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محسن رضایی : 
»ترامپ« پیمانکار ساختمانی است

و می خواهد همه جا دیوار بکشد

محمد رضا عارف : 
مجمع تشخیص مصلحت جایگاهی برای
دخالت دادن گرایشات سیاسی نیست 

امیر نامی : 
احتمال حمله نظامی آمریکا 

به ایران صفر است
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سرمقاله

بحران  بحران درمدیریت ِ
بارش ۱۵ سانتی متری برف در استان ناهماهنگی دستگاه ها را آشکار کرد ؛

بحران در مدیریت بحران

* سردبیر

جمعه گذشته شهروندان استان پس از چند سال 
شاهد بارش برف در مرکز استان و چند شهرستان 
داشت.   دنبال  به  خوشحالی  از  موجی  که  بودند 
هواشناسی بیشترین میزان برف را 15  سانتی متر 
در سربیشه و 12 سانتی متر در بیرجند گزارش داد.
 باتوجه به پیش بینی های هواشناسی در خصوص 
کاهش چشمگیر دما در برخی از استانهای کشور 
و همچنین با توجه به بارش های اخیر برف در 
سایر استانها و لزوم آمادگی کامل مدیریت بحران 
الحمدا... این بار برف بحران جدی نشد لکن در 
زیبایی  و  برف  نزول  از  مردم  های  شادی  کنار 
 طبیعت و شروع بازی های برفی وساخت آدم برفی
 ، مناطق  از  هایی  بخش  در  برق  قطعی   شاهد 
و  موصالتی  های  راه  از  بسیاری  شدن  مسدود 
آمار  افزایش  و  و خیابان  لغزندگی کوچه   ، معابر 
تصادفات درون شهری و برون شهری و شاهد 
نگرانی  و  امدادرسانی  و  موانع  رفع  در  تاخیر 

تعدادی از شهروندان استان بودیم.
و  مسئولین  از سوی  منتشره  آمارهای  اساس  بر 
دستگاه های ذیربط طی 24 ساعت پس از برف 
4 هزار و 570 کیلومتر از راه های خراسان جنوبی 
با 311 نیروی راهدار و 161 دستگاه ماشین آالت  
راهداری توسط اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای برف روبی شد .  طی این مدت به 226 
نفر توسط اورژانس امدادرسانی شد که براساس 
فوریتهای  و  حوادث  مدیریت  مرکز  مدیر  اعالم 
در  سقوط  و  لیزخوردگی  فقط  21مورد  پزشکی 
برف بود.  285 نفرگرفتار هم در برف و کوالک 
محورهای بیرجند توسط هالل احمر نجات یافتند
) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

مشروح در سرمقاله همین صفحه

سنگینی برف روی درختان
 علت قطعی برق بیرجند

مدیر روابط عمومی شرکت برق استان علت اصلی 
را  شهر  مناطق  از  برخی  شب  جمعه  برق  قطع 
سنگینی برف روی شاخه های درختان اعالم کرد و 
 افزود: خمیده شدن شاخه ها و فشار روی سیم های

برق موجب قطع آن ها ...  ) مشروح خبر در صفحه 7 (

دان پاشی برای پرندگان 
در خراسان جنوبی 

صفحه ۷

ویزیت رایگان بیماران 
نیازمند معدن مس قلعه زری 
توسط گروه جهادی بقیه ا... 

صفحه ۷
درگفتگوی آوا با نویسنده هم استانی عنوان شد : 

داوری : کتاب خوب را
نمی توان زمین گذاشت

صفحه ۴

 لزوم جایگزینی صنایع کم آب بَر
 با شیوه های سنتی استفاده از 

آب دربخش کشاورزی 
صفحه ۳

لغو 4 پرواز فرودگاه بیرجند
صفحه ۷

مدارس ابتدایی بیرجند 
امروز صبح تعطیل است

کاهش دما که بین 8تا 12 درجه پیش بینی شده بود 
کار را به تعطیلی دوباره مدارس ابتدایی شهرستان 

بیرجند کشاند و بر این... ) مشروح خبر در صفحه 7 (
گالیه شهردار بیرجند از عدم همکاری سایر ارگان ها /  صفحه ۳  افتتاح اولین پایانه صادراتی سنگ در منطقه ویژه اقتصادی   /  صفحه 8
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جناب آقای مهندس سید امید حسینی 
انتصاب شایسته جناب عالی به سمت

 مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی 
مایه افتخار ماست ، امید است با استعانت از خداوند متعال و تدبیر و تعهدی که از شما سراغ داریم، گره از 
کار فرو بسته سرمایه گذاری در این استان مستعد، بازگردد و شاهد رونق و شکوفایی بیش از پیش آن باشیم

از خداوند برایتان صحت و توفیق آرزومندیم.
 سید محمد آذرکار- مدیریت هتل سپهر بیرجند

جناب آقای مهندس سنجری
مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 

کسب عنوان اداره کل ممتاز در سطح کشور طبق ارزیابی عملکرد سال ۱۳94 وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی که حاصل مدیریت حاکی از درایت و توانمندی جناب عالی و تالش همکاران

 آن اداره کل می باشد به خانواده بزرگ تعاونگران، کارگران و کارآفرینان استان تبریک عرض می نماییم. 

شرکت تعاونی اتحادیه تعاونی های توسعه روستایی دهیاری های
 استان خراسان جنوبی

خانواده محترم زربان 
نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبران شان نمی کند، کسانی هستند که هرگز تکرار نمی شوند 

و عزیزانی هستند که هیچ کس جایشان را پر نمی کند، ما را در غم خود شریک بدانید. 

خانواده های: نایب زاده ،خزاعی، نیک اختر، خرد پیشه
 جواهری و اکرم زاده

جناب آقای مهندس دیدبان
درگذشت پدر بزرگوارتان مرحوم حاج مهدی دیدبان

  را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال
 مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.

شرکت راه سازی و ساختمانی آوارادین شرق- سروش صباغ 

تشکر و اعتذار 
سپاس بی کران پروردگار مهربان را که دشوارترین روزهای زندگی مان را مرهون لطف عزیزانی نمود

 که حضور گرم و صمیمانه شان موجب شد تا غم هجران عزیز از دست رفته مان را شکیباتر تحمل کنیم
 بدین وسیله از اظهار همدردی و عنایت تمامی عزیزان و بزرگانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 

مرحومه حاجیه صغری نیک نام
 )همسر شادروان محمد حسین درخشی مقدم(

 شرکت نمودند یا با اظهار همدردی از طریق تلفن، درج آگهی در روزنامه ، ارسال تاج گل، پرده نویسی و 
چاپ اعالمیه و حضور سبزشان در کنارمان بودند. صمیمانه تشکر و قدردانی نموده

از درگاه باریتعالی صحت و سالمتی برای یکایک شما عزیزان آرزومندیم.

خانواده درخشی مقدم

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارد:
 ملزومات پزشکی مورد نیاز بیمارستان جدیدالتاسیس رازی بیرجند را با قیمت 
مصوب اداره کل تجهیزات پزشکی از طریق شرکت های واجد شرایط )طبق 
دستورالعمل توزیع کنندگان ملزومات پزشکی( تامین نماید. لذا از شرکت های 
واجد شرایط دعوت می گردد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه )95/11/19( 
با در دست داشتن مدارک معتبر به واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان رازی 

)روبروی نمایشگاه بین المللی( مراجعه نمایند.
ضمناً شماره های ۳16۲6001 و ۳16۲600۳ به منظور هرگونه هماهنگی الزم 

اعالم می گردد.

جناب آقای سید امید حسینی 
ضمن تبریک دهه باشکوه فجر انقالب اسالمی

انتصاب شایسته جناب عالی را  به سمت

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از
 سرمایه گذاری  استانداری خراسان جنوبی

که نشان از درایت و توانمندی باال در امور مدیریتی  و اداری می باشد، صمیمانه تبریک 
 عرض نموده و پیروزی ، موفقیت و سربلندی روزافزون تان را همواره خواستاریم.

شرکت هموار ره آذر - ساجد

بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خودمان را از یکایک دوستان، اقوام، آشنایان، 
ادارات، نهادها ، ارگان ها و تمامی عزیزانی که ما را در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم

 شادروان حاج مهدی دیدبان
 در شهر زهان یاری نمودند،  اعالم می نماییم. ضمناً به اطالع می رساند:  

جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 9۵/۱۱/۱7 از ساعت ۱4:20 الی ۱۵:20 در 
محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( بیرجند برگزار می گردد، 

حضور شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده های دیدبان و سایر فامیل وابسته

به مناسبت دومین سالگرد درگذشت

 زنده یاد براتعلی راهرو
 یاد و خاطره ایشان را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.

روحش شاد و یادش گرامی باد

خانواده راهرو

جناب آقای محمدرضا صالح 
ریاست محترم بانک انصار شعبه شهید مطهری

اخالق، منش و مردم داری شما و همکاران محترم تان ستودنی است 
سپاس ما را پذیرا باشید.

نخعی پور- زاهدی

پکیج شوفاژ دیواری  جنرال
محصول مشترک ایران و ایتالیا

تلفن فروش: ۳242484۱ -09۱۵۱6۳9262
نقد و اقساط
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موافقت مجلس با تغییر زمان ثبت نام کاندیداهای انتخابات شوراها 

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: در صورت موافقت شورای نگهبان ۱۲ 
اسفند ماه زمان ثبت نام از کاندیداهای انتخابات شوراها خواهد بود و پیش بینی های الزم برای 
این موضوع صورت گرفته است.

قیمت روز مرغ و ماهی در بازار

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ، مشتقات 
بیان  با  کرد.وی  اعالم  را  بازار  در  ماهی  انواع  و  آن 
اینکه درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده ۴۶۰۰ 
تومان است، گفت: نرخ هرکیلوگرم مرغ آماده طبخ 
درب کشتارگاه به صورت نقدی ۶۳۵۰ تومان، تحویل 
درب واحدهای صنفی به صورت نقدی ۶۵۰۰ تومان 

و فروش درب واحدهای صنفی ۷۱۵۰ تومان است. 

آغاز پرداخت وام ۴۰ میلیونی مسکن مهر

آغاز  تومانی مسکن مهر  میلیون  وام ۴۰  پرداخت 
شد. به نقل از وزارت راه وشهرسازی، حدود یک ماه 
پیش مصوبه افزایش وام خرید مسکن مهر از ۳۰ به 
۴۰ تومان تصویب شد اما تاکنون اجرایی نشده بود 
و چندی پیش محسن نریمان، مدیرعامل شرکت 
عمران شهرهای جدید از تاخیر در پرداخت این وام 
انتقاد کرد.وام مسکن مهر به واحدهایی که تمام 

نشده و فروش اقساطی نشده اند، تعلق می گیرد.

تدابیر جدید برای قدرت خرید مسکن

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه برنامه ای  
برای افزایش سقف تسهیالت مسکن صندوق یکم 
برای سال آینده در دستور کار نیست گفت: از روشهای 
ویژه ای که بتوان حق انتخاب مردم را افزایش دهیم 
استفاده خواهیم کرد، یعنی به جای اینکه سقف وام 
مسکن را افزایش دهیم، یک حساب ترکیبی بدون 
سپرده و با سپرده برای سال آینده در نظر گرفته ایم که 

پس از تصویب، به اطالع عموم خواهد رسید.

افزایش نرخ مالیات در سال ۹۶ ممنوع شد

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه دولت مجوزی برای افزایش تعرفه مالیاتی 
در سال ۹۶ ندارد، گفت: در صورتی که فعالیتشان 
باید  را  قبل  مالیات  نشود، همان  روبه رو  افزایش  با 
افزایش  اجازه  تلفیق  کمیسیون  گفت:  بپردازند.وی 

تعرفه های مالیاتی را به دولت نداده است.

نرخ انواع کود سال آینده تغییر نمی کند

کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت  عامل  مدیر 
برای سال  انواع کود  نرخ  اینکه  به  اشاره  با  ایران 
انواع کودهای  قیمت  نخواهد داشت،  تغییر  آینده 
پرمصرف را اعالم کرد. وی اظهار کرد: قیمت هر 
کیسه کود ۵۰ کیلوگرمی دی آمونیوم فسفات در 
روستا ۱۰۹ هزار تومان بود که نرخ این محصول به 
۱۰۰ هزار تومان کاهش یافته و با این نرخ در سال 

آینده عرضه خواهد شد.

توزیع مرحله دوم بسته حمایت غذایی 
برای نیازمندان از هفته آینده

وزیر کار از توزیع مرحله دوم بسته حمایت غذایی 
با  داد.وی  خبر  آینده  هفته  در  نیازمندان  برای 
غذایی  حمایت  بسته  دوم  مرحله  توزیع  به  اشاره 
پیش  اعتبار  گفت:  آینده  هفته  از  نیازمندان  برای 
مرحله  این  در  طرح  این  اجرای  برای  شده  بینی 
از  است  شده  گرفته  نظر  در  تومان  میلیارد   ۲۰۰
نیازمندانی که تاکنون شناسایی شده اند خواست 
دریافت  منتظر  خود  غذایی  بسته  دریافت  برای 

پیامک از طریق تلفن های همراه خود باشند.

تا پایان دهه فجر بورس زعفران 
راه اندازی می شود

گفت:  کاال  بورس  مدیرعامل  اعتبار-  عصر 
دهه  پایان  تا  زعفران  سپرده  گواهی  معامالت 
فجر با همکاری سازمان تعاونی روستایی و تولید 
شود.وی  می  آغاز  خراسان  در  زعفران  کنندگان 
خرده  بر  مبتنی  ما  کشور  در  زعفران  بازار  گفت: 
فروشی است و باید منسجم و از استانداردهای روز 
بهره مند شود تا محصول زعفران را در قالب های 

بهتری به بازارهای جهانی عرضه کنیم.

مجمع تشخیص مصلحت جایگاهی برای دخالت دادن گرایشات سیاسی نیست 

محمدرضا عارف در یادداشتی نوشت : امروز اولین جلسه مجمع بعد از ارتحال آیت ا... 
هاشمی برگزار شد.حقیقتاً جای خالی ایشان در مجمع تشخیص مصلحت احساس می شد 
و به نظرم همه اعضای محترم مجمع حتی کسانی که شاید با آیت ا... هاشمی اختالف 
دیدگاهی داشتند خأل وجودی ایشان را احساس کردند.نقش آیت ا... هاشمی به عنوان 
محوریت وفاق و همدلی در این نهاد مهم مشورتی باید ادامه پیدا کند.در تمام مدتی که 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام با آقای هاشمی همکاری می کردم هیچگاه ندیدم ایشان بخواهد از جایگاه 
ریاستی خود برای برتری یک دیدگاه سیاسی استفاده کند چرا که مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاهی برای 

دخالت دادن گرایشات سیاسی نیست و تاکنون نیز اینگونه بود و امیدوارم با همین خط و مشی ادامه پیدا کند.

ارزشی برای حرف های بی ادبانه دولتمردان آمریکایی قائل نیستیم 

معاون اول رییس جمهور  گفت : دشمنان ملت ایران در حقیقت می خواهند با تهدید 
ایران، سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی که قصد سرمایه گذاری در ایران دارند را 
بترسانند و از این طریق روند کار و توسعه در ایران را با کندی مواجه کنند، وگرنه 
ملت و مسئولین ایران ارزشی برای حرف های بی ادبانه دولتمردان آمریکایی قائل 
نیستند. . جهانگیری در ادامه با بیان اینکه کشورهای غربی و آمریکا هم نتایج تهدید 
ملت ایران و هم نتایج تعامل با این ملت را تجربه کرده اند، گفت: اگر با ملت ایران با زبان تعامل و تکریم 
گفتگو کنند، می توانند پای میز مذاکره بنشینند و به نتایج خوبی دست پیدا کنند که به تعبیر رییس جمهور 

همه طرف ها در آن سود ببرند.

احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران صفر است

 یکی از اُمرای ارتش جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه احتمال حمله نظامی آمریکا به 
ایران صفر است، گفت: آنها اگر احساس می کردند ما آمادگی دفاع از خود و جواب قاطعانه 
را نداریم، ممکن بود این حماقت را انجام دهند؛ اما حاال که آنها توان بازدارندگی ما را می 
بینند، به هیچ دست به حمله نظامی علیه ما نمی زنند مگر آنکه عقلشان را از دست داده 
باشند. امیر محمد حسن نامی با بیان اینکه همه دولت های آمریکا اعم از جمهوری خواه 

و دموکرات، در سی و هشت سال سپری شده از عمر انقالب اسالمی در پی ضربه زدن به ما بوده اند تصریح کرد: 
آنها چون در باطن خود می دانند که قدرت حمله به ایران را ندارند همواره بلوف این اقدام را می زنند و از روی 

میز بودن تمام گزینه هایشان صحبت می کنند

کوهی از غم در غیاب آیت ا... هاشمی بر دل من نشست

اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از رحلت آیت ا... هاشمی رفسنجانی، 
رئیس فقید مجمع، به ریاست آیت ا... موحدی کرمانی تشکیل شد. آیت ا... موحدی کرمانی 
با ابراز تأسف از رحلت جانسوز آیت ا... هاشمی رفسنجانی و تسلیت این ضایعه اسفبار به 
مردم و اعضای مجمع، گفت: از اینکه جای ایشان را در جلسه خالی می بینم، کوهی از 
غم بر دل من نشسته است. به ویژه برای شما اعضای مجمع که سال های سال با ایشان 

اُنس داشتید و از نظرات و دیدگاه های ارزشمند ایشان در موضوعات مختلف بهره های فراوان برده اید. ایشان افزود: 
شاید در برخی موارد اختالف نظرهایی هم داشتیم، ولی در بعد عاطفی ما هیچ اثری نداشت و تا پایان عمر شریف 

ایشان همچنان به قوت خود باقی بود.

بر  تأکید  با  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده 
اینکه امروز استخوان بندی تحریم های حوزه 
صورتی  در  گفت:  است  شده  خرد  پدافندی 

موشکهای  کند  پا خطا  از  که دشمن دست 
آیند.  می  فرود  آنها  سر  بر  کنان  غرش  ما 
توسط  ایران  تهدید  زاده  حاجی  سردار 
برخی مقامات آمریکایی را یاوه گویی بیش 
ندانست و تصریح کرد: با شناختی که از توان 
نیروهای مسلح و خودمان داریم با اطمینان 
اعالم می کنم که تهدید خارجی برعلیه نظام 

اسالمی ما کارساز نیست. 
وی با تأکید بر اینکه روند تقویت قدرت ما 
بیش از ۳۷ سال است که تداوم دارد، گفت: 
ما بر قدرت الیزال الهی تکیه داریم در حالی 

قدرت  و  تجهیزات  به  اتکا  آمریکایی ها  که 
مادی دارند و در این شرایط هر اتفاقی رقم 
بخورد به طور قطع ما پیروز میدان خواهیم 
تأکید  با  نیروی هوافضای سپاه  بود.فرمانده 
بر اینکه در تولید و تقویت توانمندی دفاعی 
کرد  نخواهیم  درنگ  هم  لحظه ای  حتی 
گفت: ما با تکیه بر توانمندی خود دستی به 
سمت دشمن دراز نکردیم و هیچ وابستگی 

به آنان نداریم.
سردار حاجی زاده در واکنش به بهانه جویی 
موشکی  آزمایش های  پیرامون  ها  آمریکایی 

ما  امنیت  دشمنان  اینکه  بر  تأکید  با  ایران 
به  پرداختن  گفت:  داده اند،  قرار  هدف  را 
هسته ای،  دانش  و  توانمندی  مانند  مسائلی 
تنها  این دست  از  مسائلی  و  موشکی  اقتدار 
اسالمی  نظام  با  آنها  برای دشمنی  بهانه ای 
امنیت  از  دفاع  برای  ما  است؛  ایران  ملت  و 
ایران شبانه روز تالش می کنیم و اگر  ملت 
از پا خطا کند موشک های ما  دشمن دست 
غرش کنان بر سر آنها فرود می آید. سردار 
حاجی زاده در حاشیه برگزاری مرحله اصلی 
رزمایش »مدافعان حریم والیت« ب با تأکید 

بر اینکه پیچیدگی سامانه  های پدافندی ده ها 
گفت:  است،  پهپاد  و  موشک  از  بیشتر  برابر 
بخش  در  خودکفایی  و  تحقیق  تجربه  ما 
و  هوشمند  و  زمین  به  زمین  موشک های 
پهپادها را داریم اما سامانه های پدافندی به 
دلیل آنکه مجموعه ای از پروژه های تحقیقاتی 
از  برخوردار  است،  تنیده  درهم  پیچیده ی 
دشواریهای زیادی می باشد.وی افزود: امروز 
بحمدا... با همت و مجاهدت فرزندان ایران 
تحریم های دشمن  بندی  استخوان  اسالمی 

در حوزه پدافندی کامال خرد شده است.

نظام گفت:  دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
ترامپ تالش دارد بحران های داخلی آمریکا 
به  اشاره  با  رضایی  محسن  کند.  صادر  را 
علیه  آمریکا  رئیس جمهور  اخیر  ادعاهای 
 ۱۲ تحریم  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
با  ترامپ  دولت  کرد:  اظهار  ایرانی،  شرکت 
شروع کارش تحت تأثیر آل سعود و اسرائیل 

وارد چالش بدون دلیل و منطق با ایران شده 
و  آل سعود  فشار  زیر  را  چالش ها  این  ما  و 
ترامپ  می کنیم  توصیه  می دانیم.  اسرائیل 
وارد این ماجرا نشود و اگر این ادعاها لفاظی 
هم باشد یک نوع چالش است. دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی 
همه  گفته  که  ترامپ  اخیر  ادعای  درباره 

اظهار  است،  میز  روی  ایران  برای  گزینه ها 
کرد: آمریکایی ها بارها این حرف را زده اند و 
جدیدا هم ترامپ همین حرف را می زند، اما 
از این تهدیدات چه  سوال ما این است که 

چیزی به دست می آورند.
تهدیدها  نوع  این  کرد:  تأکید  رضایی   
قرار  تأثیر  تحت  را  منطقه  ملت های  بیشتر 

می دهد و ملت های منطقه از این تهدیدات 
زیان می بینند و می خواهند با این تهدیدات 

سالح های بیشتری بفروشند.
پیمانکار  یک  ترامپ  اینکه  بیان  با  وی 
کشیدن  دیوار  دنبال  که  است  ساختمانی 
است،گفت: مطمئن باشید این دیوارها خیلی 

زود فرو می پاشد.

 »ترامپ« پیمانکار ساختمانی است و می خواهد همه جا دیوار بکشد

تهدید ایران توسط آمریکایی ها »یاوه گویی« است

بدشانسی بزرگی که روحانی
 با آمدن ترامپ آورد

را  التهابی  پر  روزهای  ترامپ  آمدن  با  جهان   
تصمیمات  منتظر  همه  تقریبا  می کند.  سپری 
هستند.  آمریکا  جدید  جمهور  رییس  عجیب 
یکی از این افراد روحانی است.روحانی با انتخاب 
ظریف توانست به هدف خود برسد و برجام امضا 
برجام  سرانجام  نمی کرد  تصور  شاید  اما  شود 
به فردی گره خورده باشد که هیچ شناختی از 
عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی ندارد. آمدن 
ترامپ باعث شد تا برجامی که حسن روحانی به 
در معرض خطر  پیدا کرد  آن دست  به  زحمت 
قرار بگیرد و رسما آژیر قرمز برای آن به صدا در 
بیاید. رفتار ترامپ در قبال برجام و صحبت ها او 
باعث شده است حتی دوستان اروپایی آمریکا نیز 
صدای اعتراض خود را باال ببرند و احساس خطر 

کنند از مواضع ترامپ در قبال جهان.

روحانی و مطهری ، کاندیداهای 
جبهه مستقلین و اعتدال گرایان

ایران  اعتدال گرایان  و  مستقلین  جبهه  رئیس 
 ۵ لیست  در  مطهری  و  روحانی  آقایان  گفت: 
نفره این جبهه برای انتخابات ریاست جمهوری 
۹۶ قرار دارند. حشمتیان افزود : آقای مطهری 
فعال به احترام آقای روحانی اعالم کاندیداتوری 

نکرده و ما منتظر نظر وی هستیم.

واکنش ترامپ به تعلیق فرمانش

دونالد ترامپ با انتشار توئیت هایی ضمن واکنش 
از سوی  فرمان ضدمهاجرتیش  تعلیق  به حکم 
یک قاضی آمریکایی نوشت: اینکه نمی توانیم 
درباره ورود و خروج افراد تصمیم بگیریم، معضل 
بزرگی و خنده دار است که لغو خواهد شد است.

بوی جنگ انتصاب های ترامپ 

در  »نیشن«  نشریه  نویسنده  دریفاس«  »باب 
مقاله ای به عنوان »انتصاب های حوزه سیاست 
برخواهند  را  ایران  با  جنگ  ترامپ  خارجی 
کرد:  تأکید  مطلب  این  به  اشاره  با  انگیخت« 
و  نظامی  حوزه های  در  آنها  گرایی  »افراط 
سابقه  بی  آمریکا  معاصر  تاریخ  در  اطالعاتی 
است«. وی تأکید می کند: »درست همانطور که 
دولت جرج بوش در شرایطی کار خود را آغاز کرد 
بود و موضوع  نتیجه رسیده  به  که روی عراق 
وی  دولت  ملی  امنیت  شورای  جلسه  نخستین 
در تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱ نیز تأکیدی بر همین 
فرضیه بود، دولت ترامپ نیز به نظر می رسد که 
نخستین تیر خود را به سمت ایران روانه سازد.« 
»پاول پیالر« تحلیلگر سابق سیا نیز در مقاله ای 
در »نشنال اینترست« می نویسد: »همه امکانات 
الزم برای جنگ احتمالی با ایران فراهم است«.

ارسال مدارک تخلفات فریدون 
 به قوه قضائیه توسط نمایندگان

مدارک  ارسال  از  مجلس  رئیسه  هیئت   عضو 
قضائیه  قوه  به  رئیس جمهور  برادر  تخلفات 
توسط جمعی از نمایندگان خبر داد. رنجبرزاده 
ادامه داد: پس از قرائت نامه برادر رئیس جمهور 
نمایندگان  از  برخی  مجلس،  علنی  صحن  در 
حسین  تخلفات  از  خود  مدارک  ارائه  خواستار 
با  که  شدند  مجلس  هیئت رئیسه  به  فریدون 
توجه به آئین نامه داخلی پارلمان مبنی بر اینکه 
قوه مقننه نمی تواند این مدارک را بررسی کند، 
در همین راستا مقرر شد وکالی ملت مدارکی 
است  رئیس جمهور  برادر  تخلفات  بر  دال  که 
کرد:  تاکید  وی  دهند.  ارائه  قضائیه  قوه  به  را 
نمایندگان مجلس خواستار شفاف شدن مسائل 
و حواشی ایجاد شده پیرامون موضوعات حسین 

فریدون برادر رئیس جمهور هستند.

سرمقاله

بحران در 
مدیریت بحران
* سردبیر

 ) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( طی این مدت به ۲۲۶ 
نفر توسط اورژانس امدادرسانی شد که براساس 
فوریتهای  و  حوادث  مدیریت  مرکز  مدیر  اعالم 
در  سقوط  و  لیزخوردگی  فقط  ۲۱مورد  پزشکی 
برف بود.  ۲8۵ نفرگرفتار هم در برف و کوالک 
محورهای بیرجند توسط هالل احمر نجات یافتند 
و تعداد۵۱ فقره تصادف به وقوع پیوست و حتی 
۲ تانکر سوخت رسان واژگون شد.  کلیه مدارس 
و مهدکودک ها در شهر بیرجند وچند شهرستان 
به علت برودت هوا، یخ زدگی و لغزندگی معابر و 
خیابانها تعطیل شد. پرواز های ورودی و خروجی 

فرودگاه بیرجند تعطیل بود .
در این میان شهرداری بیرجند نیز با تامین ماشین 
از  از شب گذشته قبل  ادوات برف روبی  آالت و 
نزول برف در حالت اماده باش بودو پس از برف با 
بیش از ۲۰ دستگاه خودرو سبک برای جلوگیری از 
لغزندگی در شهر به کار شن و نمک پاشی مشغول 
و همزمان ۲ دستگاه برف روب و ۲دستگاه گریدر 
کارکنان  اکیپ  کردند.  می  رسانی  خدمات  نیز 
شاخه  اوری  جمع  به  هم  شهرداری  سبز  فضای 
از  تا  بودند  برف  از  ناشی  درختان  شکسته  های 
دستگاه  چندین  شود.  جلوگیری  مردم  مزاحمت 
اتوبوس و کامیون در سطح شهر برای جلوگیری از 

لغزندگی یخ زدگی معابر تردد داشتند.
اما با همه این ها ، تجهیزات شهرداری کافی نبود 
و شهردار بیرجند از عدم همکاری سایر ادارات و 
سازمان های عضو ستاد بحران جهت در اختیار 
رسانی  خدمات  برای  خود  تجهیزات  گذاشتن 

بیشتر به شهروندان گالیه مند بود.
هرچند کاهش نزوالت جوی در سالهای گذشته  
خشکسالی  سال   ۱8 از  بیش  سابقه  به  توجه  با 
سبب توجه کمتری به تامین برنامه ریزی و حتی 
اقدام برای کاهش اسیب های غیر مترقبه ناشی 
لکن   ، بود  استان  این  در  سیل  بروز  و  برف  از 
بارش برف گرچه برای ما در طول سالهای اخیر 
و  برای مسئولین غافلیگرانه  تازگی داشت ولی  
و  تشکیل  قبال  بحران  ستاد  و  نبود  منتظره  غیر 
اعالم آمادگی نموده بود لکن در عمل متاسفانه 
شاهد استفاده از امکانات موجود جهت انسجام در 
نبودیم که  قالب ستاد بحران  خدمات رسانی در 

گالیه شهردار در این مورد جای تامل دارد. 
لذا جا دارد خدا قوتی به هم عزیزانی که تالش 
آسایش  از  برف  و  این سرما  در  مردم  تا  نمودند 
نیز  را  نکته  این  باید   ، باشند  برخوردار  بیشتری 
بپذیریم که اگر این برف و نعمت الهی چند روز 
امادگی  مسئولین  و  مردم  آیا  ببارد  سرهم  پشت 
کامل را دارند و آیا از قبل به این موضوع اندیشیده 
ایم که وظایف ما شهروندان و مسئوالن در این 

گونه موارد چیست؟
 لذا فرصت را مغتنم شمرده و از همه شهروندان 
عزیز می خواهیم برای کنار آمدن با این شرایط 
سخت سرما و برف و سخت شدن ایاب و ذهاب 
به توصیه های مسئوالن توجه نمایند و پیش بینی 
های الزم اعم از موادغذایی ،بهداشتی و ایاب و 
ذهاب را نموده و از ترددهای غیر ضروری اجتناب 
نمایند  تا دچار بحران نشوند و مسئوالن نیز تمام 
موارد  اینگونه  با  مقابله  برای  را  خود  تجهیزات 
افزایش داده  و به حالت اماده باش در اورند و در 
صورت نیاز با سازمان های خدمت رسان تا همه 
و  ستاد  قالب  در  در دست هم  ها دست  دستگاه 
مدیریت بحران مانع بروز هر گونه مشکل  شوند . 
اتفاقات  از  که  انچه  داشت  اذعان  باید  پایان  در 
گرفت  نتیجه  توان  می  گذشته  روزهای  برفی 
های  دستگاه  خالصانه  تالش  و  خوب  عملکرد 
جزیره  صورت  به  و  تنهایی  به  رسان  خدمت 
ای بود که عدم هماهنگی بین سازمانها و شاید 
اذعان  به  آنها  از  برخی  همکاری  عدم  متاسفانه 
مدیریت  در  بحران  موید   ، استان  مرکز  شهردار 
بیشتر  بررسی  با  رود  می  انتظار  که  بود  بحران 

چاره اندیشی شود . انشاا...
) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را 

به تلگرام  avanews1376 @ ارسال فرمایید(

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

تولید کننده مبلمان سلطنتی و راحتی 
بهترین ها را با مناسب ترین قیمت

 از ما بخواهید. 

گالری مبل
 ایـران
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3
یکشنبه* 17 بهمن 1395 * شماره 3715

راه اندازی اورژانس هوایی در طبس تا پایان امسال

 صدا و سیما- اورژانس هوایی طبس در پی انعقاد قرارداد بین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بنیاد تعاون ناجا راه اندازی می شود
.مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی،مبلغ این قرارداد را ساالنه راه اندازی اورژانس هوایی در طبس تا پایان امسال حدود یک 

میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: برای تجهیز پایگاه اورژانس هوایی و بالگرد این مرکز به 500 میلیون تومان نیاز است.

شهرداری بیرجند از ساعات قبل از شروع بارش برف در 
آماده باش کامل به سر می برد. شهردار بیرجند با بیان 
این مطلب گفت: ساعت 14 روز جمعه فعالیت شهرداری 
به طور جدی آغاز شد و همه ی نیروهای عمران، فضای 
سبز، خدمات شهری، اجرائیات، مسئوالن ستاد بحران و 

تمام عوامل اجرایی به آماده باش کامل درآمدند.
ستاد  ی  جلسه   16 ساعت  داشت:  اذعان  مدیح  دکتر 
فرماندار،  حضور  با  بیرجند  شهرداری  محل  در  بحران 
معاونان و سایر مسئوالن مرتبط در محل دفتر اینجانب 
تشکیل گردید.وی با اشاره به اینکه 25 دستگاه نیسان و 
6 خودروی سبک به دفعات مکرر نمک و شن در سطح 
معابر می پاشیدند افزود: از روز گذشته تعداد  5 دستگاه 
یک  گریدر،  دستگاه  روب، 2  برف  دستگاه  و 2  کامیون 
دستگاه جرثقیل، یک دستگاه تراکتور بیل تخت،همچنین 
لودر و 25 دستگاه خودروی سبک و وانت  یک دستگاه 
جهت کنترل مسیرها و جابجایی نیروها فعالیت می کنند.

وی همچنین به فعالیت 150 نیروی خدماتی اشاره کرد و 
اظهار کرد: 30 نفر نیروی فضای سبز برای سبک سازی 
شاخه ها، قطع درختان شکسته شده و جمع آوری شاخه 

های شکسته نیز در سطح شهر فعالیت دارند.
شهردار بیرجند خاطر نشان کرد: در طول شب گذشته تا 
صبح امروز تعداد 10 دستگاه اتوبوس و 10 دستگاه کامیون 
در سطح شهر برای جلوگیری از لغزندگی و یخ زدگی معابر 
تردد داشته اند.دکتر مدیح یادآور شد: از روز جمعه تا ساعت 
بالغ بر 100 دستگاه نیسان و 40 کامیون  12 روز شنبه 
حامل شن و نمک در خیابان های اصلی سطح شهر شن 
و نمک پاشیده اند.وی با اشاره به اینکه بسیاری از نهادها 
با شهرداری  گونه همکاری  مورد هیچ  این  در  ارگانها  و 

نداشتند اظهار کرد: متاسفانه به دلیل عدم همکاری برخی 
ارگانها، مجبور به اجاره ی ماشین آالت بخش خصوصی 
اینکه  رغم  علی  گفت:  مدیح  دکتر  شدیم.  شهرها  سایر 
بسیاری از نهادها امکانات و ماشین آالت در اختیار دارند 

حاضر به مساعدت و یاری ما حتی به صورت اجاره ای 
نبودند که الزم به ذکر است این امکانات متعلق به همه 
ی شهروندان می باشد و باید در جهت گره گشایی از کار 

مردم و در مواقع ضروری مورد استفاده قرار گیرند.

ارگان  و  نهادها  لیست  نشان کرد:  بیرجند خاطر  شهردار 
هایی که حاضر به همکاری حتی به صورت ماشین آالت 
به  رسمی  ای  نامه  طی  نشدند  شهرداری  به  ای  اجاره 

استاندار محترم اعالم خواهد شد.

سایر نهادها و ارگان ها همکاری نکردند

بازتاب سفر مهمانان کشوری به استان

آماده باش شهرداری هم زمان با بارش برف

لزوم جایگزینی صنایع کم آب بَر با شیوه های سنتی استفاده از آب دربخش کشاورزی

بسیار  برف  پس  از  وای  و  برف  از  وای  مطلب 
کنار  در  کاش  بود  واقعیت  بر  منطبق  و  خوب 
کارگران سخت کوش شهرداری و راهداری همت 
شد می  دیده  هم  ها  دستگاه  سایر  از   بیشتری 
باورکنید مظلومیت و تنهایی صورت گل انداخته 
کارگر شهرداری پشت نیسان که  شن در خیابان 
می ریخت هنوز در ذهنم ماندگار است کارکنان 

راهداری هم واقعا زحمت کشیدند
915 ... ۸60 
از کارگران پر تالش و زحمت کش شهرداری که 
دیشب تا نیمه های شب و با وجود سرما از کار 
دست نکشیده و به بازگشایی معابر،مشغول بودند 

کمال تشکر را دارم. ساکن خیابان توحید
933...707 
شدن  بازنشست  علت  به  که  است  سال  چند 
عماری   سرچاه  منطقه  روستاهای  بهدار 
بحال  و  مانده  استفاده  بال  بهداری  ساختمان 
مندیم  تقاضا  مربوطه  مدیران  از  رها شده  خود، 
با اختصاص یک دستگاه آمبوالنس و دو خدمه 
مقدمات استفاده بهینه از امکانات موجود تحت 
عنوان پایگاه جاده ای درسال اقتصاد مقاومتی، 
به  خدمت  فرصت  امید  و  تدبیر  وعمل.با  اقدام 

محرومین راغنیمت شمرند باتشکر
915...۸04
سالم آوی عزیز  خواهشنمدم پیام ما کارگران و 
کارمندان دانشگاه ... را به گوش مسوولین برسانید 
اضافه  است  کارمندان  عید  برج  تا  دیگر  روز  ده 
کاری هفت برج به ما پرداخت نشده است ماهم 

زن بچه داریم عیدی می خواهند.
915...464
برای شهرداری بیرجند و اداره برق متأسفم با یک 
برف کوتاهی ادارات درخدمات رسانی مشخص شد 

با این همه پولی که ازمردم می گیرند
915...314

 امریکا با دست بند زدن کودک 5 ساله ایرانی نشان 
 داد چقدر حوصله دارد و مدافع حقوق بشراست ا... اکبر

 از قدرت و توانمندی جمهوری اسالمی ایران.
915...011

به  یافتند  توفیق  اگر  ایمانی  برادران  و  خواهران   
دورکعت  الهی  برکات  و  رحمت  نزول  شکرانه 
نمازشکر بجا آورند : شکرنعمت ، نعمتت افزون کند .
915...303
سفر  آستانه  در  مندیم  تقاضا  محترم  استاندار  از 
اندازی  راه  به  نسبت  ما  استان  به  جمهور  رئیس 
سیمان باقران در اولویت مشکالت استان قرارداده 
تا هرچه سریعتر پس از  چندین سال به بهربرداری 

برسد تا عده ای از جوانان سرکار بروند.
915...039
مدیر  هشدار  به  درپاسخ  ؛  وادب  سالم  باعرض 
عامل شرکت توزیع پخش فرآورده های نفتی به 
براینکه  مسوالن در روزنامه 16 بهمن 95 مبنی 
جلو ساخت وسازهادرحاشیه انبار سوخت مهر شهر 
گرفته شود .باید گفت کسی نیست به ایشان بگوید 
ساخت این انبارسوخت براساس چه برنامه ریزی 
و آینده نگری انجام شده، که هنوز ساختش تمام 
نشده ولی در وسط شهر بیرجند واقع شده است . 
با یه ذره فکر وآینده نگری هرگز نباید این انبار 
سوخت در این مکان ساخته می شد . هنوز دیر 
نشده. هنوز دیر نشده. ای کاش  استاندار یا یک 
مسول دلسوز دستور جابجایی این انبار سوخت را 
میداد تا خدایی نکرده در هنگام زلزله ، آتش سوزی 
یا انفجار و یا جنگ و ...  امنیت مرکز استان و شهر 
از  افتاد . خواهش می کنم  بیرجند به خطر نمی 
روزمره گی خارج شوید به فکر امنیت شهر بیرجند 
خواهشا  آوا  روزنامه  محترم  مسول  مدیر   . باشید 
گزارش  انبار سوخت چند  این  امنیت  درخصوص 
فکر  به  مسوولین  شاید  کنید  تنظیم  کارشناسی 
بیفتند . شاید گفته شود دیر شده است ولی با مرور 
اخبار در سالهای اخیر که هراز چند گاه شاهد آتش 
درکشور  سوخت  وانبارهای  پاالیشگاهها  سوزی 
هستیم و باعث ایجاد نامنی در شهرها شده است 
. اگر خوشبینانه فکر کنیم و  احتمال یک درصد  
بروز حادثه در این انبار سوخت صورت بگیرد دیگر 
بیرجند ) چه برسد به مهر شهر  ( هیچ  از شهر 
نمی ماند . پس دیر نشده است . پدافند غیر عامل 
چیست ؟ مسولین این بخش چرا هشدار الزم را از 

اول نداده اند . خواهشا یه فکری بکنید .
 یک شهروند
سالم آوا : خواهشمندم چاپ کنید : از اهالی بلوار 
شعبانیه ، خ نرجس 15 هستم ، ورودی کوچه از 
نرجس 21 می باشد ، دیروز برای یک حادثه فوری 
که آمبوالنس 115آمده بود به لحاظ بن بست بودن 
کوچه مجبورشد سرکوچه  داخل خیابان توقف کند 
و مریض رو با برانکارد به محل آمبوالنس رساندند 
و  استان  ترافیک  و  شهرداری  محترم  مسولین   ،
های  نقشه  چنین  ازاجرای  شهرسازی  و  مسکن 
شهرسازی که ورودی یک کوچه بعد از سه میالن 

دیگر می باشد ، باید خجالت بکشند 
915...33۸

داد  به  توروخدایکی  میکنم  خواهش  باسالم   
مابرسه یکساله حقوق ماروشرکت سیمان باقران 
نداده دیگه کم اوردیم کسی هم نیست جوابگوی 
ماباشه امیدوارم شماباعث خیرباشید اجرکم عنداله
915 ... 050

خیلی  داشت  نظری  اگرکسی  قبل  های  درسال 
کاریکاتور  صورت  به  حتی  کرد  می  بیان  راحت 
مردم  تاکسی مشکالت  االن  اما  چهره مسئولین 
مانده  عقب  و  ترسو  و  تندرو  سریع  گوید  رامی 
خوانده میشود واجازه اظهار نظر را ندارد البته اینها 

از برکات حقوق انتخاباتی )شهروندی( است 
915 ... 55۸

از شورای شهر خواهشمندم 2 مورد را به طور جدی 
مورد بررسی قرار دهد . اول اینکه در سفر رئیس 
جمهور کمی به فکر زیرساخت های شهری باشند 
و در درخواست هایی که ارسال می کنند مواردی 
و  را  عمران  بحث  در  امدادی  آالت  ماشین  مثل 
بسیاری از نیازمندی های دیگر شهر را مد نظر قرار 
دهند تا خدای نکرده مثل سفرهای قبلی مصوبه 
پل های هوایی فاقد کارشناسی و با کلی هزینه 
خروجی سفر نباشد و هم شهر از این بی امکاناتی 
در مواقع اضطراری خارج شود  و دوم اینکه اگر از 
مدیران شهرداری که بگذریم باید یک جوری از 
کارگران سخت کوشی که در شب برفی در دمای 
6 درجه زیر صفر با جان و دل برای شهر خدمت 
کردند تشکر ویژه ای نمایید الحق و االنصاف با 
می  کار  و  زدند  می  یخ  که  دیدم  خودم  چشمان 
در  را  خوبی  خبرهای  زودی  به  امیدوارم   . کردند 

همین آوای مردم بیرجند بخوانیم 
915 ... ۸30

 سالم آواجان تشکر وقدردانی از مدیرکل محترم 
اندرکارمحترم که  مالیاتی و همکاران دست  امور 
درشب والدت حضرت زینب و دهه مبارک فجر 
با جشن و سرور و دعوت از همکاران بازنشسته در 
جمع کارکنان محترم جدید و قدیم دید و بازدیدی 

بعمل آمد بی نهایت سپاسگزارم
915...374

از  فراوان  تشکر  ضمن  قائمی  دکتر  آقای  جناب 
خدمات دلسوزانه وفوق العاده موثرتان در امر درمان 
شما  از  جنوبی  خراسان  محروم  مردم  وسالمت 
بزرگوار خواهشمندیم برای ارتقا علمی کارشناسان 
مامایی ونیاز فراوان مشتاقان به ادامه تحصیل  در 
دو گرایش ارشد مامایی ومشاوره درمامایی ونبود 
این دو رشته دراستان اگر امکان دارد اقدام فرمایید
915...770

عمومی  درآمد  و  مالیات  تفاوت  موبایل  درقبض 
دولت چیه که جداگانه کسرمیشه

915...450
با سالم ، از اقدامات خوب شهرداری در اولین روز 

پس از برف کمال تشکر را دارم
915...574

یک بیرجندی ساکن شهر ... و از کارمندان شرکت 
برق منطقه استان ...  هستم .  هر روز با دانلود آوا 
را  تولدم  استان محل  اخبار محلی  از سایت شما 
بررسی می کنم و دیروز که اخبار مبنی بر قطعی 
برق را در بیرجند را خواندم بسیار غصه خوردم . 
قصد زیر سوال بردم تالش همکارانم در خراسان 
حلقه  توسعه  کنم  می  فکر  اما  ندارم  را  جنوبی 
فراموش شده این حوزه در آنجاست . هر انسان 
منصفی اگر وضعیت زیرساخت های برقی خراسان 
جنوبی را با سایر استان ها بررسی کند به یک عقب 
ماندگی چند ساله از شرایط کشوری اعتراف خواهد 

کرد. لطفا برای رسیدن به حداقل ها تالش شود 
ارسالی به تلگرام آوا

جنوبی  خراسان  گذشته،  فر-هفته  بهروزی 
از  بازدید  بود.  نیرو  از وزارت  میزبان مهمانانی 
پروژه های آب و فاضالب، بررسی وضع منابع 
مدیریت  حوزه  مشکالت  واکاوی  طبس،  آبی 
همچنین  و  استان  برق  و  آب  صنعت  بحران 
و  آب  حوزه  اندیشی  هم  نشست  در  شرکت 
آبفای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرق 

کشور از مهمترین علل این سفرها بود.

توانمندی مجموعه آب و برق استان از 
نظر منابع انسانی مبتکر و با پشتکار

برق   و  آب  صنعت  بخشی  انسجام  جلسه  در 
بحران  مدیریت  مدیرکل  حضور  با  که  استان 
شد،  برگزار  نیرو  وزارت  غیرعامل  پدافند  و 
فعالیت  وضعیت  و  مشکالت  تشریح  ضمن 
توسط  برق  و  آب  صنعت  بحران  مدیریت 
ای،  منطقه  آب  های  شرکت  عامل  مدیران 
روستایی  وفاضالب  برق،آب  نیروی  توزیع 
مسائل  اهم  استان،  شهری  فاضالب  و  آب  و 
عنوان  حوزه،  این  در  نیرو  وزارت  تأکید  مورد 
با  مشترک  مرز  وجود  استان،  بودن  شد.مرزی 
کشور افغانستان، حادثه خیز بودن استان از نظر 
حوادث طبیعی، کمبود تجهیزات و ابزار مقابله با 
بحران، فرسودگی شبکه های توزیع در بخش 
آب و برق، کمبود منابع مالی، گستردگی استان 
و دشواری خدمات رسانی نسبت به استان های 
دیگر از جمله مشکالتی بود که مدیران عامل 
صنعت آب و برق استان به آن اشاره داشتند.

غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیریت  مدیرکل 
وزارت نیرو هم با اشاره به بازدید خود از پروژه 
تله متری آب و فاضالب، چاه بحران، ایستگاه 
پمپاژ و ..... توانمندی مجموعه آب و برق استان 
را از نظر منابع انسانی مبتکر، نوآور و با پشتکار 
بسیار خوب برشمرد.جعفرزاده تهدیدات سایبری 

غیرعامل  پدافند  حوزه  تهدید  مهمترین  را  
دانست و بر هوشیاری و انجام اقدامات عملی 
در زمینه تقویت حفاظت فیزیکی و استفاده از 

سنسورهای هشدار دهنده تأکید کرد.
خراسان  استانداری  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
جنوبی نیز با اشاره به اهمیت تأمین زیرساخت 

به  جدی  توجه  خواستار  برق،  و  آب  های 
موضوع پدافند غیرعامل شد.

تغییر روش از مدیریت تولید به 
مدیریت تقاضا در شرکت آبفا

آبفای  و  آب  حوزه  اندیشی  هم  نشست  در 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرق کشور 
هم که با حضور معاون مدیرکل دفتر مدیریت 

بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو و مدیران 
دفاتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت 
استان  ای  منطقه  آب  و  فاضالب  و  آب  های 
های  -استان  جنوبی  خراسان  معین  های 
خراسان  و  یزد  بلوچستان،  و  سیستان  کرمان، 
مدیریت  مدیرکل  معاون  بود،  همراه  رضوی 

با  نیرو  وزارت  غیرعامل  پدافند  و  بحران 
و  ستادی  کاری  بحران  مدیریت  اینکه  بیان 
هماهنگ کننده است نه عملیاتی، یادآور شد: 
مدیریت  باید  سازمانی  رده  هر  در  مدیری  هر 
جزء  را  غیرعامل  پدافند  مباحث  و  بحران 
تشریح  ضمن  بداند.جهانبخشی  خود  وظایف 
مدیریت  حوزه  در  نیرو  وزارت  های  سیاست 
بحران و پدافند غیرعامل، بر تخصصی نمودن 
تأکید و عنوان  بحران  عملکرد حوزه مدیریت 

و  تهیه  دفتر  این  های  برنامه  از  یکی  کرد: 
  ICS حادثه  فرماندهی  سامانه  سازی  بومی 
انسجام  و  هماهنگی  ایجاد  هدف  با  که  است 
های  امدادرسانی  در  معین  های  استان  بیشتر 
دوره حوادث طراحی و اجرا می شود.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب هم در ابتدای این جلسه 

با اشاره به تاریخچه لوله کشی شهر بیرجند به 
عنوان اولین شهر دارای سیستم لوله کشی آب 
آب  انتقال  و  توزیع  شبکه  باالی  عمر  کشور، 
آب  رفت  هدر  میزان  افزایش  اصلی  عامل  را 
خاطرنشان  مقدم  هاشمی  نمود.مهدی  عنوان 
تنها شبکه فاضالب در حال بهره  کرد: وجود 
پروژه  بودن  فعال  و  بیرجند  در  استان  برداری 
استان سبب شده  فاضالب در سه شهر دیگر 
خدمات شبکه فاضالب تنها 25 درصد جمعیت 

تفاوت  رقم  این  که  دهد.  پوشش  را  استان 
فاحشی با میانگین کشوری دارد و توجه ویژه 
از  استان  رفت  برون  برای  کشوری  مسئوالن 
اختصاص  طلبد.وی  می  را  ماندگی  عقب  این 
17 میلیون یورو تسهیالت از بانک بین المللی 
توسعه و تجارت اکو برای بسته شدن پرونده 

سال  سه  ظرف  استان  مرکز  فاضالب  پروژه 
کرد  عنوان  مجموعه  این  های  موفقیت  از  را 
کشور  دومین شهر  عنوان  به  بیرجند  گفت:  و 
به  موفق  که  است  فاضالب  و  آب  در صنعت 

استفاده از این تسهیالت شده است.
خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
مجموعه  این  کاری  های  سیاست  از  جنوبی 
مدیریت  به  تولید  مدیریت  از  روش  تغییر  را 
تقاضا عنوان کرد و گفت: در راستای رسیدن 

به این هدف سه پروژه تعدیل فشار با نصب 
شیرهای فشارشکن، تقویت و توسعه سیستم 
تله متری و انجام پروژه نشت یابی در استان 

در حال اجراست.
 منابع آبی طبس در بحران

و  بحران  مدیریت  مدیرکل  معاون  سفر  در 
شهرستان  به  نیرو  وزارت  غیرعامل  پدافند 
تصفیه  نهرین،  سد  از  بازدید  ضمن  طبس، 
شهر  آهکی  چاه  حلقه  وسه  شرب  آب  خانه 
طبس که در گذشته از منابع اصلی تأمین آب 
شرب بوده  و اکنون به دلیل خشکسالی کاماًل 
خشکیده اند، بر جایگزینی صنایع کم آب بَر به 
جای فعالیت های بخش کشاورزی در مناطق 

خشک و کم آب کشور تأکید شد.
جهانبخشی، مدیرکل مدیریت بحران و پدافند 
خواندن  بحرانی  با  نیرو  وزارت  غیرعامل 
اگر  داشت:  اظهار  طبس  آبی  منابع  وضعیت 
های  آب  ظرفیت  از  حاضر  حال  در  بتوانیم 
زیرزمینی و منابع جدید آبی که ایجاد کرده ایم 
از مشکالت  توانیم بخشی  استفاده کنیم، می 
این سفر ضمن  نماییم.در  مرتفع  را  این حوزه 
طبس،  شهر  آب  اصلی  های  چالش  تشریح 
شبکه  بازسازی  و  اصالح  های  پروژه  اجرای 
برای  راهکاری  شهر  اصلی  و  فرعی   های 
شد.الزم  برشمرده  بحران  این  از  رفت  برون 
و  بینی  پیش  معاون  سعیدی،  است:  ذکر  به 
هم  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  پیشگیری 
شهرستان  به  سفر  جریان  در  پیش  روز  چند 
طبس و شرکت در جلسه هماهنگی مدیریت 
بحران آب این شهرستان، فرونشست دشت ها 
جدی  خطری  را  زیرزمینی  های  آب  منابع  و 
برشمرد و متذکر شد: با استفاده از کلیه ظرفیت 
ها، پیگیری مجدانه در این زمینه با محوریت 

سازمان مدیریت بحران انجام شود.  
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رشد- مردم در خيابان ها و در حمايت از دولت بازرگان تظاهرات مي كنند. شعارها عليه بختيار است، مردم بختيار را نمي خواهند. بختيار سعي 
دارد به مردم بفهماند در انجام وعده های خود كوشاست. به همين منظور در جلسه  مجلس حضور می يابد و نمايندگان در حضور بختيار طرح  های 
انحالل ساواك و دستگيری نخست وزيران و وزيران دولت از سال 1341 تا آن سال كه متهم به سوء استفاده از قدرت بودند را تصويب مي كنند.

یادداشت

نقش زنان 
در انقالب  اسالمی 

* اعظم بهرامی تتماج

زنان نیمی از انسان های این کره خاکی هستند 
و  نهضت ها  در جنبش ها،  مهمی  بسیار  نقش  که 
انقالب ها داشته اند. حساسیت نقش زنان برخاسته از 
عمق تاثیرگذاری زنان در تمامی عرصه های زندگی 
است. برای نمونه می توان از نقش تاثیرگذار حضرت 
زینب)س( در قیام پرحادثه عاشورا نام برد که یکی 
از نمونه های درخشانی است که اهمیت جایگاه زنان 
را در تاریخ اسالم به تصویر می کشد. نقش زن آنقدر 
می تواند موثر باشد که حتی اگر تهذیب شده نباشد 
و در جایگاه فساد نیز قرار بگیرد، باز هم می تواند 
نقش اساسی ایفا کند همانند مهدعلیا که با تشویق 
ناصرالدین شاه به قتل امیرکبیر باعث انحراف تاریخ 
مهمترین  از  نیز  ایران  انقالب اسالمی  شد.  ایران 
حرکت های اجتماعی است که از این قاعده مستثنی 
نبوده و نقش زنان چه پیش از انقالب و چه پس از 
آن حائز اهمیت است. زنان ایرانی در انقالب اسالمی 
به روشنی بیان کردند که زن مسلمان ایرانی در 
تمام عرصه های اجتماعی  حضور دارند واعتقادات 
از شرکت در فعالیت های اجتماعی  او مانع  دینی 
نخواهد شد و ثابت کرد که در عین حفظ دیانت و 

پاکدامنی می تواند تاریخ ساز باشد.
به  انقالب  اسالمی  اینکه  از  قبل  ایرانی  زنان 
پیروزی برسد، دارای نقش های متفاوتی بوده اند ولی 
ما به دو نقش اساسی زنان که در سخنان حضرت 

امام )ره( به چشم می خورد، می پردازیم:
بنیانگذار  اسالمی:  نهضت  رهبران  زنان،   *
امام  حضرت  ایران،  اسالمی  جمهوری 
در  که  دانست  فردی  می توان  را  خمینی)ره( 
سخنانش افراط و تفریط وجود ندارد، از این رو 
اگر ایشان سخنی ازحضور زنان در انقالب بیان 
به دلیل حضور و نقش مهم زنان در  داشته اند، 
انقالب بوده است، از جمله این سخنان گوهربار 

»مردها به تبع زن ها به خیابان ریختند.«
عنوان  به  زنان  از  سخنانشان  در  تنها  نه  امام 
رهبران این انقالب نام برده اند، بلکه سیره عملی 

ایشان موید این گفته ها می باشد.
* زنان تشجیع کننده مردم در پیشبرد انقالب: 
را  مردان  »زنان  فرموده اند:   باره  این  در  )ره(  امام 
زنان  شجاعت  مرهون  ما  مردم  کردند،  تشجیع 
شیردل هستند.« امام )ره( با اظهاراتی از قبیل زنان 
را قوت قلب دهندگان و تشویق کنندگان مردان در 

صحنه های بحرانی انقالب معرفی می نمایند.
باید  همیشه  همانند  ایرانی  زنان  پایان  در  اما 
سعی کنند که با پیروی از سخنان اهل بیت)ع( 
را  ما  همواره  که  انقالب،  رهبر  رهنمودهای  و 
با  می کنند  آگاه  دشمنان  توطئه های  به  نسبت 
حفظ قداست و هویت و پاکدامنی خود سعی در 

خنثی کردن توطئه ها داشته باشند.
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گفت و گویی اختصاصی با محمدرضا داوری، بازنشسته فرهنگی و نویسنده استان: 

کتاب خوب را نمی توان زمین گذاشت

تازه های فناوری

زنجیر چرخ را فراموش کنید 

خبر آنالین- مخترع اهل جمهوری چک ادعا می 
کند که مشکل رانندگی در جاده های برفی را بدون 
نیاز به بستن زنجیر چرخ و استفاده از الستیک های 
یخ شکن برطرف کرده است. وی می گوید: زنجیر 
چرخ را دیگر فراموش کنید و با این اختراع با فشار 

یک دکمه به راحتی در جاده های برفی برانید.
مهندس پیتر گراس، وسیله ای مانند یک کاسه را 
طراحی کرده که از چهار بازو برخوردار است و راننده 
به وسیله کنترل از راه دور عملکرد آن را تنظیم می 
کند. با فشردن یک دکمه، این وسیله تایر را در بر 
می گیرد و بدین ترتیب رانندگی بر روی برف و یخ 
را تسهیل می کند. این مخترع اظهار می کند که 
اختراع وی بسیار کوچک و کاربرد آن بسیار ساده 

است. وزن این وسیله نیز حدوداً 6 کیلوگرم است.

گراس گفته است که اجبار به نصب زنجیر چرخ 
بر روی تایرها در حالیکه راهی محل کار بوده این 
انگیزه را به او داده تا به ساخت چنین وسیله ای 
برای رانندگی راحت تر بیاندیشد. اختراع او بر روی 
چرخ های 15 و 18 اینچی قابل استفاده است و 
تمامی مجوزهای الزم را از مراجع ذیربط در اروپا، 
کانادا و ... دریافت کرده است. نام این محصول 

و زمان عرضه آن هنوز اعالم نشده است.

نسرین کاری- محمد رضا  داوری متولد شهرستان 
او   است.  دانشگاه  استاد  و  فرهنگی  بازنشسته  سربیشه، 
کارشناسی ارشد در رشته ارتباطات حج  از دانشگاه بین 
المللی امام رضا )ع( مشهد و مدرک کارشناسی در رشته 
سابقه  ها  سال  داوری  دارد.  انگلیسی   ادبیات  و  زبان 
تخصصی  زبان  های   رشته  در  دانشگاه   در  آموزش  
فرش دستباف در دانشگاه آزاد بیرجند، درس زبان پیش، 
آموزش عالی فنی حرفه  زبان عمومی و فنی در مراکز 
کاربردی  علمی  مرکز  و  حسام  ابن  کاشانی،  سپیده  ای 
در  انگلیسی  زبان  تدریس  همچنین  و  بیرجند  در  حج 
دبیرستان های  سربیشه و دبیرستان های بیرجند را هم 
های  مسئولیت  همچنین  وی  دارد.   اش  کاری  پرونده 
نواب صفوی سربیشه،    دبیرستان  مدیر  اداری  همچون 
و  آموزش  معاون  درمیان،  پرورش  و  آموزش  معاون 

پرورش منطقه سربیشه را در کارنامه اش دارد. 

مقاالتی به زبان انگلیسی 
در مجالت معتبر جهان داشته ام

او که مترجم و نویسنده متولد سربیشه است، می گوید: 
به  که  دارد  علمی  مقاالتی   و  ها  ترجمه   و  تالیفات 
شده  چاپ  دنیا  معتبر  مجالت  در  که  انگلیسی  زبان 
با  عالی  محصولی  خلق  هنر   داوری  گفته  به  است. 
نمودی آراسته و شفاف که کمال را نشان می دهد. او 
دوران  از  گوید:  می  نوشتن  به  اش  درباره عالقمندی 
دوست  همیشه  و  داشتم  نوشتن  به  عالقه  کودکی 
از  راستا  این  در  و  شوم  نویسنده  یک  که  داشتم 
گاهی  و  نوشتم  می  را  مطالبی  گذشته   های  دوران 
تدریج   به  و  خواندم   می  رسمی  مجالس  در  اوقات 

آموزش های الزم برای نوشتن  را فرا گرفتم. در آغاز با 
اجتماعی  در موضوعات  مقاالت  فراخوان  در  مشارکت 

و فرهنگی  در مجالت و روزنامه ها شروع کردم.

مدت 10 سال کار خبرنگاری کرده ام

این نویسنده هم استانی با بیان اینکه حدود  10 سال 
بیرجند   آوای  در  سال  یک  و  فارس  روزنامه  خبرنگار 
هم  اکنون  افزاید:  می  بودم،   جنوبی(  خراسان  )آوای 
مجالت  برای  اجتماعی  و  فرهنگی  مطالب  گاهی 

مند  عالقه  هم  شعر  به  البته  دهم.  می  ارائه  محلی 
هستم. استاد بازنشسته درباره آثارش می گوید: چندین 
زبان  کتاب  جمله  آن  از  که  ام  داشته  ترجمه  و  تالیف 
دانشجویان رشته فرش دستباف، کتاب  برای  انگلیسی 
زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت خانواده، 
دبیرستان،  سوم  انگلیسی  زبان  سواالت  نمونه  کتاب 
ترجمه کتاب مدیریت مراکز تاریخی، تالیف کتاب شیوه های 
تربیتی امام علی )ع( تالیف کتاب امام رضا )ع( و رضا 
)ع(  حسین  امام  مکتب  از  هائی  درس  کتاب  تالیف  و 
باشد. همچنین در حال حاضر کتاب ترجمه کتاب  می 

داستانی طبیعت و بوربنگ  را در دست چاپ دارم. 

معلم نمونه استانی بوده ام

به  مقاالتم  ارائه  برای  اینکه  به  اشاره  با  داوری 
ولی  ام،  شده  دعوت  استانی  و  کشوری  های  همایش 
صاحب مقامی نشدم، می افزاید: البته در دوره مدیریت 
نو  ابتکار  و  طرح  ارائه  در  سال  دو  پروش   و  آموزش 
نمونه  معلم  هم  سال  یک  و  داشتم  کشوری  رتبه 
در  فراوانی  های  استعداد  گوید:   می  او  بودم.  استانی 
برای  دارد که  استان وجود  زمینه های هنری در  همه 
آثار،   ارائه  و  خلق  برای  افراد  تشویق  و  آن  شکوفائی 
پشیبانی مادی و معنوی نهاد های فرهنگی و اجرائی را 
می طلبد  و از طرفی در معرفی آثار تولید شده به مردم 
هم نهاد های فرهنگی بیشتر می توانند همکاری کنند.

کتاب خوب را نمی توان زمین گذاشت

مردم  به  خوب  کتاب  اینکه  بیان  با  بازنشسته  فرهنگی 
ارائه کنیم، ادامه می دهد: “یک کتاب خوب داراي چنان 
جذابیتي است که خواننده دوست ندارد آن را کنار بگذارد 
و دوست دارد تا آخر بخواند. زماني که خواننده کتابي را 
مي خواند باید از قهرمانان یا محیط آن کتاب تصویري در 
ذهن خود بسازد. اگر کتابي خوب باشد، حتي اگر خواننده 
چند سال بعد هم دوباره آن را بخواند، همان تصویر در 
آن  قدر  باید  خوب  کتاب  بندد.یک  مي  نقش  ذهنش 
ویژگي داشته باشد که خواننده، خواندن آن کتاب را به 
همه پیشنهاد کند. یک کتاب خوب باید دارای نگارشی 
ساده و روان باشد و قطور، طوالنی و کسل کننده نباشد. 
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برف زیباست اما نه برای همه!
کودکان کار را دریابیم ...

حسن جوهرچی 

دستور پزشکان را جدی نگرفت ...

با  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  ایرنا- 
نارسایی  علت  به  جوهرچی  حسن  اینکه  بیان 
پیش  ماه  یک  حدود  گفت:  درگذشت  کبد 
قرارگرفتن  برای  که  بود  شده  گفته  ایشان  به 
این  اما خودش  اقدام کند  پیوند کبد  درفهرست 
دستور را جدی نگرفته تا زمانی که با حال بد در 
بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری شد.
دچار  جوهرچی  حسن  افزود:  جعفریان  علی 
به  باید  و  بود  کبد  پیشرفته  و  شدید  نارسایی 
پیوند  کمیسیون  به  را  پیوند  درخواست  سرعت 
انجام  برای  بعدی  اقدامات  تا  داد  می  دانشگاه 
پیوند انجام شود اما نمی دانم به چه علت وی 
پیوند خودداری و شاید  از مراجعه به کمیسیون 

مسئله شدت بیماری خود را جدی نگرفته بود.
وی اظهارکرد: آمادگی الزم برای انجام پیوند 
کبد در بیمارستان کامال وجود داشت و از زمانی 
پیوند  انجام  برای  تا  بود  شده  اعالم  وی  به  که 
به کمیسیون پیوند مراجعه کند،20 پیوند کبد در 

دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است.
جعفریان تاکید کرد: گروه متخصصان گوارش 
بیمارستان امام حدود یکماه پیش، آقای جوهرچی 
را ویزیت کرده و لزوم پیوند کبد را به وی اعالم 
نگرفت.  را جدی  ایشان موضوع  اما  بودند  کرده 
اگر آقای جوهرچی پیگیری می کرد به سرعت 

پیوند کبد می شد و می توانست زنده بماند.
 92 سال  مهرماه  در  که  است  حالی  در  این 
دلیل  به  ساله   48 بازیگر  این  درگذشت  شایعه 

بیماری کبد منتشر شد. 
حسن جوهرچی سال 68 در فیلم فیل در خانه 
را  خود  اول  نقش  نخستین  و  تاریک ظاهر شد 
شهرت  اما  کرد.  ایفا  برخورد  فیلم  در   70 سال 
در  تلویزیونی  سریال  در  بازی  مناسبت  به  وی 
پناه تو بود. وی متولد سال 1347 تهران بود و از 
او و همسرش که چهره پرداز سینما و تلویزیون 

است دو فرزند یادگار مانده است.
مجموعه  در  جوهرچی  مرحوم  حضور  آخرین 
بود که در حال پخش  آرام میگیریم  تلویزیونی 

از شبکه دو سیما است.
 17 امروز  فقید  هنرمند  آن  تشییع  مراسم 
خانه  از  محل  از  صبح   9 ساعت  ماه  بهمن 

سینمای تهران برگزار می شود.

خبرها از گوشه و کنار

  قاب عکس 

نازنین زهرا نجیبی - مودمهدیه سادات حسینی - قاینفاطمه زهرا حسینی-  بیرجند

) سفید پوش شدن استان بعد از 18 سال خشکسالی(
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آیه روز  

و به سوى عاد برادرشان هود را ]فرستاديم[ گفت اى قوم من خدا را بپرستيد كه براى شما معبودى جز او 
نيست پس آيا پرهيزگارى نمى  كنيد. سوره األعراف، آيه 65

حدیث روز  

خدا در روز قيامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلى كه در دنيا به آنها داده است باريک بينى مى كند.
امام محمد باقر )ع(

اندر طلب يار چو مردانه شدم 
 اول قدم از وجود بيگانه شدم

او علم نمى شنيد ، لب بربستم 
 او عقل نمى خريد ، ديوانه شدم

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

مانند والدینتان زندگی نکنید! 

خانواده اولين و مهم ترين پايه گذار شخصيتى و 
معيارهاى فکرى فرزندان است و نقش حياتى در 
تعيين سرنوشت، سبک و خط مشى زندگى آينده 
آنان دارد. بنابراين خيلى طبيعى است كه شما بعد از 
ازدواج ناخودآگاه روشى را با همسرتان پيش بگيريد 

كه والدينتان در ارتباط با يکديگر داشتند.
خيلى  خانواده  يک  در  متقابل  روابط  يادگيرى 
فرا را  الگوهايى  شما  افتد.  مى  اتفاق   نامحسوس 
مى گيريد كه در ذهنتان به عنوان الگوهاى ثابت 
خانوادگى به حساب مى آيند. در مقابل اگر فردى به 
دور از خانواده و فرضا در يک پرورشگاه بزرگ شده 
باشد، هيچ الگويى از خانواده ندارد و ممکن است به 
همين دليل شيوه ارتباط برقرار كردنش با همسر، 
تا  باشد  پرورشگاه  هاى  همزيستى  شبيه   بيشتر 

تعامل هاى در هم تنيده خانواده.
با تمام اين ها، نمى شود انتظار داشت كه الگوهاى 
والدينتان را به طور كامل در زندگى خود پياده كنيد. 
هر الگويى نواقصى دارد و مهم تر از آن، شما دو 
نفر بايد سعى كنيد الگويى بسازيد كه با روحيات و 
شخصيت و شرايط هر دو نفرتان سازگارى داشته 
باشد.اگر همسر شما در خانواده اى مردساالر بزرگ 
شده و شما در خانواده اى منطق ساالر، بايد سعى 
كنيد ميانه اى بين اين دو الگو را پيشه كنيد. بعد از 
شروع زندگى بتدريج شناخت زن و شوهر از يکديگر 
عميق تر مى شود و با توجه به اينکه شرايط محيطى 
ساختارهاى  طبيعتا  داشته اند،  متفاوتى  تربيتى  و 
متفاوت در خصوصيات اخالقى، آداب، عادت ها و 

سبک زندگى خواهند داشت.

دانا و نادان

دانا  مردى  به  ارسطو  محضر  در  نادان  مردى 
نيز  دانا  گفت.  ها  بدى  او  از  و  گرفت  خرده 
ارسطو  كرد.  پرخاش  نادان  به  و  نماند  خاموش 
به خاطر  را  دانا  اما  نادان چيزى نگفت.  به مرد 

آن كار سرزنش كرد.
مرا سرزنش مى كنيد  پرسيد: چرا  با تعجب  دانا 
از  كرد؟  شروع  اول  او  را  بدگويى  كه  حالى  در 
اين گذشته او مردى نادان است ولى من دانشى 
به  هم  من  گفت:  جواب  در  ارسطو  ام.  اندوخته 
دانايى  تو مرد  را سرزنش كردم  تو  خاطر همين 
و دانا نادان را مى شناسد؛ زيرا خودش روزگارى 
نادان بوده است و بعد دانا شده اما نادان دانا را 

نمى شناسد؛ زيرا هنوز دانا نشده است.

داشتيد  نيرويى  كاش   ، كنيد  مى  فکر  گاهى 
متقاعدش  خواستيد،  مى  كه  را  كسى  هر  تا 
به  نياز  و  نيست  اى  پيچيده  كار  كرديد.  مى 
ندارد، فقط كافى  انگيزى هم  نيروى شگفت 
است كمى روى داشته هايتان كار كنيد. شما 
تان  حرف  توانيد  مى  كلمات  ترين  ساده  با 
ديگران با  تان  روابط  تا  بنشانيد  به كرسى  را 
 گرم و صميمانه تر شود.راهکارى براى متقاعد 
كردن ديگران به سادگى  اصوال به كسى مى 
گويند آدم خوش سر و زبان كه قادر باشد با 
چهار كالم حرف زدن آدم هاى ديگر را متقاعد 
دهند.  انجام  را  خواهد  مى  او  كه  كارى  كند 
در  خود  كردن  »فرو  افراد  اين  مخفى  سالح 
دل ديگران« است. با همين زبان  كارى مى 
كنند  شيفته ى نظراتشان بشويد، البد مى پرسيد 

رازشان چيست؟
مخاطب خودشان را می شناسند

آدم خوش سر و زبان مخاطب خودش را مثل 
كف دستش مى شناسد و از اين شناخت براى 
صحبت كردن به زبان او استفاده مى كند. اگر 
بداند طرفش خجالتى است با لحنى آرام سر 

صحبت را باز مى كند و اگر بداند مخاطبش 
پر جنب و جوش و قاطى پاتى است، پرحرارت 
قلق  كسى  هر  گفتگو  موقع  راند.  مى  سخن 
خودش را دارد و به كار گيرى ظرافت در اين 
راه باعث خواهد شد حرف هايتان راهى به گوش 

ديگران پيدا كند.
نقطه مشترک پیدا کنید

افراد زيادى در مورد مسائل و موضوعات مختلف 
نقطه نظرات مشابهى دارند. به مخاطبين خود 
نشان دهيد كه افکار و ايده هاى شما با مال 
آنها  جاى  را  خودتان  بايد  است.  سازگار  آنها 
بگذاريد، نگرانى هاى آنها را بفهميد و نسبت به 

احساساتشان همدردى نشان دهيد.
واضح و دقیق حرف می زنند

آدم خوش سر و زبان قادر است محتويات داخل 
ذهنش را خيلى سريع و واضح براى ديگران بيان 
كند نه اينکه پت پت كند و حرف هاى اضافه 
بزند. اگر به چيزى كه بر زبان مى آوريد به خوبى 
احاطه داشته باشيد، آنگاه توضيح دادن آن به 
كسى كه با آن موضوع آشنا نيست، كار چندان 

سختى نخواهد بود.

تصویرسازی می کنند
تحقيقات علمى نشان مى دهند كه آدم ها با 
هاى  آدم  شوند.  مى  قانع  زودتر  تصويرسازى 
از  قدرتمندى  ى  گنجينه  زبان  و  سر  خوش 
موقع صحبت كردن  دارند كه  تصاوير ذهنى 
استفاده مى كنند. وقت هايى  به خوبى ازش 
كه موضوعات بيش از حد انتزاعى باشند و نتوان 
تصويرى از آنها ارائه داد، آدم خوش سر و زبان 
شروع مى كند داستانى تعريف كند كه به ايده 
اش زندگى ببخشد. اگر داستان خوبى تعريف 
ذهن  در  شما  هاى  حرف  از  تصويرى  كنيد، 
گيرنده ايجاد مى شود كه به سختى فراموش مى 

شود و به راحتى به ياد آورده مى شود.
می دانند چه زمانی

 باید عقب نشینی کنند
سخنان ضربتى با مقوله ى خوش سر و زبانى به 
هيچ رقم آبشان در يک جوى نمى رود؛ در نتيجه 
با ماليمت برخورد كنيد. آژير زدن شما باعث 
مى شود كه بيفتند جلوى شما و راه را بهتان 
ببندند. اگر مو الى درز حرفتان نمى رود پس 
نگران چه هستيد؟ آمبوالنس را خاموش كنيد 

و اجازه بدهيد زمان كار خودش را بکند. معموال 
ايده هاى خوب مثل ترشى بندرى هستند. زمان 

مى برد تا جا بيفتند.
 لبخند می زنید

اگر مى خواهيد ديگران شما را باور كنند و دوست 
تان داشته باشند، موقعى كه باهاشان صحبت مى 
كنيد لبخند بزنيد تا آن ها هم بى اختيار لطف شما 
را جبران كرده و لبخندى به شما برگردانند. آدم 
هاى خوش سر و زبان را زياد در حال لبخند زدن 
مى بينيد، چون شور و شوق خاصى براى محقق 
شدن ايده هايشان در سر دارند و اين خوشحالى 

شان واگيردار است.
مختصر و مفید صحبت می کنند

به خود  را  از وقت ديگران  نيمى  افراد  بعضى 
اختصاص مى دهند و سعى مى كنند با گزافه 
گويى و حاشيه دادن به گفتارشان شنونده را از 
عمق مساله آگاه كنند، اما اين نحوه صحبت 

كردن صحيح نيست. 
صحبت و ابراز عقيده زمانى ارزش دارد كه بتوانيد 
با جمالت كوتاه خود همه چيز را سريع به شنونده 

انتقال دهيد.

 به نظر و عقاید مخالف دیگران 
احترام بگذارید

يکديگر  با  ها  انسان  عقيده  نکنيد  فراموش 
متفاوت است. اگر ما انسان ها كمى از غرور 
فاصله بگيريم، اجازه نمى دهيم اختالف نظرمان 
است  الزم  شود.  تبديل  عميق  كشمکش  به 
كمى كوتاه بياييم و از خود انعطاف نشان دهيم. 
سعى كنيد خيلى دوستانه و در كمال آرامش با 
طرف مقابل صحبت كنيد و با ارائه دليل منطقى 
و  سازيد.مصالحه  آشکار  را  گفتارتان  صحت 
سازش اساس يک گفت وگوى مناسب است. 
مخاطب تان را درک كنيد و به گونه اى رفتار 
كنيد كه مورد پسند هر دو طرف باشد؛ در اين 
صورت سريع تر به توافق مى رسيد و مى توانيد 
روابط خود را با وى صميمانه تر سازيد.سکوت 
را مهم ترين نکته در گفت وگوى متقاعدكننده 
بدانيد. به خاطر داشته باشيد يکى از بهترين روش 
ها براى متقاعد كردن شنونده، رعايت سکوت 
از سوى شماست، زيرا سکوت موجب مى شود 
طرف صحبت تان بهتر تصميم بگيرد. مکث 

كنيد و تصميم گيرى را به او واگذار كنيد. 

عارفانه روز

هيچ وقت به گمان اينکه وقت داريد ننشينيد 
زيرا در عمل خواهيد ديد كه هميشه 

وقت كم و كوتاه است. 

دانش امروز  فر بسياري در پي داشته،
 اما  نيروي جاري سازي آرامش به روان ما را ندارد  

امنيت را  بزرگان خردمند به ما مي بخشند

اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب
 ما مى شد، سعى و عمل ديگر

 معنى نداشت. )موريس مترلينگ(

كسى كه بهشت را بر زمين نيافته است
 آن را در آسمان نيز نخواهد يافت 

خانه ى خدا نزديک ماست
 و تنها اثاث آن ، عشق است..

                        

ابيها لقب اوست  ام  افقی: 1- 
پسوند   - جمله  انواع  از   -2
از   -3 كننده  روايت  پاكيزگى- 
است  دفعه  معنى  به  طرف  آن 
- جوهر مرد - براستى بهشت 
يک  تکرار   - اوست  پاى  زير 
مرده   - سطح  واحد   -4 حرف 
امر  جمع   - بچگانه  بيرون   -
پشت  سرزنش-  جغد-   -5
6- در - ترن - عالمت مصدر 
جعلى - حرف انتخاب 7- نشانه 
- اهل سنت و جماعت - معرب 
نرگس 8- نفس خسته - رنگ 
پسرانه  نامهاى  از   - خون 
نان   -9 الستيک  برجستگى 
شب مانده - بلند - ميل نفس 
رود   - مفعولى  عالمت   -10
سرنيزه   - سراييدن   - اروپايى 
11- در خاک نهادن - جابر و 
گشادگى   -12 دوست   - ظالم 
ميان دو كوه - پنج - از وسايل 
واحد   -13 ناشنوا   - كامپيوتر 
از   - خار   - ها  امين  تنيس- 
رشته هاى مهندسى 14- نوعى 
و  خانه   - اليموت  قوت   - مار 
مهم  كوههاى  از   -15 منزل 

استان خراسان جنوبى.
ديدنى  مراكز  از   -1 عمودی: 
االغ-   -2 مشهد  تاريخى  و 
و  عارضه   - اروپايى  پايتخت 
عمل  چهار  از   -3 ها  آسيب 
اصلى - شگفت - چوب خوشبو 
- غذاى ساده 4- شهر زيارتى 
- نمل - از مشتقات نفت - پيدا 
شدگى 5- چگونه تازى - وسيله 
اى در شبکه برق - با او 6- رود 
عراق - بهره و نصيب - اسلوب 
ابراهيم  زادگاه   -7 فنى  كار 
پيامبر )ص( - شهرى در استان 
اصفهان - خواهش 8- پزشکى 
در  شهرى  هم  اين   - مغازه   -

استان خراسان رضوى - عددى 
دايره  و  گرد   -9 رقمى  يک 
توان   - فوتبالى  گوشه   - اى 
 - زيمباوه  پايتخت   -10 نا  و 
دندان  گل   - شمشير  غالف 
نشين 11- سن و سال - شهر 
گاو  كه  - چوبى  تخت جمشيد 
بندند12-  مى  آن  به  را  آهن 
مرزى  رود   - شادى  فرياد 
باالنشين  راز   - حشرات  از   -
حرف   - تبريز  چهارمن   -13
از گوهر  برتر  همراهى عرب - 
آمد پديد - برنده 14- منسوب 
به ذوق- آهنگ - ساحل 15- 

از استانهاى غربى كشورمان.

طراح: نسرین کاریجدول شماره 3715

123456789101112131415
ندالهتخوسماداب1
اناورینبایمکل2
نکزوزگاروسنو3
گیپسملمهتخاف4
نشیواشفردرده5
جورمبنراهدایپ6
رتوماودتمادی7
هزادناهراپمخر8
اخسیویسراسنا9
یرتکدکچوکتایب10
سراناکمناریا11
تناتمدایاتنل12
ودلحرکبلینهی13
اجنرانهدربمان14
نیادمناویایکدی15

  123456789101112131415
1
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12
13
14
15

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

تجربه کنید.   09158668002

)50%تخفیف هاشور تخصصی ابرو کامال بهداشتی( 
ویـژه عیـد 

 بین مدرس 11و 13 - جنب نانوایی
  زیبایی سی تل      32230549

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت

 90 متر مفید ، دو خواب ، تراس 
 انباري ، پارکینگ ، واقع در غفاری
با پرداخت 30 میلیون تومان  

09155612431 - 09155614208

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت
09380160779- علی آبادی

سینمـا فردوسـی

شروع 
سانس

14:3016:1520:1518:15

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

ل الک قرمز جنجــا
عروسـی در 

سالم
بمبئی  

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

مسیر مشهد و  زاهدان
جمع آوری و چیدمان وسایل منزل توسط خانم

 09159618581 - فاروقی

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

09159634038 -09155642959
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

فرواگشه کاظمی 
طرح تعویض شیرآالت قدیمی 

با شیر آالت اهرمی
 5 سال گارانتی تعویض 

پخش لوله و اتصاالت 
و لوازم بهداشتی  ساختمان

آدرس: بین مدرس 35 و 37 
  09123024066

09151638890

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

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

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

تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

فرش نو با دست دوم تعویض می شود.
09151630435

09159639253 - نیازی

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

به یک کاردان یا مهندس عمران 
دارای حداقل 3 سال سابقه 

بیمه در زمینه راه برای اخذ رتبه 
نیازمندیم.  09153619691  

32222155 -09126957258

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک ، جک  پارکینگی 
، کرکره ، سکوریت اتومات(

09303107002
09155614880 
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مرحله دوم مسابقات فوتسال بشرویه آغاز شد

آغاز  تیم   8 شرکت  با  بشرویه  فوتسال  مسابقات  دوم  مرحله 
مصاف  به  بشارت  و  کیمیا  تیم  مسابقات  از  دوره  این  شد.در 
هم رفتند که در پایان به تساوی ۲بر۲ رضایت دادند.مسابقات 
فوتسال کارمندان ادارات جام دهه فجر هم با شرکت ۷ تیم آغاز 
بیمارستان  تیم های  دارد.دراین مسابقات  ادامه  اسفند  تا ۴  و 
شفا ۴بر ۱ تیم سپاه را شکست داد و در بازی دوم اموردارایی 
۳ بر۲ ایران زمین را مغلوب کرد.نیروی انتظامی هم با نتیجه 
بازی  از پیش روبرداشت.این  پرگل  ۷ بر۳ جهاد کشاورزی را 

ها بصورت دوره ای و در سالن آزادی بشرویه برگزار می شود.

برگزاری مسابقات کیوکوشین کاراته جام فجر در زیرکوه

.به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان زیرکوه به مناسبت 
گرامیداشت دهه مبارک فجرانقالب اسالمی یک دوره مسابقه 
سه جانبه کاراته به میزبانی شهرستان زیرکوه برگزار شد.در این 
دوره از مسابقات که به منظور آمادگی بیشتر ورزشکاران برای 
حضور درمسابقات کشوری  برگزار شد بیش از ۷۰نفر از کاراته 
کاهای زیرکوه،قاین و شهر اسفدن ،حضورداشتند. در پایان این 
رقابتها تیم زیرکوه باکسب بیشترین مدال مقام اول و تیم های 
اسفدن و قاین به ترتیب موفق به کسب رتبه دوم و سوم شدند.

.
باحضور بیش از70ورزشکارمستعد،جشنواره استعدادیابی 

همگانی استان  به کارخود پایان داد 

جشنواره  وجوانان،  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استعدادیابی ورزشی خراسان جنوبی بعد از رقابت در رشته های 
ورزشی والیبال، هندبال، سه گانه وشمشیربازی دیروز به کار خود 
پایان داد.جشنواره استعدادیابی همگانی خراسان جنوبی که در 
۴ رشته ورزشی والیبال، سه گانه، شمشیر بازی وهندبال در دو 
بخش دختران و پسران از ۲8دی آغاز شده بود،در سالن ورزشی 

شهیدین قاسمی بیرجند به کار خود پایان داد.

باالترین رده بندی به اضافه 84 کیلوگرم کاراته جهان 
برای نماینده ایران

فدراسیون بین المللی کاراته در آخرین رده بندی خود در اول 
رده  در صدر جدول  زاده  گنج  کرد سجاد  اعالم  فوریه ۲۰۱۷ 
بندی وزن به اضافه 8۴ کیلوگرم جهان قرار گرفته است.با آغاز 
ماه  پایان  تا  کاراته  کاها  جدید  بندی  رده   ،۲۰۱۷ فوریه  ماه 
ژانویه و بر اساس آخرین رقابت این ماه در رقابت های کاراته 
وان پاریس اعالم شد. در این رقابت ها سجاد گنج زاده و طراوت 
سامان  و  پورشیب  اله  ذبیح  و  رسیدند  طال  مدال  به  خاکسار 

حیدری موفق به کسب مدال برنز شدند.

این غذاها روحیه را تقویت می کنند!

تیره سرشار  اسفناج: سبزیجات سبز   -۱
از فوالت یا همان ویتامین B  می باشند. 
های  دهنده  انتقال  روی  سبزیجات  این 
می  تاثیر  مغز  در  روحیه  کنترل  عصبی 
روحیه  تقویت  باعث  نتیجه  در  و  گذارند 
نارنگی،  پرتقال،  مرکبات:   -۲ شوند.  می 
یافا، گریپ فروت و تمام مرکبات سرشار 

از فوالت یا همان ویتامین B هستند که 
کنند۳-  می  تقویت  لحظه  در  را  روحیه 
موز:به ۳ دلیل این میوه را حتما استفاده 
کارایی  کننده  )تقویت  پتاسیم  کنید: 
مغز(، B6 )افزایش دهنده سروتونین که 
بدن را آرام می کند( و تریپتوفان )آمینو 
اسید شادی که روحیه را تنظیم می کند(

ناشتا 21 دانه مویز بخورید 

صورت  به  سرخ  مویز  دانه   ۲۱ مصرف 
ناشتا،موجب پیشگیری از ابتال به بسیاری 
ناشتا  مزاج  با  می شودمویز  بیماری ها  از 
خانواده  از  گرم،  بخورید  مویز  دانه   ۲۱
کشمش است که بسیاری از افراد ترجیح 
می دهند به  جای قند، چای خود را همراه 
با مویز میل کنند.مویز، هضم  کننده غذا 

و گرم  کننده تمام بدن بخصوص کلیه و 
مثانه است مصرف حجم متعادلی از مویز 
می  تواند باعث تقویت معده، کبد، کلیه ها 
مویز  مصرف  در  شود.استمرار  مثانه  و 
فهم،  قدرت  حافظه،  افزایش  به  می تواند 
تسکین صفرا، دفع بلغم و اصالح خلق  و 

خو هم کمک کند.

مواد معدنی: زیبایی و سالمت

۱- آهن: آهن وظیفه انتقال اکسیژن در 
رنگ  های  ناخن  دارد.  برعهده  را  خون 
عالئم  جزو  مو  ریزش  و  شکننده  پریده، 
بین  در  به شدت  که  است  آهن  کمبود 
پتاسیم  پتاسیم:   -۲ دارد  رواج  مردم 
دستگاه  و  ها  کلیه  کار  تحریک  باعث 
کلسیم  کلسیم:   -۳ شود  می  گوارش 

این  کند.  می  سالم  و  قوی  را  ها  دندان 
نیز  ها  ناخن  بیشتر  سالمت  برای  ماده 
جداره  منیزیم  منیزیم:   -۴ است  الزم 
سلولی را حفظ کرده و مانع از بروز چین 
و چروک زودهنگام روی پوست می شود 
دستگاه  تقویت  به  ماده  این  زینک:   -5  

ایمنی بدن نیز کمک می کند.

بهبود بیماری ها با نور خورشید 

جمله  از  اضطراب  و  اضطراب:استرس 
خورشید  اشعه های  با  که  است  عواملی 
کاهش پیدا می کنند. استرس هایی که در 
شرایط سختی مانند امتحانات یا داشتن 
تحمیل  فرد  بر  غیره  و  سخت  مشاغل 
افزایش  و  گرما  فصل  شروع  با  می شود، 
کاهش  زیادی  میزان  به  خورشید  نور 

ویتامین  استخوان:  پوکی  می کند.  پیدا 
و  کلسیم  متابولیسم  در  موثری  نقش   D
فسفر و سالمت استخوان ها بر عهده دارد. 
به  به خوبی  ویتامین  این  اینکه  برای  اما 
د  ویتامین  باید  کند،  عمل  خود  وظایف 
تولید  بدن  در  که  د  ویتامین  و  مصرفی 

می شود، متناسب باشد.   

افراد  اکثر  امروزی  جوامع  در  متاسفانه 
خود  های  دندان  به  ناخواسته  طور  به 
دیگر،  عبارت  به  رسانند.  می  آسیب 
نادرستی  های  عادت  دچار  افراد  اکثر 
هستند که روی سالمتی دندان ها تاثیر 
افراد  این  منفی می گذارد در حالی که 
خود  نادرست  های  عادت  مضرات  از 
معرفی  به  مقاله  این  در  ندارند.  آگاهی 

مضر  نادرست  های  عادت  از  مورد   ۱۰
برای سالمتی دندان اشاره شده است که 
باید به سرعت آنها را ترک کرد تا دندان 
کنیم.  حفظ  خود  برای  بیشتری  های 
که  کودکانی  دست:  شست  مکیدن   -۱
دائمی  های  دندان  رشد  شروع  از  پس 
سالگی(   6 یا   5 سن  در  )حدودا  خود 
انگشتان  دیگر  یا  شست  انگشت  هنوز 

دائمی  تغییرات  باعث  را می مکند  خود 
در ساختار فک و دندان خود می شوند 
اسیدی  خاصیت  لیموترش:  مکیدن   -۲
باعث پوسیدگی مینان دندان  لیموترش 
می شود ۳- تند و محکم مسواک زدن: 
از  یکی  ها  دندان  مرتب  زدن  مسواک 
بهداشت  رعایت  در  موارد  ترین  مهم 
و  تند  زدن  مسواک  اما  است،  دهانی 

ها  دندان  برای  مزیتی  تنها  نه  محکم 
ندارد بلکه باعث آسیب آن ها می شود 
از  ناشی  استرس  ها:  فک  فشردن   -۴
موقعیت ها می تواند باعث برهم فشردن 
فک ها یا ساییدن دندان ها در بعضی از 
افراد شود 5- استفاده نادرست از خالل 
باعث  آن  از  نادرست  دندان:استفاده 

آسیب به بافت لثه می شود.

عادت های تخریب کننده دندان ها

خواص شگفت انگیز سرکه سیب

هضم  به  کمک  طبیعی  سیب  سرکه 
می  و حتی  کند  می  وگردش خون  غذا 
برای  گلودردشود!  تسکین  سبب  تواند 
خونی،  های  رگ  و  کلیه  کارکرد  بهبود 
منجر  قلبی  های  بیماری  به  میتواند 
باروری  کنید.  استفاده  ماده  این  از  شود 
نیز می تواند از طریق سرکه سیب بهبود 

آنفلونزا  خوردگی،  سرما  ۱-درمان  بیابد! 
درمان   -۳ سردرد  درمان   -۲ گلودرد  و 
 -5 مزمن  خستگی   -۴ باال  خون  فشار 
درمان   -6 بینی  احتقان  و  سینوس  درد 
درمان   -8 آکنه  درمان   -۷ سوختگی 
چاقی، کاهش وزن بدن 9- از بین بردن 

لکه های روی دندان 

19 تن برنج قاچاق با هوشیاري پلیس به مقصد نرسید

فرمانده انتظامي استان از کشف ۱9تن برنج قاچاق به ارزش ۷6۰میلیون 
ریال در “فردوس” خبر داد.سردار”مجید شجاع” اظهار داشت:مأموران 
انتظامي فردوس در راستاي اجراي طرح مبارزه با ورود کاالي قاچاق و 
حمایت از تولید داخلي،هنگام کنترل خودروهاي عبوري به یک تریلي  
کشنده مشکوک و آن را متوقف کردند.وي افزود:مأموران در بازرسي از 
خودرو؛ ۱9 تن برنج خارجي که فاقد هرگونه مجوز حمل و نقل و به 
صورت قاچاق حمل مي شد کشف کردند.وی تصریح کرد:کارشناسان 
ارزش ریالي کاالي قاچاق کشف شده را ۷6۰میلیون ریال برآورد کردند 
که در این رابطه خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد. 

واژگوني پژو 206 در قاین حادثه آفرید

قاین   در   ۲۰6 پژو  سواري  یک  واژگونی  گفت:  استان  راه  پلیس  رئیس 
یک کشته و یک مجروج برجای گذاشت.سرهنگ حسین رضایی گفت:با 
»قاین- محور  در  تصادف  بر  ۱۱۰مبنی  پلیسی  های  فوریت  مرکز  اعالم 
سانحه  محل  به  امداد  گروه  همراه  به  راه  پلیس  مأموران  گناباد«بالفاصله 
اعزام شدند.وی افزود:مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند که یک 
و سرنشین  این سانحه،راننده  در  است که  واژگون شده  پژو ۲۰6  سواري 
افزود: کارشناسان  بیمارستان منتقل  شدند.وی  به  مجروح و جهت مداوا 
علت  به   ۲۰6 پژو   سواري  راننده  احتیاطي  بي  را  حادثه  علت  راه  پلیس 
عدم توجه به جلو اعالم کرد. وي به رانندگان توصیه کرد قوانین و مقررات 

راهنمائی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم.

امداد رسانی اورژانس خراسان جنوبی به 5 مادر باردار

معاون مرکز اورژانس ۱۱5 خراسان جنوبی گفت: طی ماموریت های انجام شده 5 
مادرباردار امدادرسانی شد.علیرضا عباسی گفت: ۲۱۱ ماموریت توسط اورژانس 
۱۱5 انجام شده است.وی ادامه داد: طی این ماموریت ها به ۲۲6 امدادرسانی شده 
که از این تعداد ۲۷ مورد تصادفی، ۱۷9 نفر غیر تصادفی بوده است.وی افزود:طی 
ماموریت  ها انجام شده دو نفر مسمومیت با co۲، ۲۱ نفر لیزخوردگی و 5 مورد 
نیز مادرباردار در یخبندان امدادرسانی شده است عباسی اظهارکرد: از مجموع 
بیمارستان  به  مابقی  و  محل  در  درمان  مورد   5۱ شده  انجام  امدادرسانی های 
اورژانس  پایگاه  پایگاه زمینی و یک  فعالیت 59  به  اشاره  با  منتقل شده  اند.وی 
هوایی و دو اتوبوس آمبوالنس برای حوادث پر تلفات در استان، ادامه داد: این 

پایگاه ها به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمت به آسیب دیدگان هستند.
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 MDF شرایط پرداخت متنوع سازنده انواع کابینت فلز و
سجادشهر - بلوار غدیر شرقی - نبش غدیر 4

09153639062 - 09158666560  عباسی

کابینــــت ماندگــار 

ایزوگـام شـرق 
آدرس: میدان توحید 32442331-  09155622050

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

به یک فروشنده برای کار در 
فروشگاه نهاده های کشاورزی 
نیازمندیم. رشته های زراعت، 

باغبانی و گیاهپزشکی

09157210237
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تجلیل از هنرمندان و پیشکوتان هنرهای تجسمی استان

کاری- اختتامیه جشنواره استانی هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان با حضور هنرمندان و نفرات  برتر  در سالن بهزیستی امروز و فردا 
هیجدهم برگزار می شود. یوسفی رئیس بسیج هنرمندان با افزود:  هنرمندان در این جشنواره در رشته های کاریکاتور، نگارگری،نقاشی 

یکشنبه* 17  بهمن 1395 * شماره 3715و پوستر شرکت کرده اند. در این جشنواره از 20 نفر از شرکت کنندگان و دو نفر پیشکسوت هنری تجلیل به عمل می آید.
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 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: 
جنسیت در موضوعات ارزشی
 و دینی جایگاهی ندارد

تسنیم-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان 
اینکه در زمان انقالب بانوان زیادی شکنجه شدند 
گفت: در موضوعات ارزشی، عقیدتی و دینی جنسیت 
جایگاهی ندارد. آیت ا... سیدعلیرضا عبادی در دیدار 
با مشاوران امور بانوان و خانواده دستگاه های اجرایی 
اظهار داشت: ارزش ها بر روی اوصاف است و به 

جنسیت توجهی نداشته اما باید به اوصاف همیشه 
توجه داشت و در موضوعات ارزشی، عقیدتی و دینی 
جنسیت جایگاهی ندارد.نماینده ولی فقیه گفت: در 
زمان انقالب زنان زیادی شکنجه شده و هم پای 
همسران خود در مراسم راهپیمایی ها علیه طاغوت 
شرکت داشتند که نشان می دهد زنان همیشه در 
اینکه  به  اشاره  با  دارند.عبادی  قرار  باالیی  جایگاه 
اگر به مسئولیت خود عمل نکرده باشیم ذره ای از 
جهاد و انقالب دیگران به ما نمی رسد افزود: شهدا و 
انقالبیون به وظیفه خود عمل کردند و امروز وظیفه 
همه ما این است که به مسئولیت خود عمل کنیم 

و ادامه دهنده راه امام خمینی)ره( و شهدا باشیم.

مدارس ابتدایی بیرجند امروز تعطیل است 

دادرس مقدم- روز گذشته رییس اداره هواشناسی 
استان در گفتگو با آوا از کاهش دمای استان وادامه 
سرما ویخبندان تا دوشنبه خبر داد کاهش دما که بین 
8تا 12 درجه پیش بینی شده بود کار را به تعطیلی 
دوباره مدارس ابتدایی شهرستان بیرجند کشاند و 
بر این اساس و به گفته مدیر روابط عمومی  اداره 
کل آموزش پرورش استان برودت هوا، یخ زدگی و 
لغزندگی معابر همه مدارس ابتدایی بیرجند امروزیک 

شنبه 17 بهمن در نوبت صبح تعطیل است.
 

سنگینی برف روی درختان
 علت قطعی برق در بیرجند

حسینی- مدیر روابط عمومی شرکت برق استان 
علت اصلی قطع برق جمعه شب برخی از مناطق 
درختان  های  شاخه  روی  برف  سنگینی  را  شهر 
اعالم کرد و افزود: خمیده شدن شاخه ها و فشار 
روی سیم های برق موجب پارگی و قطع آن ها 
برق  این که  بیان  با  آوا  با  در گفتگو  رفیعی  شد. 
بخشی  صنعتی،  شهرک  غفاری،  و  معلم  ابتدای 
از شمال شهر و سایت اداری رفته بود ادامه داد: 
با اعزام 9 اکیپ توزیع نیروی برق، مشکل اکثر 
مناطق در همان ساعات اولیه رفع شد.به گفته وی 
کار برق رسانی ابتدای معلم و غفاری و شهرک 
زمان  مدت  ها  درخت  تراکم  دلیل  به  صنعتی 
توزیع  شرکت  عمومی  روابط  برد.مدیر  بیشتری 
برق اضافه کرد: نیروهای شرکت برق برف روی 
درختان از معلم 9 تا خیابان 15 خرداد، و همین 
محدوده در خیابان غفاری را تکان داده اند تا دوباره 
مشکلی پیش نیاید.رفیعی به آتش سوزی یکی از 
ترانس های برق در خیابان معلم نیز اشاره کرد و 
افزود: برق سه کوچه نیز به همین علت قطع شده 
بود.وی در پایان بیان کرد: هنوز خسارات ناشی از 

این اتفاقات برآورد نشده است.
 )Ava.news13@gmail.com(

کاالهای طرح تنظیم بازار
 در خراسان جنوبی مشخص شد

 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  تسنیم-رئیس 
طرح  مشمول  کاالهای  اعالم  از  جنوبی  خراسان 
تنظیم بازار در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: سیب، 
پرتقال، شکر، گوشت و برنج کاالهای مشمول طرح 

تنظیم بازار در ایام پایانی سال در استان است.

بیش از 75 ماموریت آتش نشانی
 در 24 ساعت گذشته

غالمی-معاون عملیات سازمان آتش نشـانی در 
این باره گفت:  طی تماس شهروندان با تلفن125  60 
آتشنشــان به بیش از 75 مــــاموریت اعزام شدند.

میری افزود: اکثر مــاموریت ها شامل واژگونی و 
منحرف شدن خودرو ، افتادن سایبان بر روی خودروها 
، شکستن درخت بر روی سیم های برق ، حبس افراد 

در آســانسوربه علت قطع برق و ... می باشد.

نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان بشرویه برگزار گردید

پاسداشت از حریم هوایی شرق کشور وظیفه نیروی هوایی استان است

مردم تشنه صداقت هستند

غالمی-استاندار خراسان جنوبی صبح روز امروز 
به اتفاق معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری و جمعی از مسئوالن با حضور در 
مرکز ارتباط مردم با دولت )سامد( ضمن اینکه از 

نزدیک درجریان روند پاسخگویی کارشناسان قرار 
گرفت با بیان این مطلب افزود: مرکز سامد فرصتی 
مناسب برای رسیدگی به مشکالت مردم است.سید 
علی اکبر پرویزی با بیان اینکه سامد مرکز ارتباط 
مستقیم مردم و مسئوالن است بر ضرورت پیگیری 
درخواستهای به حق مردم از مبادی قانونی، تعامل 
و همکاری دستگاه های اجرائی استان با مردم در 
روند رسیدگی و پاسخگویی به درخواستها و شکایات 
مردم و تکریم ارباب رجوع را خواستار شد.پرویزی در 
ادامه گفت : مسئوالن سامد در روند پیگیری امور، 
انجام نیستند را متعهد  قادر به  اقداماتی که قانوناً 

نشوند و در این زمینه با مردم صادق باشند.

دان پاشی برای  پرندگان 
در خراسان جنوبی 

زیست  محیط  حفاظت  مقدم-مدیرکل  دادرس 
استان گفت: به دنبال بارش برف و کاهش شدید 
دما در خراسان جنوبی، دان پاشی برای پرندگان در 

این استان آغاز شد. آرامنش افزود: به دنبال بارش 
برف و کاهش شدید دما در خراسان جنوبی، دان 
پاشی برای پرندگان در این استان آغاز شد.و دان 
در محدوده های مناطق تحت حفاظت  و مناطق 
آزاد این اداره کل با همکاری محیط بانان توزیع 
می شود.وی از مردم به ویژه رانندگان خواست در 
حفظ جان وحوش و پرندگان بکوشند و برای تغذیه 

آنان در زمستان کمک کنند.

لغو 4 پرواز فرودگاه بین المللی بیرجند

کاری- پرواز های روز گذشته فرودگاه بیرجند 
لغو گردید.  مدیر کل فرودگاه های استان خراسان 
ابتدای  جنوبی گفت: به دلیل برودت هوا که در 
صبح به منهای 10 درجه سانتی گراد رسیده بود 
ایمنی و سالمت جان  لحاظ مسائل  و همچنین 
مسافران پرواز های شرکت هواپیمایی ایران ایر 
فرودگاه بیرجند لغو شد.شایان ذکر است تعداد 4 
شرکت  نجف-بیرجند-بغداد  پرواز  شامل  پرواز 
هواپیمایی ایران ایر و همچنین تهران-بیرجند-
تهران هواپیمایی ماهان در برنامه پروازی ادیروز 
بیرجند نیز می باشد که وضعیت آنها متعاقبًا اعالم 
خواهد شد. سالمی افزود:  پرواز جمعه ها پرواز 
این  پروازهای  به مجموع  تهران-بیرجند-تهران 
با  کرد:   نشان  خاطر  وی  شد.  افزوده  فرودگاه 
دستورات صادر شده از سوی استاندار  رایزنی ها 
و تالش های صورت گرفته توسط این اداره در 
سازمان هواپیمایی کشوری، جمعه ها یک پرواز 
به مجموع پروازهای فرودگاه بیرجند افزوده می 
بهمن   22 از  شده  یاد  پرواز  افزود:  شود.سالمی 
خواهد  انجام  ماهان  هواپیمایی  شرکت  توسط 
پذیرفت و طبق برنامه اعالم شده تا پایان برنامه 

زمستانی ادامه خواهد داشت.

گردهمایی مهندسان کشور
 در کویر بشرویه برگزار می شود

ایرنا-مسئول نظام مهندسی و کشاورزی بشرویه 
گفت: به مناسبت پنجم اسفند که روز بزرگداشت 
روز  عنوان  با  و  است  طوسی  نصیرالدین  خواجه 
مهندس نامگذاری شده است، گردهمایی مهندسان 

کشور در کویر این شهرستان برگزار می شود.

فرمانده پایگاه شکاری شهید سرلشکر حسینی خور:

ویزیت رایگان بیماران نیازمند معدن مس قلعه زری توسط گروه جهادی بقیة ا... تهران
از  زری  قلعه  مس  معدن  مدیرعامل 
ویزیت رایگان بیماران نیازمند توسط گروه 
جهادی بقیة ا... تهران در معدن قلعه زری 
این  گفت:  و  داد  خبر  خوسف  شهرستان 
گروه  از  پزشک  نفر   25 از  متشکل  گروه 
از دانشگاه  نفر پزشک  ا... تهران و 4  بقیة 

علوم پزشکی بیرجند است.
سید حجت زینلی اظهار کرد: معدن مس 
قلعه زری در 180 کیلومتری جنوب غربی 
در  و  کویر  حاشیه  در  بیرجند،  شهرستان 
منطقه بسیار دور افتاده و محروم واقع شده 
کارگر   400 به  قریب  از سکونت  است.وی 
بومی به همراه خانواده هایشان در روستای 
قلعه زری خبر داد و افزود: استخراج سنگ 
مس در قلعه زری به صورت زیرزمینی بوده 
و به همین دلیل سخت، زیان آور و طاقت 
معدن  نهایی  محصول  و  باشد  مي  فرسا 

کنسانتره مس است.
دوری  زری  قلعه  مس  معدن  مدیرعامل 
فرهنگی،  مذهبی،  امکانات  نبود  مرکز،  از 

کار  سختی  طرفی  از  و  رفاهی  و  درمانی 
اجتماعی  های  آسیب  بروز  سبب  را  معدن 
دانست.زینلی تصریح کرد: شرکت  فراوانی 
جبران  برای  اخیر  سال   2 طی    میناکان 

متنوع  خدمات  ارائه  و  امکانات  کمبود 
درمانی،  مذهبی،  آموزشی،  فرهنگی، 
مس  معدن  ساکنان  به  غیره  و  ورزشی 
مالی  منابع  کمبود  علیرغم  زری  قلعه 
است.وی  داده  انجام  بسیاری  های  تالش 
دوره  برگزاری  شامل  را  اقدامات  این  اهم 
بافی،  فرش  کریم،  قرآن  آموزشی  های 
گلیم بافی، خیاطی، مکانیک خودرو، گوهر 
مبارزه  فرزند،  تربیت  همسرداری،  تراشی، 
موبایل،  و  اینترنت  ماهواره،  موادمخدر،  با 
دوره های ورزشی مانند طناب کشی، پیاده 
هاي  مراسم  و  اردوها  برگزاری  و  روی 

مختلف مذهبی و انقالبی عنوان کرد.
در  کرد:  خاطرنشان  میناکان  مدیرعامل 
ماه  بهمن  دوازدهم  تا  ششم  راستا  این 
تهران جهت  ا...  بقیة  امسال گروه جهادی 
بهداشتی،  آموزشی،  پزشکی،  خدمات  ارائه  
مشاوره ای و روانشناسی به ساکنین معدن 
در  اطراف،  روستاهای  کلیه  و  زری  قلعه 
را  گروه  این  شدند.زینلی  مستقر  معدن 

از گروه جهادي  نفر پزشک  از 25  متشکل 
بقیة ا... تهران و  4 نفر پزشک از دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند دانست و اظهار داشت: 
عمومی،  جراحی  های  رشته  در  گروه  این 

پرستاری،  دندانپزشکی،  مامائی،  و  زنان 
با  وی  کنند.  می  ارائه  خدمات  روانپزشکی 
بیان اینکه در قالب این طرح کلیه خدمات 
مراجعه  برای  دارو  دریافت  و  پزشکی 
یادآور  بوده  رایگان  صورت  به  کنندگان 
خمینی  امام  امداد  کمیته  همکاری  با  شد: 
در  نیز  درمانی  بهداشتی  بسته   500 )ره( 
توزیع  منطقه  این  بضاعت  بی  مردم  بین 
خدمت  هدف  میناکان  گردید.مدیرعامل 
روستاهای  را  پزشکی  گروه  این  رسانی 
زارعین،  آباد  علی  زری،  قلعه  معدن 
بیان  کرد.زینلی  اعالم  رخنه  و  بصیران 
حاصل  مهم  رویداد  این  خوردن  رقم  کرد: 
خوسف،  شهرستان  بسیج  ناحیه  همکاري 
و  بهداشت  شبکه  پزشکی،  جامعه  بسیج 
کمیته  احمر،  هالل  فرمانداری،  درمان، 
انتظامی و شرکت  نیروی  بهزیستی،  امداد، 
منشأ  که  بوده  زري(  قلعه  میناکان)معدن 
منطقه  این  مردم  به  زیادی  خدمات  ارائه 

شده است که  جای تقدیر و تشکر دارد.

غالمی-توسعه و تجهیز مدارس استان در 
روز پنجشنبه مورخ 95/11/14 نوزدهمین 
شهرستان  ساز  مدرسه  خیرین  جشنواره 
خیرین  مجمع  رئیس  حضور  با  بشرویه 
مدرسه ساز استان، معاوت توسعه مدیریت 
و پشتیبانی نوسازی مدارس، امام جمعه و 
مدیر آموزش و پرورش شهرستان بشرویه 
در  استانی  و  شهرستانی  مسئولین  سایر  و 
کیانی  مرحوم  مدرسه  قائم  سالن  محل 

زاده برگزار گردید.

توسعه  معاون  زمانی  مراسم  این  در 
نوسازی  کل  اداره  پشتیبانی  و  مدیریت 
مسئولین  و  خیرین  از  استان  مدارس 
جشنواره  در  حضور  بر  مبنی  شهرستانی 
باقیات  را  سازی  مدرسه  و  نموده  قدردانی 

نمود. ذکر  ماندگار  الصالحات 
آموزشی  فضاهای  توسعه  و  رشد  ایشان 
مرهون  را  استان  سراسر  در  استاندارد 
توجه و ایثار این عزیزان ذکر نمود و ابراز 
تجهیزات  و  فضا  تامین  با  کرد  امیدواری 

شکوفایی  شاهد  روز  به  روز  مناسب 
در  خطه  این  فرزندان  ذاتی  استعدادهای 

باشیم. مدارج عالیه استانی و کشوری 
قرائت  و  آموزان  دانش  سرود  اجرای 
از  خیرین  از  تقدیر  راستای  در  دلنوشته 
بود.شایان  این جشنواره  برنامه های  دیگر 
ذکر می باشد در حاشیه این جشنواره و به 
حرارت  گرمایش  سیستم  همزمان  صورت 
شهرستان  آن  آموزشی  فضای   4 مرکزی 

گردید.  افتتاح 

شهید  شکاری  پایگاه  فرمانده  قاسمی- 
دیروز،  صبح  خور  حسینی  خلبان  سرلشکر 
کرد:  بیان  آوا،  روزنامة  دفتر  از  دیدار  در 
از  پاسداشت  و  حراست  پایگاه  این  کارکرد 

حریم آسمان شرق کشور است.
اضافه  مصطفوی  حمید  خلبان  سرهنگ 
کرد: نیروی هوایی در استان قدمت زیادی 
می باشد؛  آن  گم نامی  دلیل  و همین،  ندارد 
دشمن  اگر  که  است  آماده  همیشه  ولی 
آسیبی  کشور  شرق  آسمان  از  بخواهد 
برساند، در کمتر از پنج دقیقه با آن مقابله 

کند.
نیروی هوایی  به  مردم  اینکه  بیان  با   وی 
وجود  این  با  که  کرد  عنوان  دارند،  عالقه 
نوع  نیز  و  مسافت  بُعد  دلیل  به  نیرو  این 
مظلوم  می دهد،  انجام  که  مأموریت هایی 
از  چندانی  آگاهی  مردم  و  است  شده  واقع 

آن ندارند.
فرمانده پایگاه شکاری خور با اشاره به این 
مورد که نیروی هوایی پیش قراول پیوستن 
نیروهای مسلح با امام خمینی )ره( و اندیشه 
اقداماتی که هوایی از سازمان هایی است که نقش مهمی و آرمان های ایشان بودند، تأکید کرد: نیروی  با  انقالب داشت و  پیروزی  در 

انجام داد کمر نظام شاهانشاهی را شکست.
جنگ  دوران  در  کرد:  تصریح  مصطفوی 
نشده  انجام  مأموریتی  هیچ  نیز  تحمیلی 
نیروی  با  آن  هوایی  پوشش  اینکه  مگر 

هوایی بوده است. 
مسئول  مدیر  جعفرپورمقدم،  غالمرضا 
دیدار  از  تشکر  ضمن  نیز  آوا  روزنامه 
روزنامه،  دفتر  از  هوایی  نیروی  فرمانده 
و  انقالب  زمان  در  هوایی  نیروی  نقش  از 

هشت سال دفاع مقدس قدردانی کرد.
 )Ava.news18@gmail.com(
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  اسامي برندگان همایش
 پیاده روي خانوادگي آدینه 19

انقالب  ا... 22 بهمن سالروز پیروزی  انقالب اسال می و یوم  ا... مبارک دهه فجر  ایام  با تبریک 
اسالمی ایران و تبریک میالد با سعادت زینب کبری )س( و با  تشكر از عموم مردم والیتمدار 
محترم  جمعه  امام  با  همراه  خود  گسترده  حضور  با  که  بیرجند  شهرستان  پرور  شهید  و 
رضایي  دکتر  آقاي  جناب  المسلمین  و  االسالم  حجت  حضرت  بیرجند  شهرستان 
صحنه های باشكوهی را در همایش پیاده روي خانوادگي آدینه 19 به نمایش گذاشتند. بدین 
 وسیله  اسامي برندگان خواهر و برادر شرکت کننده در این همایش به شرح ذیل اعالم مي گردد
  )ضمناً از کلیه عزیزانی  که در این حرکت خداپسندانه ما را یاری نموده اند تشکر و قدردانی می گردد(
باشد. ضمنا  لغایت 95/12/7می  تاریخ 95/11/23  از  برندگان عزیز  آخرین مهلت مراجعه 

برندگان عزیز به آدرس مطهري 14 دفتر اما م جمعه شهرستان بیرجند مراجعه فرمایند.

 دفتر اما م جمعه شهرستان بیرجند  و ستاد نما ز جمعه
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
َخیُر األصحاِب َمن َقلَّ ِشقاُقُه و َکُثَر وِفاُقُه

بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار
)تنبیه الخواطر، ج2، ص123 (

دهه  از  روز  پنجمین  مناسبت  به   - مالیی  مصطفی 
فجر 7 طرح اقتصادی با حضور سید علی اکبر پرویزی 
اقتصادی  ویژه  منطقه  در  جنوبی  خراسان  استاندار 

استان افتتاح شد.
ویژه  منطقه  سازمان  رئیس  زاده  صفدری  مرتضی 
خراسان جنوبی عنوان کرد: این منطقه یکی از موفق 
بیان  با  اقتصادی کشور است. وی  ویژه  ترین مناطق 
اینکه برای کاهش بروکراسی اداری تمام روند سرمایه 
گذاری در این منطقه انجام می شود، افزود:23پروژه 
پیشرفت  با  یا  افتتاح  منطقه  این  در  گذاری  سرمایه 

فیزیکی 20 درصد هستند.
منطقه ویژه اقتصادی استان، الگو در کشور

دارای  منطقه  این  کرد:  خاطرنشان  زاده  صفدری   
می  خدماتی  و  صنعتی   ، تجاری  از  اعم  کاربری  
باشد. رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی حضور در 
نمایشگاه های کیش ، کابل و خراسان رضوی را نقطه 
ویژه  منطقه  کرد:  تاکید  و  دانست  منطقه  این  قوت 
اقتصادی پرچم خراسان جنوبی را در روابط تجاری در 
نمایشگاه کابل افغانستان باال برد به نوعی که الگویی 

برای مرز دو قارون و چابهار شده است.
توسعه محور شرق کشور تاکید رهبری است

رهبری  معظم  مقام  تاکید  به  اشاره  با  زاده  صفدری 
برای توسعه شرق کشور خاطرنشان کرد: ما با تفاهم 
نامه )خواهر خواندگی( که با بندر چابهار انعقاد کردیم 
سعی داریم تعامالت خوبی ایجاد شود. رئیس سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی از استاندار تامین زیرساخت های 
اولیه را درخواست کرد و یادآور شد: طبق قانون دولت 
گاز،برق،آب،  از  اعم  منطقه  این  ورودی  درب  تا   باید 
مخابرات را تامین کند اما وجود برخی کم کاری ها 
از سوی دستگاه های اجرایی مجبور شدیم خودمان 
به شدت  که  کنیم  تامین  را  ها  زیرساخت  از  بخشی 

نیازمند توجه ویژه دولت در این باره هستیم.
آرین بانک افغانستان در منطقه ویژه اقتصادی 

صفدری زاده تاکید کرد: همه سرمایه گذاران در این 

بیان  منطقه دارای سوابق اجرایی موفق هستند. وی 
کرد: متاسفانه هیچ یک از بانک های استان حاضر به 
بانک  آرین  اما  ویژه نشدند  تاسیس شعبه در منطقه 
افغانستان عالوه بر تاسیس بانک یک صرافی هم ایجاد 
کرده است. وی به مدیران دستگاه های اجرایی توصیه 
کرد: سرمایه گذاری در هر منطقه ای فرق می کند و 
الزامات خاص خود را می طلبد نگاه بی اعتمادی به 

سرمایه گذار یک آفت است.
اقتصادی  ویژه  منطقه  اراضی  اسناد   واگذاری 

به سرمایه گذاران 
 رئیس منطقه ویژه اقتصادی به سرمایه گذاران در این 
منطقه از واگذاری اسناد واحد های تولیدیشان خبر داد 
و بیان کرد: هدف ما فقط توسعه اقتصادی استان است 

نه سود آوری زود هنگام.
تامین زیرساخت ها، اولویت استان

مراسم  این  در  نیز  استاندار  پرویزی  اکبر  علی  سید 
عنوان کرد: سرمایه گذاری در ایران بسیار ریسک پذیر 
است و از بخش خصوصی که این ریسک را قبول می 
کند باید حمایت کنیم. وی با اشاره به اینکه مدیران 
دولتی هم از بخش خصوصی روند پیگیری پروژه های 
بگیرند، خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه  یاد  را  خود 
های اجرایی کاری جز پیگیری دستورهای دولت و رفع 

موانع اجرایی برای سرمایه گذاران ندارند.
گذاران  ورود سرمایه  برای  ها  زیر ساخت  تامین  وی 
را اولویت استان دانست و تاکید کرد: مدیران دستگاه 
هر  گذاری  سرمایه  تسهیل  روند  برای  اجرایی  های 
کاری که می توانند در وزارت خانه خود انجام دهند اگر 
 جایی نیاز به پیگیری جدی تری دارد به ما ابالغ کنید.
 توسعه استان وابسته به منطقه ویژه اقتصادی است
استاندار توسعه استان را وابسته به رونق منطقه ویژه 
اقتصادی اعالم کرد و یادآورشد: هر چه قدر که مرز 
ماهیرود و منطقه ویژه اقتصادی توسعه پیدا کند به نفع 
مردم استان است. پرویزی با تشکر از سرمایه گذاران 
در منطقه ویژه اقتصادی ، تاکید کرد: سرمایه گذار هیچ 

دغدغه ای نباید جز کارش داشته باشد.
 دستور ویژه استاندار

 ، برق   ، گاز   ، ای  منطقه  آب  شرکت  به  استاندار 
منطقه  مشکالت  رفع  برای  ویژه  دستور  مخابرات 
از مدیرعامل شرکت گاز  و  اقتصادی صادر کرد  ویژه 
ملی  شرکت  رئیس  افزود:  و  خواست  جواب  استان 
گاز ایران همراه رئیس جمهور به استان سفر خواهد 
 کرد. پرویزی بیان کرد: بخش خصوصی بهتر از دولت 
می تواند سرمایه گذاری کند و بی اعتمادی به سرمایه 

گذار کار را برای دولت سخت می کند.
وعده الکی به سرمایه گذار ندهید

استاندار با اشاره به اینکه نباید به سرمایه گذار وعده 
از  نه  تاکید کرد: سرمایه گذاری هایی که  داد،  الکی 
دولت  تسهیالت  از  نه  و  برخوردارند  دولتی  حمایت 
استفاده نمی کنند موفق ترند. وی با بیان اینکه اگر 
غفلت کنیم، استان ضرر می کند عنوان کرد: تمام وقتم 
را برای ورود سرمایه گذاران به استان گذاشته ام که 

آثارش را مردم در آینده نه چندان دور خواهند دید.
پایانه  در  تومانی  میلیارد   6 گذاری  سرمایه   

صادراتی سنگ و فرآورده های معدنی کشور  
و  صادراتی  پایانه سنگ  اولین  مدیر  اعظم حسینایی 
فرآورده های معدنی کشور عنوان کرد: پروژه این پایانه 

کمتر از 8 ماه عملیاتی و به بهره برداری رسید.
وی با بیان اینکه زیر بنای این پایانه 3 هکتار است، 
افزود: قسمت تجاری 320 مترمربع با 22 واحد تجاری 
فعالیت خود را آغاز کرده است با تجار کشور افغانستان 
 هم گفتگوهایی داشته ایم که به زودی مستقر می شوند. 
حسینایی با اشاره به اینکه 6 میلیارد تومان در این پایانه 
سرمایه گذاری شده است، خاطرنشان کرد: کلیه معادن 
کشور می توانند در این مکان حضور یابند و حتی با 
اندازی  فاز 2  درخواست سرمایه گذاران آمادگی راه 
و 3 این پایانه را داریم.  وی افزود: 22 واحد تجاری، 
 امکانات رفاهی در این پایانه و آزمایشگاه، معادن روباز ،
 دپوهای سنگ برای صادرات در این مکان پیش بینی کردیم.

عکس : مالیی

استاندار در آیین افتتاح اولین پایانه صادراتی سنگ و مواد معدنی کشور ؛

 منطقه ویژه اقتصادی عامل توسعه استان است


