نیست   جوابگو  قدیم  های  سیستم  و  داریم 
این  به  میگن  محترم  مهندسین  اینکه  جالتر 

زودیا قابل حل نیست . واقعا شعار تاکی  !
933...245

لطفا از مسوولین بپرسید بر فعالیت هیات امنای 
مساجد چه نهادی نظارت دارد متاسفانه در شب 
امام حسین در مسجد  دردانه سه ساله  شهادت 
که  برخی  آشوب  و  درگیری  توهین  شاهد   ...
خود را هیات امنا معرفی می کردند به روحانی 
مسجد، نمازگزاران و عزاداران بودیم که به هیچ 

وجه صورت خوشی نداشت.
939....677
  سالم. به قول معاون وزیر نیرو : بدهی برقی 
نمی  پول  اما  شد  دالر  میلیارد  یک   ها  عراقی 
دهند. ولی برای شصت و سه هزار تومان برق 
بر  که  است  چراغی  این  کردند.  قطع  مرا  خانه 

خانه حرام است و بر مسجد رواست!
915...795
نمی  حاصل  کی  غفاری  بلوار  بهسازی  بودجه 
شود. حدود سه ساله میگن در در برنامه هست 
سرخرمن  های  وعده  از  مردم  کی  تا  آخه 
مترو  شد  اند. خوب  شده  واقعا خسته  مسئوالن 
سرخرمن  های  وعده  سال  دیگه  واال  نبوده 
همچنین  عهده  از  تاسفه  جای  میشد  نجومی 

برنمیان!!!! کارهایی 
915...124

بنایی  پاش  و  ریخت  این  از  کی  آزادی  پارک 
خالص میشه؟

 915...155
سوابق  به  توجه  با  ...خواهشمندیم  آقای  از 
اقبال  و  شهری  عمران  حوزه  در  درخشانشان 
کمبودهای  و  قدرشناس  شهروندان  عمومی 

شهرکه واقعا نیاز به توجه ویژه دارد، برگردند. 
 915...629
بنا بر رسالت فرهنگی اش در  از آوای عزیز که 
معرفی  به  و  کرده  شرکت  مطبوعات  نمایشگاه 
استان می پردازد ممنونم . هنوز یادم نرفته است 
که قبل از تقسیم استان ، آوا هر شماره یک مقاله 
تقسیم  در خصوص  یزدی  پاپلی  آقای  از  علمی 
نماینده  تک  تک  برای  و  کرد  می  چاپ  استان 
که  فرستاد  می  کشور  وزارت  و  مجلس  های 
مجبور بشن تقسیم خراسان رو بپذیرن . امروز در 
مصلی تهران با حضور در غرفه آوا یاد مجاهدت 
و  خراسان  جنوب  توسعه  برای  زمان  آن  های 
تالش هایی که آوا و معتمدین استان می کردند 
در  و  شدن  استان  خوب  خبرهای  با  و  افتادم 
ای  خاطره  تجدید  آوا  شده  صحافی  آرشیوهای 
کردم . هر چند هر شب آوا را در اینترنت ورق می 
زنم اما دلتنگی برای رسانه شهرم این چند خط را 
به رشته تحریر آورد . همیشه برای بیرجند عزیز 

قلم بزن آوای 20 ساله مردم 
912 ... 281

بازدید رئیس جمهور از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات 
 

برزجی- حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری با حضور در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، از غرفه های مختلف بازدید کرد و به گفت و گوی صمیمی با اهالی رسانه پرداخت. همزمان 
با برگزاری نمایشگاه مطبوعات، نشست های متنوع روزنامه نگاران خارجی، کارگاه های آموزشی، نشست های تخصصی با موضوعات روز روزنامه نگاری در چهار تاالر گفت وگو، سه سالن نشست های تخصصی 

و همچنین حضور وزرا و سخنگوی دولت در این نمایشگاه برای گفت وگو با خبرنگاران در نظر گرفته شده است. آوای خراسان جنوبی نیز در این نمایشگاه با برپایی غرفه به عنوان تنها رسانه استان حضور دارد.

رسانه هر چه بماند ارزشش بیشتر است
رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات: 

آوا؛  روزنامه  اعزامی  خبرنگاران 
جمهوری   رییس   کاری-  حسینی،  مالیی، 
روحانی  حسن  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 
روز شنبه در مراسم شروع بکار بیست و دومین 
شعار  با  خبرگزاری ها  مطبوعات  و  نمایشگاه 
»شفافیت و  صداقت« در مصالی امام خمینی)ره(، 
عنوان کرد:بی تردید رسانه ها، مطبوعات و  اصحاب 
آن، اصحاب فرهنگ و وسیله ای برای ارتباط افکار 
مردم با حاکمیت و انتقال نظر حاکمیت به مردم  
و  فراهم آوردن زمینه برای توسعه جامعه در کشور 
هستند.روحانی با تأکید بر اینکه وظیفه رسانه ها و 
مطبوعات در شرایطی که امروز در آن قرار داریم 
از هر  زمان دیگری سنگین است، گفت:  بیش 
امروز در منطقه شرایط پیچیده ای داریم و نیازمند 

امنیت در منطقه هستیم. 
و  ها  اقلیت  و  اقوام  به  احترام  روحانی   دکتر 
تعادل توسعه ای را مهمترین سد ایران اسالمی 
کرد:  نشان  خاطر  و  دانست  تروریسم  برابر  در 
اقلیت ها  به  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  اگر 
دینی  همت  وحدت  بر  و  نمی گذاشت  احترام 
نمی گمارد و جایگاه اهل سنت در کشور محترم 
شمرده نمی شد و دولت در فکر تعادل توسعه ای 
از  بخشی  بلوچستان،  و  سیستان  در  کردستان، 
هرمزگان و خراسان جنوبی و اقصی نقاط کشور 
و  قومی  اقلیت های  اگر  امروز  همچنین  و  نبود 
مذهبی کشور، دل به نظام،  رهبری، قانون اساسی 
و دولت نبسته بودند، داعش و القاعده  در اینجا 
هم راه داشت.  رییس  جمهوری ادامه داد: شاید 
در رابطه با نحوه برقراری امنیت در منطقه تعابیر 
مختلفی ارایه شود و عده ای  معتقد باشند، امنیت 
در سایه هنرمندی سیاست خارجی یک کشور، 
تضمین می شود و جمعی دیگر بگویند  نیروهای 
مسلح توانمند و قدرت بازدارندگی امنیتی می تواند 

امنیت را برای جامعه تضمین کند. 
دکتر روحانی خاطر نشان کرد: واقعیت آن است 
با  منطقه  به مفهومی که  امنیتی  که معضالت 
آن مواجه است در  قالب تروریسم و گروه هایی 
است که با افکار جاهلی و رنگ و لعاب دینی و با 
عصبانیت و فهم نادرست از اسالم و  جهاد اسالمی 

به جان اسالم و مسلمانان در منطقه افتادند. 
رییس  جمهوری اظهار کرد: در چنین شرایطی 
و در برابر چنین تهدیدی آنچه می تواند منطقه 
را  امنی  ناامنی ها،  حفاظت کرده و جامعه  از  را 
گوش  کشور،  در  که  است  آن  آورد،  بوجود 
شنوایی برای افراط و ندای تروریسم  نباشد.  وی 
با تاکید بر اینکه اگر تروریسم در جامعه جاذبه 
داشته باشد و مردم ندای تروریست ها را بپسندند 
نه سیاست  خارجی و نه قدرت نظامی نخواهد 
توانست امنیت را تأمین کندگفت: بی تردید آنچه 
در کشور ما امنیت را آفریده، بیداری، هوشیاری، 
بیان  با  انسجام داخلی  است.  روحانی  آگاهی و 
اینکه شهر موصل در عراق با یک و نیم میلیون 
نفر جمعیت و دارا بودن نیروهای مسلح  قدرتمند 
بخاطر دارا بودن تروریست ها از سالح مدرن و 
قدرتی بیشتر از ارتش سقوط نکرد، بلکه ارتباط 
عاطفی و  سیاسی مردم با بغداد قطع شده بود 
و نه تنها داعش بلکه هر گروه دیگری با یک 
پرچم می توانست بر موصل فائق  آید و در این 
ارتش عراق  بود که سیاست خارجی و  شرایط 

نمی توانست موصل را حفظ کند. 

از قلم شکسته و دهان بسته کاری 
ساخته نیست

فهم  در  نباید  ما  کرد:  تأکید  جمهوری  رییس  
مسایل امنیتی در منطقه و جهان دچار اشتباه 
شویم. درست است که  نیروهای مسلح کشور 
برابر تجاوز  بازدارنده و قدرتمند در  نیرویی  ما 
بیگانگان بوده و سیاست خارجی ایران عاملی 
 برای پیشگیری از جنگ و نزاع بوده اما آنچه 
در برابر معضل امروز امنیتی در کشور کارساز 
و  جامعه  وحدت،  یکپارچگی  انسجام،  است، 
گوش جان سپردن همه به ندای توسعه ایران 
عزیز خواهد بود.  رییس  جمهوری تأکید کرد: 
باید  هنر  و  فرهنگ  دنیای  و  رسانه  اصحاب 

برای جامعه امنیت آفرین باشند. 
رسانه  اصحاب  اگر  اینکه  بیان  با  روحانی  دکتر 
امنیت نداشته باشند و دل نگران امنیت، راه، شغل، 
خط و قلم خود  باشند، نمی توانند در جامعه امنیت 
بسته  دهان  و  شکسته  قلم  از  گفت:  بیافرینند، 

کاری ساخته نیست. 

در جامعه با صدای بلند آزادی مسؤوالنه 
را فریاد بزنیم

با  نباید  اینکه  بر  تأکید  با  جمهوری  رییس  
بهانه های واهی، قلم ها را شکسته و دهان ها را 
ببندیم، اضافه کرد: باید در جامعه با صدای بلند 

آزادی مسؤوالنه را فریاد بزنیم. امنیت برای ما 
اصل است،  اما تنها با تفنگ این امنیت ساخته 
و حفظ نمی شود. روحانی  فرهنگ را ، اساس 
با  افزود:  و  دانست  اسالمی  نهضت  و  انقالب 
وجود اینکه در مقاطعی قیام مسلحانه الزم بود، 
نهضت  دوران  در  خمینی)ره(  امام  هیچگاه  اما 
امام  نپسندید چرا که خط  را  راه  این  اسالمی، 

تحول در افکار مردم و فرهنگ جامعه بود.
وی اظهار کرد: امام خمینی)ره( نه با تفنگ بلکه با 
سخنرانی اعالمیه، نوار، بیانات، نوشته ها، شاگردان 
و دعوت مردم برای حضور در خیابان ها، توانست 
مسلح ترین قدرت منطقه را به زانو در بیاورد و 
از  زمان  آن  خارجی  سیاست  حمایت های  همه 

رژیم طاغوتی را ناکام گذاشت.

رسانه همانند، »می« حافظ است که هر 
چه بماند ارزشش بیشتر است

رییس  جمهوری با اشاره به اینکه قدرت فرهنگ، 
فرای تفنگ و دیپلماسی است، افزود: نشر این 

به دست  حقیقی  و  مجازی  فضای  در  فرهنگ 
رسانه هاست.

فضای  نمی توان  کرد:  تصریح  روحانی  دکتر 
مجازی را نادیده گرفت و مثل اینکه برخی در 
کشور اصل ششم قانون اساسی و اینکه مردم به 
عنوان صاحبان کشور هستند و همه چیز از کنار 
صندوق رأی ساخته می شود را فراموش کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: در یک نظام مردم ساالری 
دینی،  مردم تصمیم می گیرند و تمامی مسؤوالن 
مردم  غیرمستقیم  یا  مستقیم  رأی  با  کشور  در 

انتخاب می شوند.
روحانی با تأکید بر اینکه در این راه رسانه ها نقش 
اساسی دارند،  افزود: بویژه اهالی رسانه که سال ها 
با یک رسانه خو گرفته اند و این رسانه همانند، می 
حافظ است که هر چه بماند ارزشش بیشتر است تا 
رسانه های یکساله تا صد و پنجاه ساله و همچنین 
آنهایی که عده ای جوانمرگشان می کند و اجازه 

نمی دهند مسیر رشد را ادامه دهد.

دولت به دنبال تدوین الیحه نظام 
رسانه ای است

رییس  جمهوری با طرح این پرسش که چرا کار 
رسانه ای را تا جایی که ممکن است، به اهالی 
دنبال  به  دولت  گفت:  نمی کنیم،  واگذار  رسانه 
تخلفات  تا  است  رسانه ای  نظام  الیحه  تدوین 
حرفه ای در این بخش در همین نظام رسیدگی 
در  رموز  بسیاری  داد:  ادامه  روحانی  دکتر  شود. 
حوزه رسانه است که یک حقوقدان برجسته و 

قاضی به زوایای آن آشنا نیست.

ناامنی کنونی در منطقه تنها با سالح و 
دیپلماسی حل نمی شود

رییس  جمهوری تصریح کرد: نباید هر کاری را 
به قاضی و دادگاه سپرد و باید به دنبال مسیرهای 

کم خرج تر و حرفه ای تر باشیم.
دکتر روحانی ایجاد آرامش را رسالت مهم اصحاب 
اجتماعی و داخلی  امنیت ملی،  رسانه در زمینه 
رضایت  باید  رسانه ها  داد:  ادامه  و  کرد  توصیف 
اسب  بر  تروریسم  که  چرا  آورند،  بوجود  واقعی 
نارضایتی و ناامیدی سوار می شود و رسانه متعهد 
به جامعه نشاط و امید می بخشد. رییس  جمهوری 
افزود: آیا آنانی که جز ایجاد یأس، ناامیدی، غم، 
غصه و تشویش اذهان عمومی کار دیگری انجام 

نمی دهند، نتیجه ای هم گرفته اند؟
دکتر روحانی تأکید کرد: افسردگی در جامعه به 
دلیل بی نشاطی و ناامیدی است که بجای مزرعه 

امید کشتزار یأس ایجاد می کنند.
برخی فکر می کنند  داد:  ادامه  رییس  جمهوری 
با موشک، هواپیما و تانک، امنیت حفظ می شود 
است،  ضروری  نظامی  تجهیزات  این  البته  که 
اما من به عنوان فردی که از ابتدای انقالب به 
ساخت سالح  و  مسلح  نیروهای  تحکیم  دنبال 
بودم، می توانم بر این نکته تأکید کنم که کشور 
به نیروی مسلح قوی، بازدارنده، قدرت نظامی و 
دیپلماسی نیاز دارد،  ولی ناامنی کنونی در منطقه 

تنها با سالح و دیپلماسی حل نمی شود.

باید گوش مردم با صدای توسعه کشور 
آشنا شود

با  مردم  گوش  باید  کرد:  تأکید  روحانی  دکتر 
صدای توسعه کشور آشنا شود تا جامعه به ندای 
اقوام و  بین  انسجام  و  ندهد  پاسخ  تروریست ها 
مذاهب در کشور بوجود آید که انجام این وظیفه 
بزرگ به دست اصحاب رسانه امکان پذیر است.
رییس  جمهوری با اشاره به شرایط نوین پسابرجام 
و پساتحریم، اظهار کرد: باید از این فضا و شرایط 

به خوبی استفاده کنیم و به پیش برویم.
اعتراف  به  امروز  کرد:  اضافه  روحانی  دکتر 
جهانیان، ایران  دارای اقتصادی است که می تواند 
سرمایه، فناوری و بازار را جذب نماید. وی با تأکید 
بر اینکه باید به دنبال سه جغرافیای بازار، سرمایه و 
فناوری باشیم، گفت: باید در فضای کنونی به این 
جغرافیاها پرداخته و کشور را به حرکت در آوریم.

بسیار  قدرتی  امروز  اینکه  بیان  با  روحانی  دکتر 
از  بیش  اسالمی  شورای  مجلس  نام  به  بزرگ 
سال های گذشته در کنار دولت است، اعالم کرد: 
به سه وزیر، عاشقان  اعتماد مجلس دهم  رأی 

کشور را امیدوارتر کرد.
اعتدالی  نگاه  کرد:  تصریح  جمهوری  رییس  
مجلس نشان داد که رای مردم در سال 92 و 
94 به بار نشسته است و اتصال این دو راه را 
در روز سه شنبه هفته گذشته به خوبی مشاهده 
در  و  کنار هم  در  و مجلس  دولت  که  کردیم 
نتیجه  اعتدال هستند. دکتر روحانی بی  مسیر 
ماندن اتهامات واهی را افتخار مردم ، مجلس 
بیش  آنچه  کرد:  تصریح  و   برشمرد  دولت  و 
این  است  اهمیت  حائز  وزرا  به  اعتماد  رأی  از 
واهی  اتهامات  به  بود که گوش مجلس دهم 
بدهکار نیست و این مجلس با دقت بیشتری 

به مسایل مهم کشور می نگرد.

رأی اسفند 94 گم نشده و در 
صندوق های صحیح ریخته شده است

چرا  که  پرسش  این  با طرح  رییس جمهوری  
مجلس  در  شده  معرفی  وزیر  سه  همان  دولت 
گذشته را با وجود مدیران شایسته در کشور، به 
مجلس معرفی کرد، گفت: دلیل آن این بود تا به 
جامعه و مردم ایران نشان دهیم که رأی اسفند 
94 گم نشده و در صندوق های صحیح ریخته 
شده است.دکتر روحانی با بیان اینکه امروز نیاز 
به وحدت، امید و نشاط برای تحول جامعه داریم ، 
تصریح کرد: هرکجا اخالق نبود، انقالب نیز وجود 
ندارد و هر فردی که راستی ، اخالق و امانت را 

حفظ می کند، انقالبی است.
فردی  هر  کرد:  نشان  خاطر  جمهوری  رییس  
که کوتاه ترین راه را برای عزت و توسعه ایران 
و تثبیت منافع ملی، انتخاب کند، انقالبی است. 
وی با بیان اینکه انقالبی یعنی، استقالل، آزادی، 
جمهوری اسالمی، ادامه داد: ما مفهوم دیگری جز 
اخالق، برای انقالب نمی شناسیم. از انقالب باالتر 
اسالم است چرا که انقالب اسالمی باید ما را به 

آرمان های اسالمی رهنمود سازد.

برایم قابل تحمل نیست که فردی دم از 
انقالب بزند، اما دروغ بگوید

 
رییس  جمهوری افزود: ما به دنبال تحول صحیح 
و انقالب اسالمی هستیم و الگوی ما در این مسیر 

حضرت علی)ع( و پیغمبر اکرم)ص( هستند.
تمام  که  کسی  عنوان  به  افزود:  روحانی  دکتر 
نوجوانی، جوانی و عمر خود را برای انقالب صرف 
کردم، برایم قابل تحمل نیست که فردی دم از 
انقالب بزند، اما دروغ بگوید و تهمت بزند. رییس  
جمهوری با اشاره به اینکه نیاز به انقالبی واقعی 
داریم و تکثر گفتمان به نفع همگان است، گفت: 
انقالب  انقالب اسالمی و  همه گفتمان ها ذیل 
اسالمی ذیل فرهنگ اسالمی و فرهنگ اسالمی 
نیز ذیل اخالق حسنه است چرا که دین اسالم ، 
انقالب، امام و شهدا برای استقرار اخالق آمدند. 
رییس  جمهوری با اشاره به اینکه اگر بتوانیم در 
کشور رونق اقتصادی ایجاد کنیم، انقالبی هستیم، 
گفت: با رشد منفی و اشتغال خالص ناپایدار و تورم 
افسار گسیخته 45 درصدی،  انقالب معنایی ندارد.
معنای  به  انقالب  اینکه  بیان  با  روحانی  دکتر 
توسعه رفاه مردم و اشتغال جوانان است،  گفت:  
اعتیاد در کشور  از مفاسد اجتماعی و  بسیاری 

بخاطر بیکاری اتفاق می افتد.

دولت نیازمند هدایت و انتقاد است

رییس  جمهوری با تأکید بر اینکه باید جامعه 
افزود:  کنیم،  هدایت  توسعه  سمت  به  را 
اصحاب فرهنگ و رسانه باید نگاه کنند  که 
در یکسال گذشته تا چه اندازه در رسانه های 
مسیر  کرده،  ایجاد  جامعه  در  را  نشاط  خود 
درست  راه  در  را  دولت  و  هموار  را  اشتغال 
هدایت کردند.روحانی ادامه داد: دولت نیازمند 

مجریه  قوه  که  چرا  است  انتقاد  و  هدایت 
اعتقادی به عصمت ندارد و معتقدیم که ما نیز 
اشتباه می کنیم و نیاز به هدایت داریم.رییس  
جمهوری با بیان اینکه جامعه به انتقاد سازنده 
و نقاد نیاز دارد و هتاک نمی خواهد، گفت: این 
هنر نیست که نشریه ای داشته باشیم و مدام 
اما  نیست،  هنر  هتاکی  بپردازیم.  هتاکی  به 
روحانی  است.دکتر  هنر  سازنده  نقد  و  انتقاد 
بتوانیم  این است که  ما  افتخار  اظهار داشت: 

به مردم کشور و جامعه خود خدمت کنیم.

باید فضا را برای جذب سرمایه فراهم و 
مناسب کنیم

بدون  اشتغال  اینکه  بیان  با  جمهوری  رییس  
مناسب  بازار  آوردن  دست  به  و  سرمایه گذاری 
برای  فروش  بازار  باید  گفت:  نمی شود،  ایجاد 
بازار  این  و  باشد  داشته  وجود  تولیدی  اجناس 
و  داخلی  سرمایه گذاری  و  تکنولوژی  نیازمند 
خارجی است. روحانی با تأکید بر اینکه باید فضا را 
برای جذب سرمایه فراهم و مناسب کنیم،  بر نقش 

رسانه ها در این راستا اشاره کرد و افزود: ما کاری 
کردیم که نظر دنیا به ایران نسبت به 3 سال پیش 
متفاوت شود و امروز حداقل ایران هراسی در دنیا 
کاهش یافته و دید نگاه جهان نسبت به ایران 
اعمال  اینکه  به  اشاره  با  تفاوت کرده است.وی 
تحریم علیه ایران از سوی آمریکایی ها و برخی 
کشورهای اروپایی تعجبی نداشت،  گفت: چرا در 
دوره ای به گونه ای رفتار کردیم که چین و روسیه 
هم رأی به تحریم ما دادند و آنهایی که امروز از 
رفع تحریم ها ناراحتند و به جای نقادی هتاکی 
نشد؟ چرا  بلند  روز صدایشان  آن  می کنند، چرا 
دنیا علیه ما متحد  رفتار کردیم که  به گونه ای 
نفتی  میزان  اینکه  بیان  با  روحانی  شود؟دکتر 
که از سال 91 تا 94 می توانستیم بفروشیم و 
بخاطر تحریم از درآمد آن محروم شدیم 180 
رقم می توانست  این  بوده، گفت:  میلیارد دالر 
بکار  جوانان  اشتغال  و  کشور  در  تحول  برای 
گرفته شود و امروز که تحریم ها برداشته شده، 
که  را  تحریم هایی  و  هستند  عصبانی  برخی 
برداشته شده ، ندیده و تنها نگاهشان به چند 

تحریمی است که باقیمانده است.

بازگرداندن رونق به شرایط اقتصادی 
کشوری آسان نیست

ملت  امروز  کرد:  نشان  خاطر  جمهوری  رییس  
ایران این پیروزی را که همه ارکان کشور رأی به 
آن داده اند به انجام رسانده و اهل رسانه باید این 
موفقیت را برای مردم تشریح کنند. دکتر روحانی 
تأکید کرد: درخواست من از اصحاب رسانه در کنار 
تالش برای آگاهی، انسجام و وحدت در کشور 
این است که بتوانیم با کمک رسانه فضا را برای 

بهره برداری از شرایط پسابرجام آماده کنیم.
رییس  جمهوری خاطر نشان کرد: به هر میزان 
دیگران وحدت و انسجام را در داخل کشور ببینند، 
جذب سرمایه آسان تر خواهد شد. روحانی با اشاره 

اقتصادی  شرایط  به  رونق  بازگرداندن  اینکه  به 
قرار  غیرعادی  حالت  در  سال  که 10  کشوری 
برجام  که  روزی  از  گفت:  نیست،  آسان  داشته 
کشور  در  گشایش ها  امروز  به  تا  شد  اجرایی 
بیشتر شده و هیچ کشوری در دنیا به جز رژیم 
صهیونیستی و یک کشور در منطقه که مسیر 
نادرستی را انتخاب کرده وجود ندارد که اعتراف 
نکنند، مذاکرات هسته ای برای ملت ایران یک 

پیروزی بزرگ بوده است. 

نشریه ها باید به بخش خصوصی 
واگذار شوند

رییس  جمهوری با اشاره به اینکه امروز شرایط 
دیگر  روز  از هر  در کشور  اقتصاد  فعالیت  برای 
این  می توانند  رسانه ها  گفت:  است،  فراهم تر 
فضا را برای ملت و جهان تشریح کنند. روحانی 
در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از 
تالش های دکتر جنتی در طول سه سال مدیریت 
این  در  که  مؤثری  کارهای  و  ارشاد  وزارت  بر 
دوره انجام گرفته گفت: در گذشته برای اعطای 

مجوز به نشریات، زمان زیادی صرف می شد، اما 
امروز برای دریافت مجوز نشریه حداقل چند ماه 
بیشتر زمان نیاز نیست.رییس  جمهوری تصریح 
واگذار  خصوصی  بخش  به  باید  نشریه ها  کرد: 
شوند.دکتر روحانی با بیان اینکه رانت اطالعاتی 
بالیی بزرگ برای کشور و جامعه است، گفت: 
باید شفافیت و صداقت را سرلوحه کار قرار داده 
و اطالعات در اختیار همگان باشد. باعث تعجب 
است که یک رسانه از وضع یک پرونده زودتر از 
رییس یک قوه مطلع است، اما خوشحالم که مردم 
روز به روز اقبالشان نسبت به این رسانه ها کمتر 
شده و با توجه خود پاسخ درست به آنان می دهند.

دستور خواهم داد عقب ماندگی یارانه 
مطبوعات جبران شود

رییس  جمهوری تنظیم الیحه نظام رسانه ای 
برای  مهم  کار  دو  را  رسانه ها  جامع  قانون  و 
بررسی  مورد  دولت  در  که  دانست  رسانه ها 
مجلس  به  و  تکمیل  زودی  به  و  گرفته  قرار 
یارانه  زمینه  در  افزود:  می شود.روحانی  ارایه 
دستور  بودجه  و  برنامه  سازمان  به  مطبوعات 
مطبوعات  یارانه  عقب ماندگی  تا  داد  خواهم 

طی سال جاری جبران شود.
دکتر روحانی افزود: از وزیر  فرهنگ و ارشاد 
اسالمی می خواهم با جدیت و دقت مشکالت 
در  برای طرح  و  بررسی شود  رسانه  اصحاب 
برای  را  مناسب  راه حل  تا  شده  آماده  دولت 
افزود: می دانم  پیدا کنیم.رییس  جمهوری  آن 
و  تأثیرگذارند  و  مهم  حد  چه  تا  رسانه ها  که 
حل مشکالت آنها چقدر می تواند در فرهنگ، 
جامعه  فرهنگی  فضای  و  نشاط   اطالعات، 
باشد. دکتر روحانی گفت: رسانه ها یک  مؤثر 
دانشگاه و دنیای امروز دنیای ارتباطات است 
کشور  پیشرفت  و  توسعه  برای  باید  همه  و 

دست به دست هم دهیم.



سال  زلزله  سربازی-  محسن  سید 
1347 در شهرستان فردوس، ویرانی های 
زیادی از خود بر جای گذاشت و حادثه ای 
موجب شد تا شهر جدید فردوس در شمال 
احداث  زده  زلزله  و  قدیمی  بخش  شرق 
شود، عمده بافت فرسوده این شهر مربوط 
به ساخت و سازهای منطقه جواداالئمه)ع( 
است که در حد فاصل شهر جدید و قدیم 
منطقه  این  در  که  ساختمانهایی  دارد.  قرار 
قراردارد با بیش از 50 سال قدمت فرسوده 
وجود  با  اما  دارد.  نوسازی  به  فوری  نیاز  و 
این  نوسازی  برای  شهرداری  که  مزایایی 
واحدها در نظر گرفته، استقبال مردم ا زاین 

طرح تقریبا در حد صفر است .

بیست و هفت و نیم هکتار بافت 
مصوب فرسوده فردوس

اختصاصی  گفتگوی  در  فردوس  شهردار   
مساحت  گفت:  جنوبی  خراسان  آوای  با 
و  بیست  فردوس  مصوب  فرسوده  بافت 
نقطه  دو  در  که  است  هکتار  نیم  و  هفت 
شهدای  خیابان  و  سرایان  جاده  حاشیه 
یک و بخش زیادی از آن در منطقه جواد 
االئمه قرار دارد. مهندس حمید حالج مقدم 
تصریح کرد: در زمان حاضر بیش از 2 هزار 
نفر در بافت فرسوده فردوس ساکن هستند 
که تقریبا همگی از اقشار کم درآمد جامعه 
می باشند. به گفته وی دولت برای تشویق 
ساکنان بافت های فرسوده برای هر واحد 
کم  تسهیالت  ریال  میلیون   300 مسکونی 
بهره با سود 4 و 7 درصد و باز پرداخت 12 
 ساله اعطاء می کند . وی خاطرنشان کرد: 
برای  نیز  ریال  میلیون   100 این  بر  عالوه 
رهن منزل در طول مدت ساخت این واحدها 
به متقاضیان پرداخت می شوند که پس از 
مقدم  حالج  شود.  بازگردانده  باید  سال   2
گفت: این تشویق ها توسط شرکت عمران 
زیر  که  جنوبی  خراسان  سازان  مسکن  و 
استان  شهرسازی  و  مسکن  کل  اداره  نظر 
فرسوده  های  بافت  در  کند  می  فعالیت 
برای  افزود:  وی  کند.  می  گذاری  سرمایه 
شهرداری  فرسوده،  بافت  ساکنان  تشویق 
و  ساختمانی  پروانه  صدور  هزینه   در  نیز 
می  تخفیف  درصد  پنجاه  مهندسی  نظام 
نیز  سازی  آماده  هزینه  هیچگونه  و  دهد 
با  متقاضی  هر  یعنی  کند  نمی  دریافت 
ریال  میلیون   2 حدود  در  مبلغی  پرداخت 
شهردار  بگیرد.  ساختمانی  پروانه  تواند  می 
فردوس  شهرداری  کرد:  تاکید  فردوس 

آمادگی  این  ها  تشویق  این  برتمام  عالوه 
به  نسبت  دارد چنانچه شخصی خواست  را 
در  مسکونی  منزل  آواربرداری  و  تخریب 
کامال  صورت  به  کند  اقدام  فرسوده  بافت 
این  ماشین آالت شهرداری  توسط  رایگان 

کاررا انجام دهد.

استقبال نکردن مردم 
از نوسازی بافت فرسوده

ابزارهای  این  تمام  با  اینکه  بیان  با  وی   
تشویقی، استقبال مردم برای نوسازی منازل 
فرسوده در حد صفر است گفت: علت اصلی 
استقبال نکردن مردم، ناشی از درآمد بسیار 
و  دارند  منطقه  این  ساکنان  که  است  کمی 
تسهیالت خویش  اقساط  نیستند  قادر  حتی 
تمام  تقریبا  وی  گفته  به  کنند.  پرداخت  را 
مردم از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه 
هستند و این مشکل موجب شد تا به خیرین 
نوسازی  در  تا  بدهیم  پیشنهاد  ساز  مسکن 
بافت فرسوده شهرستان ورود پیدا کنند که 
در  و  نشده  عملیاتی  هنوز  نیز  موضوع  این 
دست پیگیری است . وی ادامه داد: علیرغم 

تاکید بر مقاوم سازی  اینکه در دولت قبلی 
در  اما  بود  مناطق  این  مسکونی  واحدهای 
مصوبات  و  قوانین  به  توجه  با  فعلی  دولت 
دولت، تمرکز دستگاههای متولی بر توانمند 
سازی بافت های فرسوده و نا کارآمد شهری 
است. به گفته وی، در این طرح توجه ویژه 
ای به آسیب شناسی این مناطق شده و بافت 

های حاشیه ای، روستاهایی که در محدوده 
سیمای  با  که  مناطقی  دارد،  قرار  شهر 
کهن  های  بافت  و  ندارد  مطابقت  شهری 
گرفته  قرار  توجه  مورد  نیز  شهر  تاریخی  و 
است. حالج مقدم اظهار کرد: در شهرهایی 
بافت فرسوده و محله هدف دارند و به  که 
تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی 
ستاد  رسیده  استانها  ریزی  برنامه  کمیته  و 
بازآفرینی شهری تشکیل شده است که 28 
نفر از مدیران دستگاههای مرتبط عضو این 
ستاد هستند. وی با اشاره به اینکه این ستاد 
نیز  فردوس  در شهرستان  امسال  ابتدای  از 
طرح  و  ریزی  برنامه  افزود:  شده  تشکیل 
مشکالت محالت هدف در این ستاد انجام 
می شود و تا کنون چندین جلسه نیز تشکیل 

داده است.

توانمند سازی محالت هدف در 
دستور کار ستاد بازآفرینی شهری

توانمند  را  ستاد  این  تشکیل  از  هدف  وی 
سازی بافت های فرسوده و هدف در مباحث 
مهارت  اقتصادی،  و  اجتماعی  فرهنگی، 

آموزی و ارائه خدمات مطلوب در حوزه زیر 
ساختی دانست که دستگاه های مختلف باید 
کنند.  متمرکز  مناطق  این  در  را  خدماتشان 
شهردار فردوس تصریح کرد: در ستاد ملی 
بازآفرینی گزارشی از شهرستانها ارائه شد و 
که  شد  گرفته  استان  برای  خوبی  مصوبات 
است.  پیگیری  آن در دست  اجرایی  مراحل 

سردشت  تاریخی  بافت  برای  وی  گفته  به 
اعتباری   بافت فرسوده محله جواد االئمه  و 
آن  میزان  هنوز  که  یافت  خواهد  اختصاص 
راستای  در  افزود:  وی   . نیست  مشخص 

مصوبات ستاد بازآفرینی شهرستان و توانمند 
سازی محالت هدف پایگاه سالمت و پایگاه 
خدمات اجتماعی در منطقه جواد االئمه راه 
اندازی شده که خدمات بسیار خوبی در حوزه 
بهداشت و حل معضالت اجتماعی تا کنون 
انجام شده است. وی از واگذاری زمینی به 
شهرداری  توسط  مربع  متر   370 مساحت 

که  داد  خبر  سالمت  پایگاه  ساخت  برای 
که  میزان  هر  به  پایگاه  این  اعتبارساخت 
باشد را وزارت بهداشت و درمان تقبل کرده 
است. حالج مقدم گفت: در راستان مصوبات 
ستاد بازآفرینی شهری، سازمان فنی و حرفه 
را  هایی  برنامه  آموزی  مهارت  برای  ای 
طرح ریزی کرده و اداره های برق و آب و 
فاضالب شهری نیز اولویت خدماتشان را به 

این منطقه اختصاص داده اند. 

عزم جدی دستگاههای خدمات 
رسان برای رونق نوسازی

 بافت فرسوده

برای  نیز  شهرداری  کرد:  خاطرنشان  وی 
های  بافت  نوسازی  به  مردم  تشویق 
فرسوده، خدمات شهری مطلوبی در منطقه 
انجام داده که آسفالت 17 هزار  جواداالئمه 
متر مربع از معابر، احداث خیابان 20 متری 
و  شده  بازگشایی  که  منطقه  این  مرکز  در 
تکمیل کف سازی کانال جمع آوری آبهای 

سطحی از جمله آنهاست. 
وی ادامه داد: احداث خانه فرهنگ که زمین 
بر عهده  اعتبار آن   آن توسط شهرداری و 
دیگر  از  است  شهرسازی  و  مسکن  وزارت 
برنامه ها برای توانمند سازی بافت فرسوده 
است که انجام خواهد شد، عالوه بر این 4 
کیلومتر از شبکه فرسوده آب شهری توسط 
شرکت آب و فاضالب شهر اصالح شده و 
مدرسه  دو  نوسازی  نیز  پرورش  و  آموزش 
فرسوده را در اولویت برنامه های خود دارد.

زندگی 2 هزار شهروند فردوسی زیر سقف های لرزان
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تولید نانوالیاف با سرعت باال

برای اولین بار در کشور تولید نانو با سرعت و خروجی باال توسط یک شرکت دانش بنیان در استان زنجان انجام شد. مجید محمدی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان  با بیان اینکه خروجی پایین دستگاه های 
صنعتی در بسته بندی محصوالت نانو یکی از اصلی ترین مشکالت در حوزه فناوری نانو محسوب می شود، اظهار کرد: به طور معمول یک دستگاه صنعتی 100 تا 150 گرم در ساعت ظرفیت تولید دارد. محمدی 
تصریح کرد: دستگاه و تجهیزات مربوط به این طرح به صورت پایلوت مورد ساخت و آزمایش قرار گرفته است و تا دو ماه آینده از این دستگاه تمام صنعتی در پارک علم و فناوری استان رونمایی خواهد شد.

آب و جامعۀ ایران  

مطالعه موردی روستای فورگ نویسنده : ریوایچی  
 : کوشش  به  دایتوبونکا)ژاپن(  دانشگاه  استاد  هارا 
محمود  رفیعی - مهدی رفیعی  چاپ اول : 1395 

300صفحه - ناشر: انتشارات  هیرمند کتاب » ایران- 
نومیزو توشاکای« )آب وجامعه ی ایران( نوشته ی« 
در  دایتوبونکا  دانشگاه  استاد  هارا«  ریوایچی  آقای 
ایالت سایتامای ژاپن و محقق کشاورزی و جامعه 
ی روستایی ایران در سال 1375 چاپ شده است. 
این کتاب حاصل سال ها تحقیق آقای« هارا« ایران 
پژوه ژاپنی است که حاصل تحقیق میدانی و اقامت 
در سه بازه ی زمانی درفاصله ی پاییز سال 1356 تا 
تابستان سال 1357در روستای فورگ می باشد؛ که 
به همت و پیگیری دکتر محمود رفیعی و کوشش 
مشترک با برادرشان آقای مهندس مهدی رفیعی 
عموم   و  محققان  استفاده ی  برای  جاری  درسال 

چاپ شده است.
این محقق ژاپنی در مقدمه ی کتابش می نویسد: 
» روستای فورگ در جایی به فاصله ی بیش از 
100 کیلومتر از شهر بیرجند، به سمت شرق و مرز 
افغانستان قرار دارد. آبادی کوچک که منبع آبش 
قناتی کوچک محصور میان کوه هایی میان کناره 
شرقی کویر لوت و کوه های شرقی با ارتفاع 2000 
متر است. در این آبادی دره ای، قلعه ی کوهستانی 
زیبایی از دوردست به چشم می آید. قلعه سکونتگاه 
خاندان بزرگ رفیعی بود که از نیمه ی دوم قرن 
18 تا نیمه ی اول قرن 19 منطقه ای وسیع را زیر 
پیران  سلطه ی خود داشتند. هنگامی که سخن 
ساکن روستا را شنیدم، به تدریج متوجه شدم این 
بسیار  تاریخ  با  داستانهایی  هم  مرزی  روستاهای 
طوالنی دارند.  در خانه ی روستائیان اقامت کردم، 
گوشه گوشه ی روستا قدم زدم، عکس گرفتم و از 

پیران، تاریخ روستا را شنیدم » 
موضوع اصلی کتاب،  نظام آبیاری بسیار پیچیده 
آب  دارای  کشاورزان  و  قنات  دارای  روستای  در 
وملک و نیز وضعیت و ساختار جامعه ی روستایی 
مرتبط با آن است. ریوایچی هارا در این کتاب بطور 
مبسوط به توسعه ی تاریخی قدرت خاندان علم با 
البته از خاندان بزرگ  محوریت آب می پردازد و 
رفیعی هم که حاکمان قلعه میرزا رفیع خان بودند، 

مشروح سخن می گوید. 
کتاب شامل 6 فصل است. در فصل اول ، اقلیم 
و تاریخ منطقه بسیار خواندنی و آموزنده است. در 
آب  منابع  بر  عالوه  آبیاری،  عنوان  با  دوم  فصل 
رسوم  و  سنتی  آبیاری  نظام  بیرجند  در  آبیاری  و 
استفاده از آب آمده است. بهره گیری از تصاویر و 
نمودار و تعریف و تشریح مقیاسهای اندازه گیری 
و نحوه ی تقسیم آب در این بخش جلب توجه 
می کند. در فصل سوم در قالب ساختار اقتصادی 
، مدیریت کشاورزی و مباحث زراعی و دامداری 
مهم  اقتصادی  بخش  عنوان  به  قالی  ی  بعالوه 
و  فروش  و  خرید  ی  نحوه  تشریح  است.  آمده 
ارتباط این آبادی با بازار بین المللی خواندنی است. 
اصطالحات گوسفند رامی)رمه( ، گوسفند گماری و 
گوسفند پرواری از جمله اصطالحات رایج امروزی 

است که در این بخش به آن پرداخته اند. 
کار  استاد  و  بین شاگرد  و کاری  اجتماعی  روابط 
قالی و تشریح نحوه محاسبه  استاد در صنعت  و 
ی قیمت تمام شده و فروش و مدیریت قالی هم 
از  بسیار خواندنی است و اصول رفتاری بسیاری 

روابط امروز را نشان می دهد. 
در فصل چهارم ساختار اجتماعی با تعریف خوش 
و  ارباب  به  و  شود  می  شروع  روستا  در  نشینان 
طایفه  مباحث  پردازد.  می  تحویلدارو....  و  ضابط 

و طبقه و ازدواج در پایان این بخش آمده است. 
از  متاثر  اجتماعی  تغییرات  پنجم،  فصل  در 
اصالحات ارضی و تغییرات سیاسی و اجتماعی 
و اقتصادی روستا بعد از انقالب اسالمی تشریح 
و  بندی  جمع  هم  پایانی  فصل  در  است.  شده 
تغییرات  آمده؛  کتاب  فصل   5 گیری  نتیجه 
ی  توسعه  و  زمانی  شرایط  نقش  و  فرهنگی 
بخش  این  در  مردم  فرهنگ  بر  تکنولوژی 
از  کتاب  ومستند  رنگی  تصاویر  است.  خواندنی 
و  آداب  و  دستی  صنایع  کشاورزی،  محصوالت 

رسوم محلی بر جذابیت آن افزوده است. 
دکتر رفیعی در گزینش کتاب هایی که ترجمه 
یا جمع آوری و چاپ می نماید؛ همواره ظرافت 
های به خرج می دهد که مطالعه یک موضوع 
اصلی  موضوع  بر  عالوه  را  خواننده  تخصصی، 
که  اجتماعی  و  فرهنگی  مفید  بسیار  مباحث  با 
تشکیل  را  ما  تمدن  و  فرهنگی  اصالت  و  ریشه 
ی  پیشینه  با  وقتی  نماید.  می  آشنا  دهد،  می 
آشنا  بیشتر  مان  اجتماعی  موقعیت  و  فرهنگی 
آگاهانه  هم  فردایمان  و  امروز  برای  باشیم، 
سابقه  و  صبغه  شناخت  گیریم.  می  تصمیم  تر 
نقش  تواند  می  مردم  اجتماعی  و  فرهنگی  ی 
و  مدیران  مدیریتی  توان  افزایش  در  موثری 
مسووالن بِویژه مسووالن غیربومی داشته باشد. 
مطالعه این کتاب را به دانشجویان و اهالی خونگرم 
خراسان جنوبی و همه هموطنان توصیه می کنیم. 
*عصمت محمودی

سرقت های ادبی در حوزه کتاب- علیرضا ذاکریکاریکاتورراهپیمایی روز 13آبان در روستای نصرآباد بیرجند     عکس: امیر نصرآبادی

 معرفی کتاب 

یادداشت  

داستان سپاه صلح آمریکا؟!
*حسین وریدی

 بعد از کودتای ننگین 28 مرداد ماه 1332 ، با حمایت 
و دخالت مستقیم آمریکای جنایتکار و آغاز دور جدید 
دیکتاتوری و حضور مستشاران آمریکایی در عرصه 
های نظامی، اقتصادی، کشاورزی، اصل 4 ترومن 
و.. طرح خطرناک دیگری را با لفظی فریبنده تحت 
عنوان »سپاه صلح« در ظاهر با هدف جلب اعتماد 
مردمی و ایجاد روابط دوستانه و خدمت فرهنگی ، 
اما در باطن جمع آوری اطالعات و جاسوسی و نفوذ 
در اقضی نقاط کشور به اجرا گذاشتند . داستانی که 
برای بسیاری ناشناخته و از ناگفته های تاریخ جنایات 
آمریکا در ایران عزیز است. اجماال از اینقرار که از 
نیمه دوم دهه 1340 بعضی از جوانان آمریکایی فارغ 
التحصیل دانشگاه ها، در رشته های خاص با شرایط 
ویژه و طی کردن دوره های نظامی و آموزش زبان 
فارسی و عربی در حد رفع نیاز ، باید دوره سربازی 
کشورهای  در  صلح«  »سپاهی  عنوان  به  را  خود 
جهان سوم مانند ایران و بعضی کشورهای عرب 
در  انگلیسی  زبان  آموزش  عنوان  به  و  بگذرانند 
دبیرستان ها خدمت کنند.  ادارات آموزش و پرورش 
موظف بودند منزل مسکونی با کلیه تجهیزات مورد 
نیاز در اختیارشان بگذارند و وسایل رفاهی مطابق 
است  ذکر  به  الزم  کنند.  فراهم  آنان  خواسته  با 
که آن زمان در بیرجند 6 واحد آموزشی در سطح 
متوسطه داشتیم  و من مدیر یکی از این مدارس 
بودم. اولین سپاهی صلح آمریکایی به نام »مستر 
پتری« که به بیرجند آمد به دبیرستان ما معرفی شد 
نامبرده  مسیحی مذهب بود. در کارش جدی و با 
استفاده از وسایل مختصر کمک آموزشی در کالس 
های اول دبیرستان زبان انگلیسی تدریس می کرد 
و کامال موفق بود. پس از مدتی دوره خدمتش به 
سر رسید و فرد دیگری به نام جورج کارتر جایش 
را گرفت. کارتر هم در کار خود موفق بود و پس 
از اینکه خدمش سپری شد نوبت به سومی رسید 
به نام »مسترلونتال« که یهودی مذهب بود. او هم 
به توصیه قبلی ها در این دبیرستان جا خوش کرد 
و متاسفانه سرآغازی شد بر پیامدهای نامیمون و 
تاسف آور ناتوانی در ادامه کالس شد. نهایتا نامه 
ای محرمانه به اداره فرستادیم که جای این بوزینه 
را عوض کنند. اما شرایط طوری بود که رئیس اجازه 
جا به جا کردن یک سپاهی صلح را نداشت. با اینکه 
بیش از 40 سال از این خاطره تلخ می گذرد هنوز 
تلخی آن در ذائقه روحم باقی است. چه خفت آمیز 
است و چه تحقیری بزرگ! برادر و خواهر هم وطن 
نمی گویم به عنوان یک مسلمان آزاده و آزاد اندیش 
ایرانی  به عنوان  بلکه  امام حسین)ع(  پیرو مکتب 
غیرتمند قدر این نظام را بدانید که پوزه آمریکا و 

استکبار را به خاک مالید.  

قاب عکس

 جشنی برای پاییز
*میثم اسماعیلی
جمله  این  آیین هاست.  و  جشن ها  سرزمین  ایران 
وقتی  اما  باشد،  داشته  اغراق  بوی  و  رنگ  شاید 
این  در  برگزار شده  میان جشن های  کنید  سیری 
سرزمین، به درستی این نکته پی می بریم. برخی 
از این جشن ها به شهرت رسیدند و عاقبت به خیر 
شدند مثل نوروز باستانی، شب یلدا و حتی جشن 
مهرگان، اما برخی دیگر مهجور ماندند و آرام آرام 
از یادها رفتند.  پاییز فصل جشن های ایرانی است؛  
یکی از آنها جشن میانه پاییز است. پانزدهم آبان در 
گاهشماری ایرانی میانه فصل پاییز هنگام برگزاری 
جشنی به نام »پاییزانه« یا »جشن میانه پاییز« است 
که در گاهشمار ایرانیان به معنای »آغاز سرما« بوده 
است. این گاه در باور سنتی زرتشتیان هنگامی است 
که خداوند گیاهان و رستنی ها را آفریده است. عنصر 
بود که زن و مرد،  این  این جشن ها در  اجتماعی 
پیر و جوان و کودک، فقیر و غنی، ارباب و رعیت، 
همه یکسان در آن شرکت می کردند و در یکجا گرد 
می آمدند و از یک سفره غذا می خوردند و این امر 
باعث همبستگی بیشتر اجتماعی می شد. عالوه بر 
این در پایان این مراسم آن چه از خوردنی باقی مانده 

بود به خانه افراد بینوا  فرستاده می شد. 

یادداشت  روز

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما  بهمن  

مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:3016:151820 سانس ها

32222636 - 056تلفن

سیانـورارونـد

ایزوگام شرق 

 بخشـی
آدرس: 

میدان توحید
32442331

09155622050 
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آیه روز  

اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده  اید! از رحمت خداوند نومید نشوید كه خدا همه گناهان را مى  آمرزد، 
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 هیچ بنده اى حقیقت ایمان را نمى یابد ، مگر اینکه دروغ را چه جدى باشد یا شوخى، رها كند.  امام على )ع(

اى جان تو جانم را از خویش خبر كرده
اندیشه تو هر دم در بنده اثر كرده

 اى هر چه بیندیشى در خاطر تو آید
بر بنده همان لحظه آن چیز گذر كرده

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

7 راه برای آرامش بخشیدن به زندگی

به جز  دانید که کنترل هیچ چیز در دنیا  1- می 
خودتان در دست کسی نیست: خودتان تنها چیزی 
هستید که کنترل کامل روی آن دارید و براساس 
آن دیدگاه و عملکردهایتان را تغییر دهید 2-برخی 
روابطتان را قطع کنید و روابط جدید ایجاد کنید: 
افرادی که از نظر احساسی به شما کمک نمی کنند 
وکسانی که منفی فکر می کنند رابطه خود را قطع 
کنید:  کمتر  را  زندگیتان  برهمی  و  کنید 3-درهم 
به این معنی نیست که وسایلتان را بیرون بریزید، 
منظورمان این است که کمدها، اثاثیه منزل و محل 
کارتان را مرتب کنید. در این مرتب کردن خودتان 
را از شر هر چیزی که به دردتان نمی خورد، خالص 
کنید 4- اگر در روابط شخصیتان اختالفاتی دارید و 
هنوز از آن ناراحتید، رابطه تان را بهبود بخشید: بروید 
و با فرد مورد نظر صحبت کنید و احساستان را با او 
در میان بگذارید. اگر الزم باشد، عذرخواهی کنید و 
بخشش بخواهید 5- بودجه و خرج و مخارجتان را 
از نو ارزیابی کنید: پول برایتان امنیت و راحتی می 
آورد و نقش خیلی مهمی در خوشبختی ما دارد. خرج 
های غیرضروری را قطع کنید و پول بیشتری پس 
انداز کنید 6-خودتان را ببخشید. به اشتباهات گذشته 
و  بوده  ببینید کجای کارتان غلط  تان فکر کنید: 
خودتان را ببخشید و بعد آن را به کلی از مغزتان 
بیرون کنید7-برای خودتان وقت بگذارید: خیلی 
ها اهمیت این مسئله را فراموش می کنند. وقتی 
بگذاریم  کنار  خودمان  فقط مخصوص  را  زمانی 
به خود مشغول  را  و هیچ چیز دیگری ذهنمان 
نکند، می توانید به رویاها و آرزوهایمان فکر کنیم.

فروشنده بدبین، فروشنده خوشبین

روزی دو فروشنده کفش که به شرکت های متفاوتی 
تعلق داشتند به یک کشور آفریقایی فرستاده شدند تا 
بازار کفش را در آن منطق بررسی کنند. فروشنده 
که  داشت  آرزو  و  بود  متنفر  ماموریت  این  از  اول 
دوم  فروشنده  اما  فرستادند  نمی  این سفر  به  را  او 
این  که  رسید  نظر  به  و  بود  ماموریت  این  عاشق 
دهد.  می  او  به شرکت  را  گرانبهایی  فرصت  سفر 
آفریقایی شدند  کشور  وارد  فروشنده  دو  این  وقتی 
درباره بازار محلی برای کفش تحقیق کردند و هر 
فروشنده  فرستادند.  برای شرکت شان  پیامی  یک 
اول که عالقه ای به این سفر نداشت، نوشت: سفر 
بی فایده بود، هیچ بازاری در این کشور وجود ندارد 
اینجا هیچکس کفش نمی پوشد. اما فروشنده دوم 
را فرصتی عالی می دانست، نوشت:  این سفر  که 
سفر عالی بود فرصتی مناسب با  بازاری نامحدود 
پوشد!  نمی  کفش  هیچکس  اینجا  است،  موجود 
نتیجه:این  تفکر شماست که تعیین می کند هر 
آیا  آید  می  پیش  شما  برای  که  موقعیتی  و  اتفاق 
فرصت است یا یک تهدید و مانع بزرگی است ... .

به  نیکی  یا همان  و  مادر  پدر و  شاد کردن 
از موارد بسیار توصیه شده  پدر و مادر که  
و  احترام  نشانه  و  است  دینی  آموزه های  در 
که  است  زحماتی  برای  شدن  قائل  ارزش 
پدر و مادر برای ما متحمل شده اند.  خداوند 
در قرآن بیش از 23 بار صراحتًا و یا ضمنًا 
انسان ها را به احسان و نیکی به پدر و مادر 
در  نیز  و  معصومین  ائمه  است.  فرموده  امر 
فضیلت  این  به  را  خود  گفتار  و  سخنان 
حضرت  اند.  فرموده  تأکید  و  سفارش  مهم 
و  پدر  با  »نیکویی  که:  رسول)ص(فرمودند 
و  حج  و  روزه  و  نماز  از  است  افضل  مادر، 
حضرت  نیز  و  خدا«  راه  در  جهاد  و  عمره 
مادر,  و  پدر  به  »نیکی  فرمودند:  علی)ع( 
می خواهیم  هاست.«  ُخلق  ارزشمندترین 
یا  و  مادر  و  پدر  کردن  شاد  روش  چند 
همان نیکی به پدر و مادر را معرفی کنیم. 

کمک کنید
گاهی اوقات مادرها به خاطر انجام دادن هر 
روزه کارها و بار زیادی که بر دوش دارند، 
برای  می خواهد  دل شان  و  می شوند  خسته 

شما  کنند  استراحت  شده  که  هم  روز  یک 
می توانید با بر عهده گرفتن انجام کارهای 
روزانه مادر از شستتن ظرف ها و پختن غذا 
تا جزئی ترین وظایفش ،  یک روز شاد به 
عقب  کارهای  به  بتواند  تا  بدهید  هدیه  او 
افتاده خود و یا به تفریح و استراحت بپردازد. 
بلیط  توانید  می  دارید  را  امکانش  اگر  حتی 
بیشتر  تفریحی که  یا هر  و  ، سینما  استخر 
تان  تهیه کنید و هدیه  او  برای  پسندد  می 
را کامل کنید. دقیقا همین کارها را می توانید 
بدهید. انجام  هم  مهربان تان  پدر  برای 

حرف گوش کن باشید
اهمیت برخورد با والدین به حدی است که 
خداوند متعادل اجازه گفتن حتی یک »اُف« 
ساده را هم به آنان نداده است چه برسد به 
بی توجهی و خدایی نکرده استفاده از کلمات 
می  که  مواردی  از  یکی  نامناسب!  رفتار  و 
 تواند پدر و مادرها را تا مرز ذوق زدگی پیش 
ببرد توجه شما به حرف ها و دستورات شان 
به  مجاز  که  جایی  تنها  باشد  یادتان  است. 
از پدر و مادر هستیم فقط و فقط  نافرمانی 

خداوند  دستورات  خالف  که  است  مواردی 
است. در غیر این صورت اطالعت و راضی 
نگه داشتن آنها واجب است. بعضی وقت ها 
که  کارهایی  درباره  مادرتان  و  پدر  با  هم 
این  کنید  مشورت  بدهید  انجام  می خواهید 
کار خیلی خوشحال می شوند. به پدر و مادر 
خود زمانی که آنها با شما صحبت می کنند 
گوش دهید. انجام این ممکن است برای شما 
چیز ساده ای به نظر برسد،درحین کالم پدر 
و مادر تان واکنشی )کالمی و غیر کالمی( 
نشان ندهید تا متوجه شوند که شما در حال 
. آنها هستید  های  به صحبت  دادن  گوش 

هدیه بدهید
هدیه دادن به والدین غیر از روزهایی مثل 
سالگرد  یا  تولدشان  یا  و  مادر  و  پدر  روز 
آن ها،  از  قدردانی  هدف  با  صرفا  و  ازدواج 
هم  هدیه  می شود.  خوشحالی شان  باعث 
باعث  انجام دادن یک کار که  از  تواند  می 
تا یک کادو کوچک  خوشحالی آن ها بشود 
مثال  کنید  دقت  کادو  انتخاب  در  باشد. 
دل شان  است  مدتی  می دانید  که  را  چیزی 

یا  و  کنند  تهیه  اند  نتوانسته  و  خواسته  می 
)مثال  آموزش  دوره  یک  در  نام  ثبت  مثال 
تیراندازی برای باباها و شنا برای مامان ها( 
و حتی یک طراحی و یا عکس خودشان می 
باشد. دادن  هدیه  برای  خوبی  گزینه  تواند 

قند در دلشان آب کنید
و  پدر  دل  در  قند  که  کارهایی  جمله  از 
مادرتان آب می کند،  نصب کردن عکس 
آن ها در اتاق تان است با این کار آن ها متوجه 
می شوند که دوستشان دارید . همین امروز 
دست به کار شوید اگر عکس مناسبی از پدر 
ازشان  خوب  عکس  یک  ندارید  مادرتان  و 
بگیرید و قاب کنید و به دیوار اتاقتان بیاویزید.

از آن ها تعریف کنید
یکی دیگر از کارهایی که پدر مادرها را سر 
آن هاست.  از  کردن  تعریف  می آورد  کیف 
تعریف  برای  جمع  در  فرصتی  هر  از 
مهربانی هایشان  و  خوب  صفات  از  کردن 
و  اقوام  جمع  در   مخصوصا  کنید  استفاده 
احساس  کار  این  با   . نزدیک شان  دوستان 

هست  جهان  این  در  کسی  که  می کنند 
فکر  همین  و  بداند  را  زحماتشان  قدر  که 
کافیست. برایشان  هستید  متوجه  شما  که 

اگر پدر و یا مادرتان را از دست 
داده  اید

در  قمی  عباس  شیخ  حاج  مرحوم 
صحیحی  حدیث   317 ص  مفاتیح الجنان، 
در  که  فرموده  نقل  صادق)ع(  امام  از  را 
ضمن آن حدیث این طور آمده »میت شاد و 
مسرور می شود و گشایش پیدا می کند به دعا 
و استغفاری که برای او می کنند چنانچه زنده 
می برند  او  برای  که  هدیه  به  می شود  شاد 
صدقه  حج،  روزه،  نماز،  ثواب  که  فرمود  و 
بر  میت  قبر  در  دعا  و  خیر  اعمال  سایر  و 
و  مرده  برای  آن  ثواب  و  می شود  وارد  او 
کسی که آنها را انجام داده نوشته می شود«. 
که  شده  نقل  آنجا  در  هم  دیگری  روایات 
برای  آنچه  بنابراین  کنید،  مطالعه  می توانید 
اموات خودتان هدیه می کنید در صورتی که 
اخالص داشته باشید به آنها می رسد و ثوابش 
می شود. ضبط  هم  خودتان  عمل  نامه  در 

عارفانه روز

خداوندا از پاداش، معافم كن
از بخشش، نا امیدم كن
از بهشت، مایوسم كن

تا هرچه مى كنم به سوداى انعام تو نباشد . . .

مهربانى جاده اى است كه هر چه پیش تر روند  
خطرناک تر مى گردد. نمى توان بازگشت  

اما لحظه اى باید درنگ كرد 
و شاید چند گامى به بیراهه رفت ...

موفقیت كلید شادى نیست
شادى كلید موفقیت است؛ 

اگر آنچه انجام مى دهى دوست بدارى، 
موفق خواهى بود ...

از زندگى لذت ببرید 
و قدر ثانیه هاى خود را بدانید ...

زمان ارزشمند است 
و ما یک بار بیشتر زندگى نخواهیم كرد ...

طراح: نسرین کاری                        
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

ایزوگـام سـال  
 ایزوگام، قیرگونی، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

پوشاک آداک
عرضه كننده انواع

 لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجینال  
با قیمت هاى باور نکردنى

شلوار لى بچگانه
25000 و 28000 تومان

و انواع پوشاک زنانه
بلوار معلم، خیابان فردوسى
 جنب مطب دكتر مطهرى

اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزى، با سابقه 
درخشان و قیمت كاماًل توافقى

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف
و نیسان و كارگر ماهر 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
کار خوب اتفاقی نیستساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

کلیه لوازم منزل و اداری شما را 
با باالترین قیمت خریداریم.

09151630435 -09159621311

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

اکرولیک،  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و...
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی

گواهی موقت تحصیلی رشته 
کارشناسی پیوسته عمران عمران 

دانشگاه آزاد به نام اینجانب 
جواد سردار به شماره شناسایی 

38802664 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

مرکز خرید و فروش آهن آالت 
مستعمل ، درب و پنجره دسته 

دوم ، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه، همراه 

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

به چند نفر نیروي خانم برای کار در 
رستوران نیازمندیم.  32342244 

ساعت تماس: 11ظهر الي 14

به 3 نفر بازاریاب برای مواد غذایی 
نیازمندیم.

32422508 -09105005835

به یک نفر کارگر ساده )مرد( با داشتن 
گواهینامه پایه 2 نیازمندیم.

09155628113

به یک نفر آقا با مدرک تحصیلی 
دیپلم به باال برای کار در سوپرمارکت 

نیازمندیم.   09378728651

کلیه وسایل آپاراتی سنگین شما را 
خریداریم.

09151633547-09155618231

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

اوکازیون
آپارتمان فروشی 225مترمربع 
قیمت متری 1800000 تومان 

خیابان مدرس
09155616859

اوکازیون
آپارتمان فروشی 170مترمربع 
قیمت متری2200000تومان 
فول امکانات ، خیابان مدرس

09155616859

راننده بیل مکانیکی با قابلیت 
رفت و برگشت به شهر 

در معدن سنگ الشه
نیازمندیم.

09151611201

به یک خانم با روابط عمومی باال برای کار 
در شرکت مهندسی پزشکی نیازمندیم. 
متقاضیان محترم می توانند از ساعت 

9الی 13به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
خیابان 7 تیر 9 - پالک 25

056-32449690

شرکت پخش متحد جنوب بارثاوا
 برای تکمیل کادر فروش خود تعدادی 

فروشنده با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 
با روابط عمومی باال استخدام  می نماید.

مراجعه از ساعت 9الی 13
فقط حضوری

آدرس: شهرک صنعتی تالش شرقی 13 
آخرین بلوک - سمت چپ

 )درب سبز رنگ(

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه
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مسابقه دوچرخه سواری دبستان سما بیرجند 
به مناسبت 13 آبان

برزجی- 13 دانش آموز دبستان 
پسرانه سما دوره دوم، مسیر 3 
مزار  تا  دبستان  از  کیلومتری 
آزاد  دانشگاه  گمنام  شهدای 
را با دوچرخه رکاب زدند. این 

مسابقه به مناسبت گرامیداشت 13 آبان بود. در پایان نیز دانش آموزان در مراسم 
غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا شرکت کردند و با شهدا تجدید پیمان نمودند. 

افتخار آفرینی ورزشکاران خراسان جنوبی 
در مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاه های شرق کشور 

مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاه های شرق کشور در هشت وزن و در سه 
رده سنی بزرگساالن، جوانان و نوجوانان به میزبانی تربت جام برگزار شد. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، مرتضی خسروی در دسته 
وزنی 120 کیلوگرم شد، در رده سنی بزرگساالن؛ سید علیرضا قاسمی در 
دسته وزنی 105کیلوگرم به مقام دوم رسید، اشکان خراشادیزاده در دسته 
وزنی 120کیلوگرم دوم شد و نادر تیموری در دسته وزنی 120+ کیلوگرم مقام 
دوم را از آن خود کرد. همچنین مرتضی خسروی عالوه بر کسب مقام اول 
در سنگین وزن موفق به مهار سنگین ترین وزنه این دوره از مسابقات شد. در 
رده سنی جوانان؛ سعید حسینی در دسته وزنی 66 کیلوگرم قهرمان شد، عادل 
عبداللهی در دسته وزنی 74  به عنوان دومی رسید و در رده سنی نوجوانان؛ 
خدمتی از باشگاه عدالت فردوس در دسته وزنی 66 کیلوگرم  مقام دوم را بدست 
آورد.  تیم بزرگساالن استان مقام سوم این دوره از مسابقات را بدست آورد. 

کسب مقام اول تیمی کشتی انتخابی بزرگساالن استان 
توسط کشتی گیران قاینی

تیم کشتی قاین با حضور درمسابقات قهرمانی کشتی آزاد بزرگساالن استان 
مقام اول تیمی را از آن خود کرد. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش 
وجوانان، تیم کشتی آزاد کار قاین با کسب شش  امتیاز توانست مقام اول 
تیمی  استان را کسب نماید. این مسابقات به میزبانی بیرجند برگزارشد و 
تیم قاین توانست با 63 امتیاز مقام اول را از آن خود کند و  مصطفی ابراهیمی 
ابراهیمی  محمدرضا  در70کیلوگرم،  مظفرزاده  ابراهیم  دروزن65کیلوگرم، 
در74کیلوگرم، بالل غیبی در86 کیلوگرم، عباس علی اکبری در96 کیلوگرم 
با غلبه برحریفان خود مقام اول این دوره ازمسابقات راکسب کردند و مجید 

سعیدی در120کیلوگرم توانست مقام دوم این مسابقات را ازآن خود کند. 

نجمه خدمتی در تفنگ بادی، نقره ای شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، آخرین فینال مرحله نهایی 
مسابقات آزاد سالح های بادی کشور در تفنگ بانوان در حالی برگزار شد که 
نجمه خدمتی بانوی المپیکی استان با کسب مدال نقره در جایگاه دوم ایستاد.

ایجاد مزاحمت با یک گوشي سرقتي توسط جوانی 17 ساله در استان 

میری- متهم نوجواني که پس از یافتن یک گوشي تلفن همراه با آن دست به ایجاد مزاحمت براي مخاطبان صاحب گوشي زده بود دستگیر شد. رئیس 
پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات فرماندهي انتظامي استان خراسان جنوبي در گفت و گو با پایگاه خبري پلیس گفت: خانمي23 ساله با مراجعه به پلیس 
فتا عنوان کرد که از خط اعتباري من براي دوستان و آشنایان از طریق تلگرام مزاحمت هایي ایجاد  شده است. سرهنگ سید غالمرضا حسیني افزود: در 
تحقیقات پلیس مشخص شد شاکي گوشي خود را دوماه پیش گم مي کند که در همان ابتدا خط دائمي خود را مسدود مي کند اما متوجه نمي شود که 
گوشي وي داراي دو سیم کارت مي باشد و خط اعتباري وي فعال مي ماند. وي ادامه داد: گوشي مفقودي یک ماه خاموش بوده اما پس از این مدت روشن 
و سیم کارت آن فعال شده است که با اقدامات سایبري انجام شده فعالیت گوشي در یکي از شهرستان هاي استان رد یابي مي شود و با هماهنگي هاي 
قضایي مهندسان پلیس فتا با مراجعه به محل سکونت فرد مورد ردیابي، جوان 17 ساله اي را دستگیر مي کنند. وي عنوان کرد: متهم جوان در همان ابتدا به 
جرم خود مبني بر مزاحمت براي مخاطبان شاکي اعتراف کرد و گفت: گوشي را در تاکسي پیدا کردم. ابتدا آن را خاموش و بعد از مدت طوالني روشن کردم. 
یکي از سیم کارت ها فعال نبود اما سیم کارت دیگري فعال بود و من هم تلگرام را فعال کردم و براي مخاطبان  گوشي پیام ارسال و مزاحمت ایجاد مي 
کردم. سرهنگ حسیني تصریح کرد: متهم جوان هدف خود از این کار را ناتواني در خرید گوشي هوشمند عنوان کرد و اظهار داشت براي این که از دوستانم 
کم نیاورم گوشي را یکماه مخفي و بعد فعال کردم. متهم 17 ساله با امضاء کردن صورت جلسه انتظامي به همراه مأمور بدرقه و شاکي روانه دادسرا شد.

39 نفر در تصادفات رانندگی درون شهری استان خراسان جنوبی مجروح شدند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خراسان جنوبی از مجروح شدن 39 نفر بر اثر وقوع 34 فقره تصادف 
رانندگی درون شهری استان در هفته گذشته خبر داد. به نقل ایرنا، سرهنگ علیرضا رضایی گفت: بیشترین آمار 
مجروحان مربوط به موتورسواران و سرنشین های خودروهاست. وی 38 درصد تصادفات را به دلیل رعایت نکردن 
حق تقدم اعالم کرد و افزود: همچنین 28 درصد تصادفات به دلیل توجه نکردن به جلو، 9 درصد حرکت با دنده 
عقب، 6 درصد تجاوز از سرعت قانونی و 19 درصد به دلیل دیگر تخلفات رانندگی رخ داد. وی ادامه داد: در 
هفته گذشته چهار هزار و 484 فقره انواع تخلف رانندگی توسط ماموران پلیس راهنمایی ورانندگی استان خراسان 
جنوبی ثبت شد که از این تعداد 513 مورد حادثه ساز بوده است. وی اضافه کرد: در این مدت 301 دستگاه 
موتورسیکلت،21 دستگاه خودرو که دارای تخلفات راهنمایی و رانندگی بودند توقیف و 63 راننده به دلیل نداشتن 
گواهینامه، وسیله نقلیه آنها توقیف و برای سپری شدن مراحل قانونی به دادگاه اعزام شدند. رضایي خاطرنشان کرد: 
هدف پلیس از اعمال قانون این است تا رانندگان با توجه بیشتري قوانین و مقررات را رعایت کرده و سهم خود را 
در تامین امنیت راه ها ایفا نموده و با رعایت قوانین الگوهاي عملي مناسبي براي فرزندان خود در آینده باشند.

به نکات پیش پا افتاده  زیر توجه کنید: 1- نباید کناره 
های نان برش خورده را دور بیندازید زیرا سرشار از 
ویتامین است)محققان دریافتند روند پخت نوعی آنتی 
اکسیدان که با سرطان مقابله می کند در نان ایجاد 
می شود و مقدار این آنتی اکسیدان در کناره های نان 
8 برابر خود نان است( 2- اگر با موهای خیس از منزل 

خارج شوید، سرما خواهید خورد 3- حالت چپ نگاه 
کردن چشم می تواند ماندگار شود 4- خوردن ماهی به 
باال بردن هوش کودک کمک می کند )کودکانی که 
روزانه از مکمل های DHA مصرف میکنند یادگیری 
کلمات و درک آنان بهتر است( 5- یک ساعت پس از 
خوردن غذای سبک شنا کنید و نه قبل از آن 6- هر 

کودکی باید به طور روزانه قرص مولتی ویتامین مصرف 
کند 7- خوردن شیر ولرم قبل از خواب، خواب آور و 
آرام بخش است 8- 75 درصد گرمای بدن خود را از 
طریق سر از دست می دهید )سرتان را در هوای سرد 
حتماً بپوشانید. همان گونه که در هوای سرد استفاده از 
کاله اهمیت دارد، دستکش هایتان نیز فراموش نشود(.

بخوانید و انجام دهید ...

اگر سرما خوردید 
حتمًا آویشن دم کنید ...

دماغ  بی حالی، کیپ شدن  بینی،  ریزش  آب 
و غیره از عالئم شایع سرماخوردگی است که 
بنابراین  می دهد.  همه  به  ناخوشایند  احساس 
هروقت  که  کنیم  می  پیشنهاد  شما  به  ما 
آویشن  کنید.  دم  آویشن  حتماً  سرماخوردید 

سرشار از فنول است برای همین تبدیل به یک 
ضدعفونی کننده موثر می شود که با بیماری های 
مجاری تنفسی مقابله می کند. این گیاه در درمان 
عمل  موثر  بسیار  نیز  تنفسی  مجاری  التهاب 
می کند. پس دو قاشق چای خوری آویشن را در 
یک فنجان آب جوش ریخته و اجازه دهید به 
مدت 10 دقیقه دم بکشد. سپس محلول را صاف 
کنید و روزانه سه مرتبه از این دم کرده میل کنید.

تپش قلب و خوردن آب انگور 

تپش قلب به ضربان نامنظم و قوي قلب مي 
گویند. این پدیده در زن و مرد و در تمامي سنین 
دیده مي شود. اگرچه این حالت براي چند ثانیه رخ 
مي دهد اما اغلب مردم آن را با حمله قلبي اشتباه 
مي گیرند. اما مصرف روزي یک لیوان آب انگور 
مي تواند حالت هاي تپش قلب را تسکین دهد. 

قبل از خواب یک لیوان آب حاوي یک قاشق 
غذاخوري عسل و نصف لیوان آب لیمو بخورید. 
مصرف میوه و سبزي تازه را باال ببرید. فعالیت 
هاي جسمي مانند شنا، دوچرخه سواري و... را 
به برنامه روزانه خود اضافه کنید تا قلب سالمي 
داشته باشید. از مصرف نوشیدني هاي کافئین دار 
بپرهیزید. تپش قلب عالئم متعددي چون عرق 
کردن، از حال رفتن، سرگیجه، کمبود نفس و ... دارد.

عامل سردرد شما زیر پایتان است!

نایب رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران معقتد 
بلند می پوشند  افرادی که کفش پاشنه  است 
بیشتر دچار سردرد می شوند زیرا بلندی پاشنه 
کفش باعث قوس زیاد کمر شده و این قوس 
کمر به صورت جبرانی گردن را به جلو می کشد 
و رشته های عصبی یک و دو گردنی تحت فشار 

قرار می گیرد. برخی از سر دردها هستند که منشاء 
آنها اختالالت گردنی یا گرفتگی های عضالت 
گردن است و یا ممکن است درد در امتداد ستون 
دچار  را  فرد  و  شود  زیاد  یا  کم  گردنی  فقرات 
سر درد کند که تمامی این دردها به راحتی و 
بصورت علتی با روشهای نوین فیزیوتراپی قابل 
درمان هستند. در بسیاری از موارد نیز وضعیت 
شغلی فرد هم باعث بروز سر درد در افراد می شود.

فشارخون باال ودرمان آن

بسیاری از افراد تا زمانی که مبتال به بیماری های 
قلبی و حمالت قلبی و سکته می شوند از وجود 
این بیماری مرموز در خود بی اطالعند. پس با 
رعایت چند نکته ساده از بروز بسیاری از حوادث 
پس از آن جلوگیری کنید: 1- از غذاهای حاوی 
پتاسیم استفاده کنید )طالبی و ماست و کشمش و 

...( 2- پرتقال بخورید 3- استرس خود را کنترل 
کنید 4- سیر را در رژیم غذایی تان بگنجانید 
از  یکی  روز  در  سیر  حبه  دو  یا  یک  )خوردن 
آسان ترین راه ها برای پایین آوردن فشارخون است( 
5- غذاهایی مصرف کنید که چربی های اشباع آن 
کم باشد 6- از مصرف زیاد نمک در پخت و پز و 
غذا خودداری کنید.پرهیز از غذاهای شور 7- از 
مصرف الکل و روغن های جامد اجتناب کنید.

چگونه می توان فهمید که شخصی 
نسبت به نیش زنبور آلرژی دارد یا نه؟

نیش زنبور دارای ترکیبات مختلفی از قبیل: آنزیم 
ها، پروتئین ها و اسیدهای آمینه می باشد. این 
ماده بدون رنگ و دارای مزه شیرین و کمی تلخ 
می باشد. قابل حل در آب می باشد. اگر با هوا 
برخورد کند، تبدیل به کریستال سفید متمایل به 

خاکستری می شود. نیش زنبور دارای موادی می 
باشد که به سیستم اعصاب، قلب و غده فوق کلیه 
کمک می کند. اما اگر شما دیابت، سیفلیس، سل 
یا آلرژی شدید دارید، از این نوع درمان استفاده 
نکنید. ضمن اینکه در افراد دارای آلرژی به نیش 
زنبور، عالئم زیر دیده می شود: درد، حالت تهوع و 
استفراغ، اسهال و سرگیجه، سخت نفس کشیدن و 
صدای خرخر، کاهش ناگهانی فشار خون و شوک.

ساطع شدن گاز اتیلین زیاد از گوجه نیز 
به  سبزیجات  و  ها  میوه  میشود  باعث 

ویژه کاهو در کنار آن پالسیده شوند.

گوجه را در یخچال نگهداری نکنید ...

زیرا طعم و ویتامین های آن از بین می رود. 

داده نما،

خرید و فروش انواع قالب بتن
 داربست  فلزی ، تخته زیر پا 

 نو ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  

  سه راه صیاد شیرازی
  32313600  

  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
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بصيرت و جريان شناسی الزمه مقابله با فتنه است

شبستان - جانشين فرماندهي انتظامي استان گفت: الزمه مقابله با فتنه و توطئه هاي دشمن، بصيرت و جريان شناس بودن است. سرهنگ محمد سعيد فاضل دادگر در ششمين دوره بصيرت ديني غير تمرکزي ويژه 
کارکنان انتظامي در استان اظهار داشت: داشتن بصيرت و پايبندي به واليت فقيه الزمه رسيدن به جايگاه مجاهدان في سبيل ا... است. وي افزود: برخورداري از بصيرت اين امکان را فراهم مي آورد تا کارکنان در 

مأموريت ها با قدرت تفکر و انديشه وارد ميدان شده و نقش مؤثري را در رشد جريان فکري اسالمي و شکل گيري نظام اسالمي ايفاء کنند و در تحقق آن، مسئوليت فرماندهان و مديران بسيار مهم و اثرگذار است.
یکشنبه * 16 آبان 1395 * شماره 3644

7
هفته قرآن و عترت؛ فرصتی 

برای معرفی ظرفیت های 

دینی استان

راستی - مدير حوزه علوم اسالمی دانشگاهيان 
فرصت  و عترت؛  قرآن  کرد: هفته  اعالم  بيرجند 
برای معرفی ظرفيت های دينی خراسان  مناسبی 
اسداللهی،   مهدی  االسالم  حجت  است.  جنوبی 
هفته قرآن و عترت را فرصتی عنوان کرد که همه 
اقشار جامعه دين خود را به قران و ائمه اطهار)ع( 
ادا کنند. وی ترويج قرآن را وظيفه همه دستگاه ها 
دانست. وی تأکيد کرد: همه ما وظيفه داريم در 
راستای توسعه قرآن قدم برداريم و با زمينه سازی و 
شناخت ظرفيت های بالقوه و تبديل آن به بالفعل 

در جهت ترويج محتوای قرآنی گام برداريم.

دیدار نماینده مردم سربیشه و
 نهبندان با خانواده مددجویان

غالمی - نظر افضلی نماينده شهرستان های 
اسالمی  شورای  مجلس  در  نهبندان  و  سربيشه 
امداد  مدير کميته  احمدی  به همراه محمد رضا 
منازل  از  الجنه  مفتاح  طرح  قالب  در  شهرستان 
مددجويان تحت حمايت در منطقه محروم درح 
به  اشاره  با  احمدی  رضا  محمد  نمودند.  بازديد 
خيران  مسئوالن،  الجنه  مفتاح  طرح  در  اينکه 
نيازمند تحت حمايت  از خانواده های  و حاميان 
ديدار و از آنان دلجويی می کنند بيان کرد: طرح 
دينی،  های  ارزش  احياء  هدف  با  الجنه  مفتاح 
نزديک تر  ارتباط  برقراری  و  همدلی  ايجاد حس 
کميته  حمايت  تحت  خانواده های  با  مسئوالن 
افضلی   نظر  بازديد  اين  در  شود.  می  اجرا  امداد 
اظهار کرد: اقدامات اين نهاد مردمی در حمايت 
توانمندسازی خانواده های تحت  از محرومان و 

حمايت مثمر ثمر و قابل توجه است.

بازدید ناظرکشوری از بافت تاریخی  خوسف
  

های  پروژه  از  کشوری  ناظر   - مقدم  دادرس 
خوسف  شهرستان  بافت  در  شده  انجام  مرمتی  
بازديد کرد. علی صالحی مسئول نمايندگی ميراث 
کشوری  ناظر  گفت:  فرهنگی شهرستان خوسف 
پروژه های مرمتی از روند بهسازی بافت خوسف 
بازديد نمودند و در ادامه خانه ساالری و ميرزاجعفر 

واقع در بافت خوسف مورد بازديد قرار گرفت.

خراسان جنوبی به جمع استان های
 دارای نشان حالل کشور پیوست

در  فقيه  ولی  نماينده  دفتر  مسئول   - حسينی 
دريافت  از  جنوبی  خراسان  استان  دامپزشکی 
از کشتارگاه های طيور  يکی  برای  نشان حالل 
خبر داد.حجت االسالم علی حيدری مسئول دفتر 
نماينده ولی فقيه در دامپزشکی خراسان جنوبی 
گفت: اولين نشان حالل برای کشتارگاه طيور در 
شهرستان قاين صادر شد. وی يادآور شد: نشان 
ملزومات صادرات  جزو   IR کد  همراه  به  حالل 
فراورده های خام دامی به ساير کشورهای جهان 
افزايش  در  تواند  می  کد  اين  دريافت  که  است 

صادرات غير نفتی و ارزآوری موثر باشد. 

سنجش میزان اعتماد عمومی نسبت
 به استاندارد در خراسان جنوبی

عمومی  اعتماد  ميزان  سنجش  طرح   - برزجی 
نسبت به استاندارد با هدف بررسی نگرش عمومی 
مردم نسبت به استاندارد با حضور در فروشگاه های 
زنجيره ای مرکز استان برگزار شد. اين طرح با هدف 
درخصوص  سازمان  عملکرد  شاخص  دو  بررسی 
افزايش ميزان اعتماد عمومی و نيز بهبود نگرش 
استاندارد در جامعه هدف  به  رفتار مردم نسبت  و 
مصرف کنندگان کاال در دو نوبت در استان انجام 
شد. اين طرح در قالب تيم های پرسشگری بطور 

سراسری در تمام کشور در حال انجام می باشد.

ارسال زرشک تازه خراسان جنوبی 
به تمامی نقاط کشور از طریق پست

 
گفت:  خراسان جنوبی  پست  مديرکل   - ايسنا 
خاص  بسته بندی های  در  استان  تازه  زرشک 
حميد  است.  ارسال  قابل  کشور  نقاط  تمام  برای 
صابريان اظهارکرد: قرارد همکاری بين اداره پست 
انعقاد  خراسان جنوبی  روستايی  تعاون  اتحاديه  و 
شده که در قالب اين قرارداد محصوالت توليدی 
تعاون روستايی از طريق بازار الترونيکی پست به 
تمام نقاط استان ارسال خواهد شد. وی افزود: از 
فروآرده های  و  صنايع دستی  توليدات  طريق  اين 
به  واسطه  بدون  استان  عناب  و  زعفران  زرشک، 
سراسر کشور ارسال می شود. مديرکل پست استان 
تصريح کرد: در حال حاضر تمامی افراد در سراسر 
کشور می توانند برای تهيه زرشک تازه به سايت 
سايت  و  الکترونيک  بازار  بخش  در  ايران  پست 

تعاون روستايی اقدام به خريد زرشک تازه کنند.

۵۴ هزار نفر در کتابخانه های
 استان عضو هستند

خراسان  عمومی  کتابخانه های  مديرکل  مهر- 
جنوبی از عضويت ۵۴ هزار و ۷۵۳ عضو در کتابخانه 
های استان خبر داد و گفت: اين استان به لحاظ 
تعداد اعضاء رتبه دوم کشوری را دارد. محمد رضا 
رضايی در نشست خبری با اصحاب رسانه با بيان 
اينکه ۷۵۵ هزار و ۵۲۰ جلد کتاب در کتابخانه های 
استان وجود دارد، گفت: استان خراسان جنوبی رتبه 

چهارم کشوری از نظر منابع را دارد.

رونمایی از کتاب پروفسور معتمدنژاد 
در نمایشگاه بین المللی مطبوعات

مطبوعات  نمايشگاه  دومين  و  بيست  کاری- 
و  “شفافيت  شعار  با  رسانه   ۹۰۰ از  ميزبانی  با 
به  شد.  برپا  خمينی  امام  مصالی  در  صداقت” 
گفته مسئوالن مهمانان خارجی از جمله روزنامه 
نگاران بين المللی نيز در نمايشگاه حضور دارند. 
شايان ذکر است همزمان با برپايی اين نمايشگاه 
ارتباط”  جهانی  “حقوق  نشده  منتشر  کتاب  از 
علم پدر  معتمدنژاد  کاظم  پروفسور  ياد   زنده 

روزنامه نگاری ايران نيز رونمايی خواهد شد.

تولیدکنندگان به ذائقه مردم
 در تولید کاالها توجه کنند

گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار   - مهر 
توليدکنندگان استان در توليد کاال به ذائقه مردم 
توجه کنند تا در زمينه فروش و بازريابی با مشکل 
مراسم  در  پرويزی  اکبر  علی  سيد  نشوند.  مواجه 
بيان  با  بيرجند  در  صادرات  ملی  روز  نکوداشت 
اين که کيفيت کاال نيز بسيار حائز اهميت است، 
افزود: اگر توليد کنندگان به اين موارد توجه نکنند، 
نتايج مطلوبی نخواهد داشت. پرويزی با اشاره به 
مذاکرات  اين  کرد:  بيان  يازدهم  دولت  مذاکرات 
داشت.  دنبال  به  صادرات  بخش  در  خوبی  نتايج 
نماينده مردم نهبندان و سربيشه در اين مراسم با 
بيان اين که کار اقتصادی نيازمند حرکت جهادی 
در  مسئوالن  همه  بايد  گفت:  است،  مسئوالن 
اجرای اقتصاد مقاومتی تالش کنند. نظر افضلی 
با اشاره به محصوالت راهبردی استان، اظهار کرد: 
و  سازی  برند  راستای  در  موجود  مشکالت  بايد 

فراوری اين محصوالت برطرف شود.

مراسم گرامیداشت روز 13 آبان برای اولین 
بار در روستای نصرآباد خراشاد برگزار شد

امين جم- مراسم گراميداشت 1۳ آبان همزمان 
با سراسر کشور در روستای نصرآباد از توابع بخش 
اهالی  که  مراسم  اين  در  گرديد.  برگزار  مرکزی 
روستا، دانش آموزان و اوليای دانش آموزان حضور 
داشتند مسير مدرسه تا مزار شهيد دانش آموز حسن 

نصرآبادی را با شعار مرگ بر آمريکا طی کردند. 

پوشش 7۵ درصدی دام سنگین استان 
تحت پوشش واکسن تب برفکی 

 کاری - رئيس اداره بهداشت و مديريت بيماری های
دامی اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی از 
پايان طرح تب برفکی در جمعيت دام سنگين استان 
خبر داد. دکتر مسعود دادفر گفت: طی دومين مرحله 
تب برفکی دام ها بيش از ۷۵ درصد گاو و گوساله 
های استان تحت پوشش اين عمليات قرار گرفتند. 

17 هزار تن کاال از گمرک ماهیرود 
خراسان جنوبی به افغانستان ترانزیت شد

تسنيم - مديرکل گمرکات خراسان جنوبی با اشاره 
به افزايش 1۰ برابری ترانزيت کاال از ابتدای امسال 
در گمرک ماهيرود گفت: در اين مدت 1۷ هزار و 
۵۶۶ تن کاال از طريق اين گمرک به کشور افغانستان 
ترانزيت شد. محمدعلی خاشی اظهار داشت: اين 
کاالها که از کشورهای ترکمنستان، ترکيه، عراق، 
اردن و جمهوری آذربايجان وارد ايران شده است 
شد. ترانزيت  افغانستان  به  ماهيرود  گمرک   از 

بافت تاریخی روستای درح خراسان 
جنوبی بیش از 300 سال قدمت دارد

ايرنا - مسئول نمايندگی ميراث فرهنگی، صنايع 
دستی و گردشگری سربيشه گفت: بافت تاريخی 
روستای درح اين شهرستان با بيش از ۳۰۰ سال 
قدمت يکی از معدود بافت های سرپوشيده کشور 
است. هاشم اتفاقی افزود: اين بافت قديمی يکی 
از معدود بافت های سر پوشيده کشور است و اين 
ويژگی ها متاثر از اقليم و نياز آمادگی در مقابل 
هجوم اقوام مهاجم بوده است. وی يادآور شد: با 
نظر مثبت امام جمعه درح و بخشداری و دهيار و 
همچنين اعالم آمادگی شورای اسالمی روستا قرار 
شد پيش بينی الزم جهت جانمايی مدرسه علميه 
کارگاه  از جمله  هايی  کاربری  ارائه  نيز  و  روستا 
بوم  اقامتگاه  دستی،  توليد صنايع  تجميعی  های 
گردی و.... در اين بافت مورد مطالعه و تهيه طرح 
قرار گيرد تا در آينده مشاهد رونق مجدد بخش 

تاريخی روستای درح باشيم.

شرایط جوی آرام و یکنواخت در
 خراسان جنوبی پیش بینی می شود

پيش  صدور  و  بينی  پيش  گروه  رئيس  ايرنا- 
با  گفت:  جنوبی  خراسان  جوی  های  آگاهی 
توجه به استقرار جريان های پايدار در اليه های 
ميانی جو در ۲۴ ساعت آينده شرايط جوی آرام 
در  را  آفتابی  بيش  و  کم  آسمانی  و  يکنواخت  و 
از  افزود:  برهانی  بود. رضا  استان شاهد خواهيم 
استان  امواج مرطوب به جو  نفوذ  با  روز دوشنبه 
به تدريج افزايش ابر و افزايش سرعت وزش باد 
رخ می دهد. وی عنوان کرد: وضعيت جوی ۲۴ 
ساعت اول بيرجند تا ظهر روز يکشنبه صاف تا 

کمی ابری گاهی با وزش باد خواهد بود.

محسنی، رئیس سازمان بهزیستی کشور: 

مدير  معارفه  و  تکريم  جلسه   - قوسی 
کل بهزيستی استان با حضور رئيس سازمان 
نمايندگان  مجمع  رئيس  و  کشور  بهزيستی 
استان در سالن اجتماعات مديريت بهزيستی 
جلسه  اين  در  شد.  برگزار  بيرجند  شهرستان 
در  گفت:  بهزيستی  سابق  مديرکل  عزيزی 
حضور  توفيق  که  ای  ساله  يک  زمانی  بازه 
کرديم  سعی  داشت،  وجود  بهزيستی  در 
ساختارمندی و انضباط اداری و عدالت محوری 
عدم  به  توجه  با  دهيم.  قرار  کار  سرلوحه  را 
اجتماعی  اورژانس  مراکز  قبول  قابل  پويايی 
برداشتيم. در  اين مراکز گام هايی  احيای  در 
اين راستا تفاهم نامه ای را با ۴ خط فوريتی 
امضا کرديم. وی ادامه داد: هنوز مشکل کمبود 
جدی  اجتماعی  اورژانس  در  انسانی  نيروی 
است. با توجه به اهميت آسيب های اجتماعی 
و مرجع بودن بهزيستی در ساماندهی قضيه، 

تقاضا داريم مساعدت هايی انجام گيرد. 

واحدهای مسکن مهر
 آماده بهره برداری

دانشگاه  با  ای  نامه  تفاهم  افزود:  عزيزی 
علوم پزشکی در زمينه پذيرش موارد خاص 
است.  شده  انجام  امورشان  تسهيل  برای 
همچنين تاسيس اداره پذيرش و هماهنگی 
و افتتاح دو نمايندگی در مود و سه قلعه از 

ديگر کارهای انجام شده بوده است.
حدود 1۲۰ واحد مسکونی مهر باقی مانده 
است که قريب يک ميليارد تومان مازاد بر 
اعتبارات معمول برای آن تخصيص داده شد 

و تقريبا آماده بهره برداری است.
در موضوع اشتغال هم رتبه دوم کشوری 
نسبت  درصدی   ۴۰ از  بيش  رشد  با  را 
عزيزی  ايم.  کرده  کسب  تعهدمان  به 
و  بينايی  غربالگری  در  کرد:  خاطرنشان 

شنوايی در دو سال پياپی رتبه اول کشور را 
با ۹۷ درصد پوشش کسب کرده ايم.

های  معلوليت  در  اينکه  به  اشاره  با  وی 
گفت:  نيست،  خوب  استان  وضع  مادرزادی 
زمينه  استان  در  معلوليت  ترين  شايع 
غربالگری  و  مشاوره  و  است  آن  مادرزادی 

ژنتيک بسيار می تواند کمک کند. 

در فردوس نرخ رشد
 جمعيت منفی است

نمايندگان  مجمع  رئيس  اميرحسنخانی 
دليل  به  جنوبی  خراسان  در  گفت:  استان 
اصلی  ادارات  از  يکی  بهزيستی  محروميت، 

پذير  آسيب  افراد  و  مددجويان  حجم  است. 
 نسبت به جمعيت در مقايسه با ساير استان ها

زياد است و مشکالت متعددی دارند.
علی رغم باال بودن وضع آسيب در استان 
بيشترين مراکز  و مشکالت معيشتی مردم، 

خيريه را داريم. وی ادامه داد: کار انجام گرفته 
ها دومعلوليت  و  مددجويان  مسکن   برای 

اشاره  با  وی  است.  بوده  ماندگاری  حرکت 
به اينکه تراکم جمعيتی کشور ۵۰ نفر برای 
هر کيلومترمربع است، گفت: استان خراسان 
جنوبی کمترين تراکم جمعيتی را با ميانگين 
۵ نفر در کيلومترمربع دارد. با توجه به مرزی 
و  است  پايين  خيلی  تراکم  استان  بودن 
هستند.  مهاجرت  درحال  هم  تعداد  همين 
ايجاد استان در نرخ مهاجرت تاثيری نداشته 
در  است.  شده  هم  بيشتر  روز  آن  از  بلکه 
نرخ  از شهرستان ها همانند فردوس  برخی 
 ۳۰ اينکه  بيان  با  وی  است.  منفی  جمعيت 

و مشهد  تهران  نشين  حاشيه  درصد جعيت 
بايد  افزود:  استان هستند،  به همين  مربوط 
کنيم  تثبيت  خدمات  با  را  مردم  ماندگاری 
اجتماعی  های  آسيب  خيل  از  امر  اين  و 

جلوگيری می کند.

اورژانس اجتماعی توانسته 4240 
نفر را از خودکشی نجات دهد

کشور  بهزيستی  سازمان  رئيس  محسنی 
گفت: بعضی از استان های کشور خودشان 
را از فرصت های برابر برخوردار نکردند و يا 
داد:  ادامه  ندادند. وی  را  اجازه  اين  ديگران 
بعضی افراد در مسير زندگی از فرصت های 
نابرابر برخوردار می شوند و شرايطی فراهم 
خدمات  و  ويژه  توجه  نيازمند  که  شود  می 

تخصصی برای توانمند شدن هستند. 
اين  در  نهاد  ترين  تخصصی  افزود:  وی 
دولت  در  است.  بهزيستی  سازمان  زمينه 
راهبرد  عنوان  به  رويکرد  سه  يازدهم 

رويکرد  اولين  که  است  شده  مشخص 
های  آسيب  و  معلوليت  از  پيشگيری 
اجتماعی است. سازمان بهزيستی دستگاهی 
است که بيشترين اقدام و عمل را در مسأله 
توانمندسازی  و  داری  نگه  و  طالق  اعتياد، 
مدرس   ۳۹۰۰ است.  داشته  نيازمند  افراد 
درباره ازدواج با سازمان همکاری می کنند. 
ماده  ششم  برنامه  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
غربالگری  کردن  اجباری  برای  را  واحدی 
ولد  و  زاد  از  تا  داديم  قرار  ازدواج  ژنتيک 
کنيم.  جلوگيری  سال  در  معلول  ۲۵هزار 
استاندارد  دوم  رويکرد  داد:  ادامه  محسنی 
 ۲۲ از  زمينه  اين  در  است.  خدمات  کردن 
مختلف  های  رشته  در  انسانی  نيروی  هزار 

برخوردار هستيم.
رويکرد سوم هم استفاده از ظرفيت های 
سازمان های مردم نهاد و افراد خير است. در 
۲۵ آبان قرار است نشان مسئوليت اجتماعی 
را به سمن ها و افراد نيکوکار که تحوالت 
انجام  تخصصی  خدمات  ارائه  در  اساسی 
به  اشاره  با  محسنی  کنيم.  تقديم  دادند، 
اورژانس اجتماعی اضافه کرد: فقط  اهميت 
اجتماعی  اورژانس  کشور  شهرستان   1۹۷
دارند و 1۴۰ شهرستان باالی ۵۰ هزار نفر 
در  هستند.  اورژانس  اين  تاسيس  نوبت  در 
است  توانسته  اجتماعی  اورژانس   ۹۴ سال 
خودکشی  از  را  نفر   ۴۲۴۰ ها  مشاوره  با 
توديع  عزيزی  جلسه  پايان  در  دهد.  رهايی 
سازمان  در  وی  جايگزين  نژاد  عرب  و  شد 

بهزيستی استان قرار گرفت. 

غربالگری ژنتیک اجباری می شود

تقویت رسانه های محلی اولویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است

مهمانان روزنامه آوا در دومین روز نمایشگاه مطبوعات

شيروی  عليرضا  ديروز  ظهر   - ماليی 
فرهنگ  وزارت  در  خبرنگاران  امور  معان 
و ارشاد اسالمی و رئيس امور رسانه های 
در  کرد:  عنوان  آوا  با  گو  گفت  در  خارجی 
از  سخنران   ۲۰ نمايشگاه  از  دوره  اين 
عراق،  انگلستان،  افغانستان،  کشورهای 
ترکيه، هندوستان، روسيه و اسپانيا شرکت 
 ۷ تعداد  اين  از  افزود:  وی  کرد.  خواهند 
خارجی  های  رسانه  از  برجسته  شخصيت 
هستند که با خبرنگاران به تبادل اطالعات 

خواهند پرداخت.
 شيروی خاطرنشان کرد: اين سخنرانی ها
های  رسانه  و  است  رسانه  محوريت  با 
قوانين  چوب  چهار  در  توانند  می  خارجی 

با همتای داخل ايران قرارداد منعقد کنند.
اين  خودشان  بايد  ها  رسانه  گفت:  وی 
های  رسانه  تا  کنند  برگزار  را  نمايشگاه 
باشند.  داشته  تری  پرشور  حضور  خارجی 
اين  بتوانيم  که  کرد  اميدواری  ابراز  وی 
سطح  تا  کنيم  المللی  بين  را  نمايشگاه 

مردم  و  رسانه  اصحاب  آگاهی  و  دانش 
تقويت  کرد:  بيان  شيروانی  يابد.  افزايش 
رسانه های محلی اولويت وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی است به همين دليل درنظر 
را  شهرستانی  خبرنگاران  از  تعدادی  داريم 
تا  کنيم  اعزام  کشور  خارج  های  اردو  به 

آگاهی و تبادل اطالعات تقويت شود.
از  يکی  شيروی  عليرضا  است  گفتنی 
پدر  معتمدنژاد  پروفسور  مرحوم  شاگردان 

علم روزنامه نگاری ايران است.

حسينی- قائم مقام نمايشگاه بين المللی 
مطبوعات با بيان اينکه مردم در اولين روز از 
 فعاليت بيست و دومين نمايشگاه بين المللی
 مطبوعات حضور پررنگ و باشکوه داشته اند
آبان،   1۶ امروز  نمايشگاه  اين  کرد:  عنوان 
امور  معاون  اميری،  حسينعلی  ميزبان 
واعظی،  محمود  جمهور،  رئيس  مجلس 
و اطالعات  فناوری  و  ارتباطات   وزير 
معاون  انصاری  مجيد  االسالم  حجت 

حقوقی رييس جمهور خواهد بود.
عباسی با اشاره به اينکه در اين نمايشگاه 
از  به طور سرزده  ارشد کشوری  مسئوالن 
هنری نيز از خبرگزاری هايی مانند ايرنا بازيد نمايشگاه، تعدادی از پيشکسوتان ورزشی و غرفه ها ديدن می کنند ادامه داد: در حاشيه 

های برنامه  برخی  به  اشاره  با  وی   داشتند. 
مانند  نمايشگاه  اول  روز  در  شده  اجرا 
روزنامه از  مستقيم  رامين   سخنرانی 

“لس آنجلس تايمز” و رونمايی از اپليکيشن 
کل  دبير  حضور  با  “ابنا”  خبرگزاری  های 
مجمع جهانی اهل بيت و معاونت مطبوعاتی 
مانند  هايی  برنامه  امروز  کرد:  اضافه  ارشاد 
نشست تخصصی “ بيمه خبرنگاران و شغل 
خبرنگاری” و “ رسانه های محلی؛ چالش ها 

و فرصت ها” برگزار می شود.
خراسان  آوای  روزنامه  است  گفتنی 
غربی،  ضلع  شبستان،  سالن  در  جنوبی 
استقرار   1۷۶ غرفه  در   ،8 شماره  راهروی 

تاکنون  غرفه  اين  است  ذکر  به  الزم  دارد. 
شيروی  ازجمله  متعددی  بازديدکنندگان 
فرهنگ  وزارت  در  خبرنگاران  امور  معاون 
خارجی،  های  رسانه  کل  اداره  در  ارشاد  و 
خبرنگاران ساير رسانه های کشور و چندتن 

از بيرجندی های مقيم تهران داشته است.
از  يکی  معاون  گلدانی  آقای  همچنين 
سردبير  حامدی  تهران،  های  کتابخانه 
نقل کشور، کريمی مسئول  و  رسانه حمل 
و  ايران  در  المللی  بين  نيووايزر  نخستين 
عسلويه  روزنامه  مسئول  مدير  هوشمند 
از  خبر  تنظيم  لحظه  تا  نيز  بوشهر  استان 

غرفه استان بازديد کردند.

در  آوا  روزنامه  خبرنگار  گزارش  به   - ارغوانی 
روزه  چند  سفر  رهاورد  درباره  طبس، شهردار طبس 
نشستی  سفر  اين  در  کرد:  اظهار  تهران،  به  خود 
حقوقی  و  مالی  کارشناسان  و  معاونان  با  مشترک 
 CNG های  جايگاه  ساخت  )مجری  هسا  شرکت 
باقيمانده  وصول  پيگير  که  شد  برگزار  کشور( 

مطالبات شهرداری طبس شديم.
هسا  شرکت  کرد:  تصريح  طوسی  بخشی  پيام 
مجری ساخت جايگاه های گاز کشور است که بايد 
انجام  نيز  را در طبس    CNG ساخت جايگاه های 
شهرداری  به  را  ابنيه  احداث  عمليات  اما  داد  می 
طبس سپرد که دو جايگاه شهيد عباسپور و زيباشهر 
باقيمانده  بابت  کنند که  به مردم خدمت رسانی می 
از  اين دو جايگاه شهرداری  صورت وضعيت ساخت 

هسا مبلغ ۳ ميليارد ريال ديگر طلبکار است.
وی طبس عنوان کرد: طی ديداری با معاون فنی 

از شهر  سازمان نقشه برداری کشور، تصاوير هوايی 
طبس برای اعمال در نقشه جامع شهر تحويل گرفته 
تفصيلی  مطالعات  شروع  برای  نقشه  اين  از  که  شد 
قرار  استفاده  شده  تهيه  طبس  شهری  جامع  طرح 

خواهد شد.
تصويربرداری  پروازی  عمليات  کرد:  اضافه  وی 
درخواست  به  پيش  ماه  چند  طبس  شهر  از  هوايی 
تومان  ميليون   ۲۰ بر  بالغ  ای  هزينه  با  شهرداری 
توسط سازمان نقشه برداری کشور انجام شده است.
 طوسی ادامه داد: در ادامه اين سفر پيگير خواسته های

به حق مردم در سازمان شهرداری ها و دهياری های 
کشور شده تا سهميه قير برای آسفالت معابر شهری 
اختصاص  سازمان  تسهيالتی  آالت  ماشين  تامين  و 
ادامه عمليات ساختمانی  برای  اخذ تسهيالت  يابد و 
و تکميل پاساژ طبسيان يکی ديگر از اقدامات انجام 

گرفته بوده است.

عرصه های  از  يکی  فرش  توليد   - تنها  برنای 
زمينه  در  حمايت  تحت  خانواده های  مداوم  فعاليت 
فعاليت های اقتصاد مقاومتی است. در راستای اجرای 
سال  ابتدای  از  مقاومتی  اقتصاد  کلی  های  سياست 
در  خانگی  مشاغل  و  اشتغالی  خود  طرح   ۷۲۴ جاری 
است. مهدی خزاعی عرب  اجرا شده  بين مددجويان 
امام خمينی  امداد  اشتغال و خودکفايی کميته  معاون 
 ۷۲۴ مجموع  از  کرد:  عنوان  جنوبی  خراسان  )ره( 
طرح اجرا شده ، ۴8۴ طرح مربوط به طرح های خود 
بوده  به مشاغل خانگی  اشتغالی و ۲۴۰ طرح مربوط 
است. وی افزود: در راستای توانمندسازی مددجويان 
بهبود  در  افراد  اين  مشارکت  و  حمايت  تحت 
حمايت،  تحت  خانواده های  اقتصادی  فعاليت های 
استان  در  اشتغالی  خود  و  خانگی  مشاغل  طرح های 
منابع  از  ريال  ميليارد   ۷۶ راستا  اين  در  که  شد  اجرا 
امدادی و بانکی پرداخت شده است. خزائی عرب تعداد 

نياز  مورد  مهارتی  و  فنی  آموزش های  از  که  افرادی 
فعاليت های اقتصاد مقاومتی و اشتغال بهره مند شده اند 
اين  برای  افزود:  و  نفر عنوان کرد  را ۳ هزار و ۵۵۷ 
هزينه  ريال  ميليون    ۷۰8 و  ميليارد   1 از  بيش  کار 
شده است. وی خاطر نشان کرد: از ابتداي سال جاری 
1۰۶ مددجوی تحت حمايت براي اشتغال به موسسات 
کاريابي و کارفرمايان معرفي شدند که از اين تعداد ۵۲ 
آنها  بکارگيری  برای  و  اند  شده  کار  به  مشغول  نفر 
های هزينه  بابت  امداد  توسط  ريال  ميليون   مبلغ۷۶ 
کاريابی و مشوق های کارفرمايی پرداخت شده است. 
معاون اشتغال و خودکفايی کميته امداد استان يادآور 
اند توانسته  امداد  کميته  حمايت  با  مددجويان   شد: 

عالوه بر توليد فرش های با کيفيت به معيشت خانواده 
از  توليد فرش يکی  و   قابل توجهی کنند  نيز کمک 
حمايت  تحت  خانواده های  مداوم  فعاليت  عرصه های 

در زمينه فعاليت های اقتصاد مقاومتی است.

شرکت هسا 3 میلیارد ریال به 
شهرداری طبس بدهکار است

اجرای 724 کارگاه اقتصاد مقاومتی
 در کمیته امداد استان
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برزجی- مشاور وزیر و معاون توسعه صادرات سازمان توسعه 
تجارت ایران در جلسه گرامی داشت روز ملی صادرات در استان 
که به میزبانی اتاق بازرگانی خراسان جنوبی  برگزار شده  با بیان 
اینکه ایران در تجارت خارجی هنوز کشوری جوان است، گفت: 
سخنان فعاالن سیاسی کشور در فعالیت گروه های اقتصادی 
بسیار تاثیر گذار است. به گزارش خبرنگار ما، محمدرضا مودودی 
افزود: سهم تجارت ایران از سال 2008 کاهش یافته و امروز 
نسبت به تولیدات، سهم تجارت کشور کاهش پیدا کرده است. 
وی با تاکید بر جدی گرفتن  موضوع بهره وری یاد آور شد: 
در خراسان جنوبی 4 محصول مزیت دار که به 4 طالی سرخ 
معروف شده است با بحران جدی مواجه هست و باید به فکر برند 
سازی این محصوالت بود. مشاور وزیر و معاون توسعه صادرات 
سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: از آنجا که استان های 
مرزی در  توسعه صادرات تاثیر به سزایی دارند ضمن اینکه برای 
آموزش در امر توسعه صادرات اعالم آمادگی می کنیم همچنین 
در حوزه نمایشگاه ها نیز از صادرکنندگان حمایت خواهیم کرد.  
وی با بیان اینکه هر نوع عوارض و محدودیت در حوزه صادرات 
ممنوع است تصریح کرد: بازگشت مالیات بر ارزش افزوده نیز به 

طور جدی دنبال می شود. 
سیاسی  روابط  باید  صادرات  روند  تسهیل  برای 

توسعه پیدا کند 
استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم با تاکید بر افزایش 
کیفیت تولید اظهار کرد: حضور در بازارهای  جهانی جز با افزایش 
بر  امکان پذیر نیست. پرویزی همچنین  کیفیت محصوالت 
تقویت روابط سیاسی ایران با جهان تاکید کرد و گفت: گرچه 
مذاکرات اخیر دولت اثرات خوبی داشته اما نیاز است که این امر 
بیشتر مورد توجه واقع شود. وی خواستار فعال شدن رایزن های 
بازرگانی در کنار سفارتخانه ها شد و افزود: برای تسهیل روند 

صادرات باید روابط سیاسی توسعه پیدا کند. 
 تولید محصول خوب الزمه حضور و رقابت در بازار مدرن
  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان نیز که 

میزبانی این مراسم را به عهده داشت با اشاره به شعار»تجارت 
کهن و بازار مدرن« تصریح کرد: باید قبول کنیم که عصر حاضر 
به سمت فرا صنعتی پیش می رود و با بازارهای فرا مدرن  مواجه  
هستیم. مهندس احتشام تولید، توزیع، مبادله و مصرف را حلقه های 
توسعه اقتصادی عنوان کرد و گفت: در بازار مدرن، تولید باید به 
سمت نیاز روز مصرف کننده پیش برود. وی تولید محصول خوب 
را الزمه حضور و رقابت در بازار مدرن دانست و افزود: با ماشین 
 آالت فرسوده و شیوه های سنتی نمی توان وارد بازار مدرن شد. 
های  پرداخت مشوق  و  ارز  نرخ  نرخی شدن  تک 

صادراتی خواسته به حق صادرکنندگان استان
  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان ضمن 
تاکید  دوباره بر تولید کاالی مدرن خواستار تدابیری برای پایین 
آمدن قیمت تمام شده محصوالت شد و گفت: باال بودن نرخ سود 
تسهیالت ، پایین بودن بهره وری ، نبود صنایع بسته بندی و خام 
فروشی از عوامل مهم در افزایش قیمت تمام شده تولیدات است 
که باید مسئوالن کشور بیشتر به آن توجه کننند. احتشام با تاکید 
بر این که کسب ارزش افزوده از اهداف اقتصاد مقاومتی است، 
گفت: در  برندسازی باید قوی تر عمل کنیم . وی تک نرخی 
شدن نرخ ارز و پرداخت مشوق های صادراتی را از خواسته های 
به حق صادرکنندگان استان برشمرد و گفت: تخصیص اعتبار 
الزم برای ایجاد زیرساخت ها در جاده مرزی ماهیرود نیز از دیگر 

خواسته های فعاالن بخش صادرات است. 
استان های مرزی پیشرو در امر صادرات هستند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان همچنین 
خواستار تخصیص یارانه تولید شد و بیان کرد به مدیریت راهبردی 
فضای کسب و کار نیز باید بیش از گذشته توجه شود. وی با اشاره 
به کمک های اتاق بازرگانی به صادرکنندگان برای شرکت در 
نمایشگاه های بین المللی اظهار کرد: تاکنون تمامی اعتبارات اتاق 
بازرگانی  برای توسعه صادرات استان هزینه شده است.  احتشام با 
اشاره به توجه برنامه ششم توسعه به امر صادرات خاطر نشان کرد: 
در این برنامه استان های مرزی پیشرو در امر صادرات هستند که 

نیاز است در این جهت اعتبارات خاصی برای استان دیده شود. 
سهم بیمه قالی بافان در خراسان جنوبی تعیین شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این مراسم با 
بیان اینکه تمامی صادرکنندگان در جهت رونق اقتصادی حرکت 
می کنند به ظرفیت های خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: این 
استان در تمامی زمینه ها از جمله معدن ظرفیت های باالیی برای 
تولید و صادرات دارد. شهرکی با اشاره به وجود 2/5 تن ذخایر 
معدنی در استان اظهار کرد: این رقم ، سهم 7 درصدی استان از 
ذخایر معدنی کشور را شامل می شود. وی با بیان اینکه تاکنون 
 تالش های بسیاری در جهت تقویت تولید در استان انجام گرفته ،

گفت: فوالد قاین علیرغم همه مشکالت موجود تا پایان امسال 
ظرفیت تست سرد آن راه اندازی و سال آینده وارد عرصه تولید 
می شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به 4 
محصول راهبردی استان اشاره کرد  که به 4 طالی سرخ نیز 
مشهور شده ، افزود: ثبت نشان جغرافیایی این محصوالت انجام 
گرفته است.  وی همچنن از راه اندازی پروژه سیمان و کک تا 
پایان امسال خبر داد و گفت: واحد چدن و فوالد نیز در بیرجند وارد 
فاز تولید می شود.  وی با تاکید بر پرداخت مشوق های صادراتی از 
 سوی دولت خواستار تعیین سهمیه بیمه قالی بافان در استان شد .

ایران ثبت   ۲۹ منطقه جغرافیایی فرش دستباف 
جهانی است

رئیس مرکز ملی فرش ایران  نیز در این مراسم با بیان اینکه 14 
منطقه جغرافیایی فرش دستباف ایران ثبت جهانی شد، گفت: دو 
منطقه مود و قهستان در خراسان جنوبی به ثبت جهانی رسید. 
کارگر، خراسان جنوبی را قطب تولید فرش دستباف دانست و 
گفت: 50 هزار بافنده فرش دستباف در این استان وجود دارند. 
وی ادامه داد: فرش دستباف در مقایسه با سایر اقالم صادراتی 
عدد باالیی ندارد اما سهم بسزایی در اجرای اقتصاد مقاومتی ایفا 
می کند. کارگر خاطر نشان کرد: کمک به معیشت خانواده های 
روستایی، تثبیت جمعیت روستاها و اشتغال زایی از مهم ترین 

ویژگی های فرش دستباف  است.

ارزآوری ۱۳۴ میلیون دالری صادرات فرش
رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به روند افزایشی صادرات 
فرش ایران در سال جاری، گفت: در شش ماهه نخست سال 
جاری دو هزار و ۳00 تن فرش به ارزش 1۳4 میلیون دالر به 
دیگر کشورها صادر شده است. کارگر ادامه داد: این میزان به 
نسبت مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی 18 درصد و 
به لحاظ وزنی 11 درصد رشد داشته است. وی ادامه داد: از این 
میزان صادرات هزار تن با ارزش ۳7 میلیون دالر مستقیم به 
آمریکا صادر شده است. وی اظهار کرد: یکی دیگر از خالءهای 
فرش نبود برند بود که زمینه کپی و تقلید رقبا را فراهم کرده بود. 
رئیس مرکز ملی فرش ایران خواستار تبلیغ فرش دستباف شد و 
افزود: دانش و امکانات تولید فرش دستباف کامال مهیا بوده و باید 

مورد توجه قرار گیرد.
  مشکالت موجود سر راه محصوالت راهبردی استان 

برطرف شود
نماینده مردم نهبندان و سربیشه نیز در این همایش گفت: کار 
اقتصادی نیازمند حرکت جهادی مسئوالن است و باید همه 
مسئوالن در اجرای اقتصاد مقاومتی تالش کنند. نظر افضلی با 
اشاره به محصوالت راهبردی استان یادآور شد: باید مشکالت 
موجود در این محصوالت برطرف شود. وی تصریح کرد: نباید 
نگاه به محصوالت کشاورزی به خصوص محصوالت استراتژیک 
استان نگاه سیاسی باشد. در پایان این مراسم نشان جغرافیایی 
فرش قهستان و مود خراسان جنوبی با حضور مسئولین استانی و 
کشوری رونمایی شد. همچنین محسن احتشام از واحد تولیدی 
تروند زعفران، نرگس خاتمی از شرکت عایق های رطوبتی ستاره 
شرق، خیریه از ستاره کیان، مزگی نژاد از کاشی و سرامیک فرزاد، 
محمدی از دان و علوفه شرق، نوربخش از کاشی نیلوفر، داوری 
از بازرگانی داوری، موسوی از سیمان باقران، جعفری از تعاونی 
مرزنشینان شوسف، صانعی طبس از تعاونی مرزنشینان درمیان 
به عنوان صادرکنندگان نمونه تجلیل شدند. همچنین  ازتعدادی 
 از مسئوالن  نیز به عنوان خادمان صادرات استان  تجلیل شد. 

به میزبانی اتاق بازرگانی خراسان جنوبی انجام شد؛ 

  تجلیل از0 1صادرکننده نمونه استان
 هر نوع عوارض و محدودیت در حوزه صادرات ممنوع است

بانک تجارت در نظر دارد: امالک مازاد بر نیاز خود را واقع در استان خراسان جنوبی به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقد و اقساط )با نرخ سود12%( از طریق مزایده 
عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالک، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده، در تهران به اداره مهندسی و امالک واقع 
در خیابان آزادی، بین خیابان های نواب و اسکندری، ساختمان بانک تجارت )طبقه پنجم( و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 95/8/29 به دبیرخانه 
کمیسیون معامالت عمده )طبقه هشتم( و در مراکز استان ها به محل مدیریت شعب منطقه مربوطه مراجعه فرمایند. بازگشایی پاکت ها در تاریخ 95/9/15 راس ساعت 9 صبح 
در محل ساختمان مدیریت امور تدارکات و مهندسی واقع در تهران به نشانی فوق انجام خواهد شد و حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی بالمانع است. چنانچه تغییری 

در تاریخ بازگشایی پاکت ها صورت گیرد، مراتب تلفنی به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید.
ضمنا متن آگهی در سایت بانک تجارت به نشانی www.tejaratbank.ir قابل دسترسی می باشد.

توضیحات:
- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می بایست به حساب شماره 01821474نزد بانک تجارت واریز گردد.

- شرکت کنندگان مبلغ200000 ریال )به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره 01854879نزد بانک تجارت( واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند. )ضمنا مبلغ 
دریافتی برای خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد(

- رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و در پاکت الک و مهر شده 
)دربسته( تسلیم گردد. - کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکانپذیر می باشد.

- بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.
- اولویت فروش با شرایط نقدی می باشد. - هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد.

خراسان جنوبی  تلفن: 32445033-056 و 021-66927220

شمارهردیف
 پرونده

مساحتشرح
 عرصه)مترمربع(

مساحت تقریبی 
اعیان)مترمربع(

شرایط پرداختتوضیحاتقیمت پایه )ریال(

عرصه و اعیان محل سابق شرکت پارس طوس واقع ت 35-14  1
در شهرک صنعتی بیرجند

 )بلوک کانی های فلزی( خیابان تالش شرقی
نبش تالش شرقی8، قطعات52 الی 59

25 درصد  نقد72601238/496386280000
مابقی در اقساط36 

ماهه

محل سابق شرکت بدنه موتور سیکلت ت 35-47  2
)اکبرهاشمی( واقع در شهرستان بیرجند،شهرک 

صنعتی،بلوار همت،همت 3،نبش شمال غربی ، 
قطعه 3801،پالک ثبتی1584/144

25 درصد نقد442813083904400000
 مابقی در اقساط36 

ماهه

عرصه و اعیان و ماشین آالت محل سابق کارخانه ت 35-50  3
تولید کنسرو غیرگوشتی واقع در شهرستان مود، 

ابتدای روستای مرتوند،پالک ثبتی 1163/381

25 درصد نقد مابقی 24051/30956/8611444235000
در اقساط 36ماهه

یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان ت 35-51   4
بیرجند،خیابان شهید باهنر غربی ،کوچه شهید 

نوربخش،پالک23،پالک ثبتی 249/9548

30 درصد نقد180203/802813600000
 مابقی در 

اقساط30ماهه

اداره مهندسی و امالک بانک تجارت

آگهی مزایده شماره 95/4/م
فروش امالک و مستغالت بانک تجارت

روزنامه آوا
میزبان شما در

بیست و دومین نمایشگاه 
مطبوعات و خبرگزاری ها
 و پایگاه های خبری ایران
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