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سرمقالهامروز 13 آبان است روز مبارزه با استکبار با

  
آمریکا؛ امروز  تو را 
لگدمال می کنیم!

* هرم پور

 نمی خواهم کسی را برای حضور در راهپیمایی 
امروز دعوت کنم. اصاًل چه اجباری که ما رسانه 
که  بنویسیم  اش  همه  روزهایی  اینچنین  ها  ای 
ما  با  استعمار  نرود!  یادتان  آبان  آهای مردم، 13 
و  سیما  و  صدا  روزی،  یک  اگر  که  کرده  کاری 
روزنامه ها اشتباهی بگویند و بنویسند که »لطفًا 
امروز به راهپیمایی نروید«، اتفاقاً مردم سرزنده تر و 
پرجمعیت تر در راهپیمایی ها شرکت کنند. ما هیچ 
دِل خوشی از استعمار و استکبار نداریم. این ناخوشی 
و تهوع ما از اسم آمریکا و انگلیس و اسرائیل، مال 
امروز و دیروز و فردا هم نیست، این بدآمدنمان از 
گردنکشی  و غرور و تکبر، جزئی از ذات ما ایرانی 
هاست؛ چون پیشانی بر خاک کربال گذاشته ایم 
 و از دجله و فرات آب نوشیده ایم و رزمنامه ی

که  کنیم  می  عشق  اصاًل  ایم،  خوانده  فردوسی 
 اینچنین گردن هایی را با حضورمان در راهپیمایی ها

بشکنیم، چه گردن به ظاهر کلفت و بدقواره ی 
»ترامپ« باشد با آن  ...  )ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

فـروش آهک و گچ زیرکـار 
ممتـاز  جانبـازان

دفتر مرکزی: 
خیابان ارتش- کوچه بهاران- پالك 11

تلفن فروش:
32235265 - ۰۹۰3481233۰ 

قابل توجه همشهریان گرامی

مـزون آتـور 
عرضه کننده انواع البسه زنانه 

واقع در خیابان مدرس- بین مدرس 5 و7 افتتاح گردید.

تلفن: ۰56-32226583
مدیریت: جمشیدی پور

جناب آقای مهندس غالمرضا قوسی
مدیر محترم و پر تالش اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی 

و کارکنان محترم آن اداره کل و شهرستان ها

کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد و ارتقای شاخص های بهره وری 

در سال ۹5 بین ادارات کل امور عشایر 

را تبریک و از تالش های بی وقفه شما بزرگواران برای جامعه عشایری 

سپاسگزار و ممنونیم.

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی عشایری
 شهید کامیاب بیرجند

جناب آقای دکتر قائمی
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

جناب آقای دکتر احمدی 
رئیس محترم بیمارستان امام رضا )ع(

به مصداق حدیث شریف من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق برخود الزم می دانیم از زحمات 
بی شائبه و خستگی ناپذیر شما پزشکان حاذق در امر معالجه و درمان عزیزمان

 صمیمانه تقدیر و تشکر نماییم.

هاشم آبادی- مالکی

با کمال مسرت افتتاح و شروع به کار

 آزمایشگـاه پاتوبیولـوژی سینـا 
از تاریخ 96/8/8 را به اطالع همشهریان عزیز

 و پزشکان محترم می رساند.

دکتـر سید حسین نـاصری 
متخصص آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی 

دارای بورد تخصصی ناسیونال 

آزمایشگاه سینـا 
آدرس: بیرجند ، طالقانی 1۰ ، سه راه اول 

) مفتح 2 - پالك5 (
تلفن: ۰56-3222۹858

فروش یا معاوضه یک موسسه فعال 
با درآمد باال، با کلیه تجهیزات،سرقفلی

 و مجوزها و کلیه امکانات به دلیل انتقال 
از بیرجند به فروش می رسد. 
قیمت پیشنهادی: 3۰۰ میلیون

۰۹155611344    

به یک نفرآقا لیسانس برق 
آشنا به سیستم های UPS  نیازمندیم.  

3245۰۷۰1 
قابل توجه کلیه مودیان محترم مشمول ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم 

)صورت معامالت فصلی( شامل:    
* کلیه اشخاص حقوقی

* اشخاص حقیقی گروه اول موضوع آیین نامه ماده ۹5 قانون مالیات های مستقیم
* اشخاص حقیقی مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده

* مشاغل خاص مورد اشاره در فصل دوم آیین نامه اجرایی ماده ۹5 جدید قانون مالیات های مستقیم
نسخه جدید سامانه صورت معامالت فصلی )برخط و غیربرخط( با قابلیت ثبت اطالعات مربوط به سال 1396 عملیاتی گردیده و بر روی سامانه 
 صورت معامالت فصلی به نشانی  TTMS.TAX.GOV.IR  قرار داده شده است. همچنین برای کسب اطالعات تکمیلی درخصوص تغییرات، کاربران

 می توانند به بخش پرسش و پاسخ های متداول سامانه صورت معامالت فصلی مراجعه نمایند. 
شایان ذکر است با عنایت به اینکه مهلت ارائه صورت معامالت مربوط به فصل بهار و تابستان 13۹6 تا تاریخ ۹6/8/15 بوده و با توجه به اهمیت 
موضوع و جلوگیری از تعلق جرائم قانونی و غیرقابل بخشش، کلیه مشمولین بایستی نسبت به ارسال یا تکمیل اطالعات معامالت فصلی خود از طریق 
سامانه مذکور به صورت الکترونیکی و تحویل لوح فشرده تکمیل شده از طریق نرم افزار غیر برخط )دانلود نسخه آفالین 2و2و۰و4( به ادارات امور 

مالیاتی اقدام نمایند.
مودیان محترم درصورت هرگونه سوال و ابهام می توانند با شماره 32396442 تماس حاصل فرمایند.

شماره شناسه: 1۰۰832

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی - مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526

داماد عزیزمان جناب آقای علی ناصح
با نهایت تاسف و تالم درگذشت پدر گرامی تان شادروان حاج ابوالحسن ناصح

را صمیمانه حضور شما و خاندان محترم تان تسلیت عرض نموده، آرزو می کنیم که وسعت صبر 
صاحبان مصیبت به اندازه دریای غم هایتان باشد، ما را در غم خود شریک بدانید.

خانواده غالمی

  با نهایت تاسف و تاثر درگذشت
 بزرگ خاندان ناصح مرحوم مغفور

شادروان حاج ابوالحسن ناصح
 را به اطالع کلیه عزیزان می رساند: مراسم تشییع و تدفین مرحوم 
امروز شنبه ۹6/8/13 ساعت 3 الی 4 بعدازظهر از محل 
غسالخانه )بهشت متقین( برگزار می گردد، حضور شما برزرگواران 

در این مراسم موجب سپاس و تشکر بازماندگان خواهد بود.
خاندان ناصح و سایر وابستگان
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اجرای مجدد طرح فروش اقساطی لوازم خانگی با کارت اعتباری از ماه آینده
 
مهر- محمد طحانپور رئیس اتحادیه لوازم خانگی در حاشیه مراسم رونمایی از محصوالت جدید لوازم خانگی داخلی گفت: اجرای مجدد طرح فروش 
لوازم خانگی با کارت اعتباری به زودی آغاز می شود و پیش بینی ما این است که این طرح از یک ماه آینده مجدد برای فروش لوازم خانگی اقساطی 

اجرایی شود؛ البته در این طرح پول به طور مستقیم وارد حساب تولیدکننده خواهد شد.

سرمقاله

آمریکا؛ امروز  تو را 
لگدمال می کنیم!

* هرم پور

 )ادامه سرمقاله از صفحه 1( همه بی ادبی هایش، چه 
نام »ترزا می«  به  انگلیسی  گردن عجوزه ی 
و  لب گورش  آن همه عشوه های سیاسی  با 
آشامی  نجِس جالد خون  و  نحس  گردن  چه 
مثل »نتانیاهو« با آن همه رسوایی های پی در 
پی. در آستانه ی ورود به چهل سالگی انقالب، 
گردِن  بر  عالوه  که  رسیده  آن  وقت  دیگر 
پای  قلِم  و  استعمار  کمر  عالم،  گردنکشاِن 
استکبار را هم بشکنیم. 13 آبان که می شود، 
به خیابانها می  این خیل میلیونی جمعیت که 
آیند، این هزاران هزار دانش آموز و دانشجوی 
هم استانی ما که برای مراسم روز ملی مبارزه 
احترام ویژه قائل می شوند  با استکبار جهانی 
سر  استکبار  بر  مرگ  شعار  هم  پای  به  پا  و 
همین  دست  که  شوم  می  امیدوار  دهند،  می 
نوجوانان و جوانان یک روزی به همین زودی 
که  فشرد  خواهد  چنان  را  آمریکا  حلقوم  ها، 
اصطبل  در  همیشه  برای  کثیفش  ی  زوزه 
های دریوزگی و دژخیمی مزدوران جیره خوار 
و  ناپاک  صدای  و  شود  خفه  رکابش  در  پا  و 
و  انگلیس  مثل  اطرافش  های  شیطانک  پلید 
اسرائیل و بعضی مرتجعین منطقه، زیر خروارها 
خاِک ویرانه های ظلم و ستمش برای همیشه 
ویژه  به  جنوبی  خراسان  مردم  شود.  خاموش 
با  بر عهد خود  آموزان و دانشجویانش  دانش 
پابرجا  همچنان  امام شهیدان  و  و شهداء  خدا 
و استوار ایستاده اند. من رتبه های برتر علمی 
درسی  های  موفقیت  و  آموزان  دانش  این 
بزرگ این دانشجویان، اختراعات و ابداعات و 
خالقیت هایشان، تولید محتوای علم و دانش و 
تالشهایشان برای کسب استقالل در صنعت و 
البته تالش و کوشش و همتشان برای ساختن 
آینده ای بزرگ و پرامید برای ایران را تجدید 
عهد با همین آرمانها می دانم. من هر دانش 
آموز و دانشجوی مؤمن  انقالبی و سخت کوش 
را به مثابه ی مشت محکمی می دانم که بر 
استکبار  ی  بدقواره  و  سست  دنداِن  و  دهان 
به  را  ناپاکشان  خون  و  آید  می  فرود  جهانی 
حلقوم نحسشان می ریزد. من همه ی خراسان 
جنوبی را مشت محکمی برآمده از  اخالص و 
عهدشان  وفای  و  انقالب  به  نسبت  عشقشان 
نسبت به شهدا و ارادتشان نسبت به کربال و 
مقابل( در ستون  )ادامه سرمقاله   نفرتشان   و  عاشورا 

عالَم می  و مستکبران  از ستمگران  )ادامه سرمقاله( 

بینم که در چنین روزهایی بر دهاِن یاوه گویِی 
مظاهر شیطان فرود می آید. جهان،  این روزها 
امید،  با چشم  با چشِم دل و ملتهای مستضعف 
این راهپیمایی ها و حرکت های عظیم مردمی 
را می بینند. اما استکبار بنا دارد این بنیان محکم 
فهمیده  بزرگ  شیطان  بشکند.  قیمتی  هر  به  را 
است که 13 آبان مقدمه ای برای حضور در 22 
او  از روزهای  قدس است.  بهمن ها و حمایت 
می داند که شیشه ی عمرش در دست همین 
کرده  گره  آسمان  به  مشت  نوجواناِن  و  جوانان 
بلند،  فریادهای  با  روزهایی  چنین  که  ایست 
مرگش را آرزو می کنند، او برای این نوجوانان و 
جوانان و حتی برای معلمین و اساتیدشان برنامه 
مخوف  های  ساختمان  در  و  دارد  طرح  دارد، 
میان  سناریوهای  اش،  جاسوسی  و  اطالعاتی 
مدت و بلندمدت تعریف کرده است تا بتواند علقه 
هایشان  دلبستگی  و  بُبرد  را  انقالب  از  هایشان 
نسبت به ارزش ها و آرمانها و اصول را از بین 
تغییر  هدف  با  تا  کرده  اراده  سالهاست  او  ببرد. 
آلودگی  تزریق  با  و  ناامیدی  القای  با  تفکرات، 
و  فرهنگی  و  مذهبی  و  جنسی  و  سیاسی  های 
فضای  درسی،  محتوای  ی  لفافه  در  اخالقی، 
مجازی و شبکه های اجتماعی، فیلم، بازی های 
مشت  موسیقی،  و  نمایش  و  کتاب  و  ای  رایانه 
های گرده کرده علیه خودش را هر سال کمتر 
باید  همه  ببیند.  ها  راهپیمایی  در  قبل  سال  از 
مواظب باشیم، اما چه در خراسان جنوبی، چه در 
همه ی ایران، امروز  همه خواهند دید که این 
شیطان رجیم، باز هم شکستی مفتضحانه خواهد 
های  نقشه  که  دید  خواهند  همه  امروز  خورد. 
شومش برای ایجاد دلبستگی به غرب و تزلزل 
و شک ایجاد کردن در جوان ایرانی برای گفتِن 
افکنی  فتنه  تطهیر  برای  و  آمریکا«  بر  مرگ   «
و  دختران  جوانان،  و  نوجوانان  توسط  هایش، 
پسران دهه هفتاد و هشتاد، توسط فرزندان ایران 
که شهدای کربال را سرمشق خود قرار داده اند، 
نقش بر آب خواهد شد.امروز باز هم همه خواهند 
دید که آمریکا و وابستگانش توسط همین دانش 
آموزان و دانشجویان و همه ی مردم انقالبی  ما،  
در  انقالبی شان  قدم های  و  استوار  پاهای  زیر 

کف خیابانها،   لگدمال خواهند شد.

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

عارف: هزینه های زیادی برای»ائتالف«دادیم

عارف با اشاره به انتخابات مجلس دهم و ائتالف با 
حامیان دولت گفت: صراحتاً بگویم برای شکل گیری 
این ائتالف هزینه های زیادی را متحمل شدیم و مورد 
انتقادات شدید جوانان اصالح طلب قرار گرفتیم. البته 
در همان زمان پیش بینی می کردیم که بعضی ها در 
داخل مجلس راه شان را از ما جدا کنند ولی توقع نداشتیم که کسانی که با برند 

»امید« وارد مجلس شدند رودروی ما قرار بگیرند.

مرعشی: مردم به اصالحات اعتماد کرده اند

سخنگوی  و  کنگره  رئیس  مرعشی  حسین  سید 
نباید  گفت:   ایران  سازندگی  کارگزاران  حزب 
اجازه دهیم اکنون که مردم به اصالحات اعتماد 
با  برود.  بین  از  اصالحات  به جبهه  امید  کرده اند 
همه انتقاداتی که به دولت، نمایندگان فراکسیون 
امید، اعضای شورای شهر و شهرداری داریم باید مردم را به آینده عمومی 

کشور، نظام و اصالحات امیدوار نگه داریم.

اختالف نظر جدی بین دولت و مجلس وجود ندارد

عبدالرضا عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی اظهار کرد: مجلس و دولت تعامل 
و  دارند  لوایح  و  ها  تصویب طرح  حوزه  در  خوبی 
نمی شود.  مشاهده  آن ها  بین  جدی  نظر  اختالف 
کرده ایم  حمایت  و  کمک  را  دولت  همیشه  ما 
نیرو بود.هزینه  که آخرین مورد آن رای اعتماد مجلس به وزرای علوم و 
تعامل پایین و راندمان باالست ولی هزینه تقابل باال و راندمان پایین است.

عضو جبهه مردمی با تاکید بر اینکه در 
جریان اصولگرایی باید به یک وحدت 
افتاد  اتفاق  جمنا  در  آنچه  از  بیش 
برسیم، گفت: آن وحدت حداکثری 

بود اما باید این حداکثر افزایش پیدا 
کند و معتقدم جمنا جمع حداکثری 
نبود. اجماع  اما  بود،  درصدی   ۷0
حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به 

انتخابات  در  اصولگرایان  آیا  اینکه 
پیش  جمنا  الگوی  همان  با  آتی 
مساله ای  این  گفت:  رفت،  خواهند 
است که باید به آن برسیم و بررسی 

کنیم که چگونه به عرصه انتخابات 
آتی وارد شویم؛ چگونه حضور یافتن 
در عرصه سیاسی بسیار مهم است.

اینکه  درباره  مردمی  جبهه  عضو 

جمنا  محوریت  بحث  به  توجه  با 
جناح  این  آیا  اصولگرایان  بین  در 
قبول  را  مردمی  جبهه  محوریت 
و  بحث  به  باید  گفت:  دارد، 
گفت وگو بنشینیم و اگر اصولگرایان 
پذیرفتند این مسیر ادامه پیدا کند.
اینکه  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
به  و  یابد  گسترش  جمنا  محوریت 
سمت یکپارچگی پیش رود، بیان کرد: 
جمنا  محوریت  گسترش  چگونگی 
هنوز مشخص و اعالم نشده است.
با تاکید بر اینکه در جریان اصولگرایی 
در  آنچه  از  بیش  وحدت  به  باید 
اظهار  برسیم،  افتاد  اتفاق  جمنا 
بود  حداکثری  وحدت  آن  داشت: 
پیدا  افزایش  حداکثر  این  باید  اما 
کند و معتقدم جمنا جمع حداکثری 
نبود. اجماع  اما  بود  درصدی   ۷0

حزب  دبیرکل  محتشمی  مجید 
مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  آزادی 
بر اینکه آیا اصالح طلبان مسئولیت 
دولت روحانی را برعهده می گیرند 
یا خیر؟ اظهار داشت: اصالح طلبان 
روحانی  از  و 96  در سال های 92 
حمایت کردند و کماکان علی رغم 
حمایت  وی  از  نشیب ها  و  فراز 
می کنند و در مجموع نمره مثبتی 
می دهند.وی  روحانی  دولت  به 
ان شاءا...  کرد:  امیدواری  اظهار 
آقای روحانی با استفاده از نخبگان 
سیاسی اصال ح طلب بتواند آسیب ها 
است  دولت  در  که  گسل هایی  و 
حل  راه  البته  که  بدهد  پوشش  را 
مشاوران  گروه  از  استفاده  هم  آن 
معتدل  اصولگرایان  حتی  است 
مشاوران  گردونه  در  می توانند  نیز 

آقای روحانی قرار بگیرند.محتشمی 
بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در 
در  اخیرا  روحانی  آقای  اینکه 
اعضای  با  جمهوری  ریاست  دفتر 

جامعه روحانیت مبارز دیدار داشته 
مقوله  این  برخی ها  بنابراین  است 
پایگاه  سمت  به  وی  چرخش  را 
گفت:  می  کنند،  عنوان  خود  اصلی 

نوعی  بلکه  نیست  چرخش  این 
گعده سیاسی است.وی تاکید کرد: 
با  را  روحانی  آقای  نمی توانیم  ما 
توجه به مواضع گسترده در تعامل 

با فضای بین الملل و داخلی ایشان 
را در مجموعه اصولگرایان تعریف 
کنیم به عبارتی روحانی فقط عضو 
افتخاری جامعه روحانیت مبارز است.

روحانی به سمت اصولگرایان چرخشی نداشته است

برجام اروپایی را جایگزین برجام آمریکایی نکنید

آیت ا... سیداحمد علم الهدی درخطبه های نمازجمعه 
مشهدگفت: آن روزی که به مذاکرات از همین تریبون 
اعتراض کردیم به ما ترسو و بزدل گفتند اما امروز 
دیوانه را خودتان تعیین می کنید. در این نظام همه با 
هم برادر هستیم و در این نظام کسی قدرت وطن 
فروشی و خیانت ندارد. دیگر اشتباه را در مذاکره با اروپا ادامه ندهید و برجام 

اروپایی را جایگزین برجام آمریکایی نکنید. اروپا و آمریکا یکی هستند.

رد درخواست گفتگویی تلفنی ترامپ با روحانی

متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  اجالس  حاشیه  در  آمریکا  دولت 
وگوی  گفت  واسطه  تا  بود  خواسته  فرانسه  کشور  جمهور  رئیس  از  
مستقیم رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهور ایران حسن روحانی 
شود. یک مقام ارشد دولت ترامپ می گوید پاسخی که ایرانی ها بعد از 
ظهر همان روز به این درخواست دادند یک نه قاطع بود. فرانسوی ها 
به آمریکا گزارش دادند »ایرانی ها باور نمی کنند که شما جدی باشید 

و فکر می کنند که این، نوعی فریب است.

جریان اصولگرایی یک جریان صادق است

حجت االسالم میر تاج الدینی گفت: جریان  اصولگرا 
در حال حاضر مشغول بازسازی خودش است باید یک 
بازنگری انجام بدهد چرا که هر جریانی کاستی های 
دارد در واقع جریان اصولگرایی باید گفتمان مردمی تر 
را در پیش بگیرد و از آزادی های مشروع مردم حمایت 
کند، چون جریان اصولگرایی یک جریان صادق است و پشتوانه قوی دارد و 

می تواند با گسترش ارتباط خود با مردم موفق تر عمل کند.

مجید محتشمی دبیرکل حزب آزادی : 

جمنا جمع حداکثری ۷۰ درصدی بود؛ اجماع نبود
حمیدرضا حاجی بابای عضو جبهه مردمی نیروهای انقالب0جمنا( :

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

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند
پیرو آگهی شماره     به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

ششدانگ یک باب منزل مسکونی پالک 15323 فرعی از 1554- اصلی بخش 2 بیرجند اراضی شمال شهر مورد تقاضای 
محسن حسین زاده در روز 96/9/4 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به 
صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل 
حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک 
مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان 
امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد 
شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع 

علی فضلی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجندمذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار: 96/8/13

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مصرف کارگران اداره کل راه و ترابری بیرجند 

شماره ثبتی : 236      شناسه ملی : 10360010916         تاریخ انتشار: 96/8/13
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف کارگران اداره 
کل راه و ترابری بیرجند راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه تاریخ 96/8/25 در محل نمازخانه اداره 
کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی واقع در انتهای خیابان شهید آوینی، بلوار جام جم، اداره کل 
راه و شهرسازی خراسان جنوبی برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی 
نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت 
مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای 

وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک را ی می باشد.
دستور جلسه: 

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی 94و95 - انتخاب اعضای 
اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 
یک سال مالی - طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 96 - تعیین برنامه و خطی مشی آینده 

فروشگاه
هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 954842 اجرایی آقای علیرضا مهدی آبادی محکوم به پرداخت مبلغ 11/987/976 ریال 
در حق آقای احمدرضا بدیعی و مبلغ 1/250/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک 
دستگاه پیکان سواری سفید رنگ مدل 1374 به شماره انتظامی 578 س 48 ایران 78 به شماره موتور 1127424077 و شماره شاسی 
74423747 توقیف و به مبلغ 23/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 96/8/24 از 
ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، 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. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در 
خیابان طالقانی،بین طالقانی 16و 14 ، مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل 
و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir  قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

بی شک تحمل سنگینی غم از دست دادن همسرم

 مرحومه سمیـه اکبـری
)کارمند مرکز بهداشت اسدآباد(

 را در سانحه تصادف روز سه شنبه 96/8/2 
جز با حضور پرشور خویشاوندان، دوستان و آشنایان 
قابل تحمل نبود و لطف بزرگوارانی که ما را در این 
غم عظیم یاری کردند و خود را در این مصیبت با ما 
شریک دانستند به ما توان و قدرت به دوش کشیدن آن 

را داد. بدینوسیله از اقشار مختلف مردم به ویژه مدیرکل محترم آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
و همکاران شان، مدیر محترم آموزش و پرورش بیرجند و همکاران شان، مدیر محترم آموزش و 
پرورش شهرستان خوسف و همکاران شان، همکاران محترم گروه زبان انگلیسی  آموزش و پرورش 
بیرجند ، همکاران محترم و دانش آموزان و اولیای دانش آموزان دبیرستان شهید شریفی پناه، 
همکاران محترم دبستان دخترانه حضرت رقیه )س( بیرجند و اعضای انجمن، همکاران محترم 
دبستان دخترانه سماء ، همکاران محترم کاردانش امام خمینی )ره(، همکاران محترم دبیرستان 
عالمه فرزان، مدیر محترم مهدکودک گلپیرا و مربیان آن مهد، مدیر عامل و پرسنل درمانگاه خیریه 
یاوری شهرستان سربیشه، همکاران دبیرستان شبانه روزی مصطفی خمینی خوسف، کارمندان 
شبکه بهداشت و درمان بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( درمیان،کارمندان شبکه بهداشت بیرجند، 
کلیه کارمندان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مسئول امور آزمایشگاه های معاونت بهداشتی 
دانشگاه )خانم مهندس حسینی( و همسایه های محترم تشکر و قدردانی می نمایم. همچنین از 
کلیه دوستانی که با ارسال تاج گل،پیام،پیامک ، تماس تلفنی و نصب بنر با ما ابراز همدردی نمودند

صمیمانه تشکر می نمایم. از ایزد منان خواهانم که فرصت جبران قدم های تک تک 
دوستان و خویشاوندان را در شادی های شان میسر کند. ان شاءا...

حمید رضایی- دبیر آموزش و پرورش بیرجند

پیام تشکر و قدردانی
محل اسکان شبتاریخ

روستای غیوگشب یکشنبه 1396/8/13

روستای رومشب دوشنبه 1396/8/14

شهرستان قاینشب سه شنبه 1396/8/15

شهر نیمبلوکشب چهارشنبه 1396/8/16

روستای نجم آبادشب پنجشنبه 1396/8/17

مسجد اول ریگ عمرانیشب جمعه 1396/8/18

روستای مهنهشب شنبه 1396/8/19

شهرستان تربت حیدریهشب یکشنبه 1396/8/20

روستای حشمت آبادشب دوشنبه 1396/8/21

مزار علویشب سه شنبه 1396/8/22

روستای رباط خاکستریشب چهارشنبه 1396/8/23

مشهد بازار سرشور،سرشور 25شب پنجشنبه 1396/8/24

روابط عمومی کاروان پیاده زیارتی خاتم االنبیاء )ص( شهرستان بیرجند
تلفن تماس: 09158652441 - 09158652440

برنامه عزاداری هرشب از ساعت 8 الی 10 در محل اسکان با مداحی برادران استادی ، هریوندی و سبزه کار

کـاروان پیـاده 
زیـارتی خـاتم 

االنبیـاء )ص(
مراسم  در  شرکت  برای 
آخر  دهـه  سوگــواری 
و شهادت  مــاه صفــر 
مشهد  به  )ع(  رضا  امام 
 مقدس اعزام می شوند.

مراسـم بـدرقه
 این کـاروان 

امروز شنبـه 
 1396/8/13 

سـاعت  8 صبح 
در محل 

امامزادگان باقریه )ع(
 برگزار می گردد.
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 بهره مندی 9900 خانوار خراسان جنوبی از طرح ملی خادم
 گروه خبر-  9 هزار و 900 خانوار خراسان جنوبی در طرح ملی خادم، آموزشهای هالل احمر را فرا می گیرند. مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان در مراسم آغاز این طرح در نهبندان گفت: طرح “خانواده آماده در مخاطرات”

)خادم( در تمام شهرستانها با زیر پوشش قرار دادن 44 هزار نفر آغاز شده است.خامسان هدف از اجرای این طرح را تالش دسته جمعی برای آموزش خانواده های ایرانی، در برابر مخاطراتی که آنان را تهدید می کند دانست 
و  افزود: در این طرح 200 نفر از تسهیل گران و مربیان آموزش دیده جمعیت هالل احمر با حضور در درب منازل شهروندان، شاخص های آمادگی در برابر مخاطرات را به صورت رایگان به خانواده ها  آموزش می دهند.
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پاسخ مسئوالن به پیام شما

می خواستم از مسووالن محترم شرکت برق بپرسم 
آیا تبدیل شبکه هوایی برق خیابانهای  معلم وغفاری 
به شبکه زمینی انجام شد یا نه؟؟ چون همچنان 
سیم های برق این مسیر در البالی درختان قابل 
رویت است و اگر امکان داره لطفا این طرح برای 
سایرخیابان های شهر نظیر پاسداران،مدرس، توحید 

قدس وغیره هم انجام بشه.باتشکر
915...002
دادستان و بازرسی کل کشور باید به استخراج نفت از 
چاه های نفت و میادین گاز ورود کند چون  استخراج 
غیرمجاز از این چاه ها ومیادین به گوش میرسد آیا 

وزیر ... دخیل بوده است؟ چه کسانی نقش دارند؟؟
915...801
سالم آوای محترم میخواستم از طرق روزنامه شما 
از رییس بنیاد شهید شهرستان ومرکز استان بپرسیم 
چرا از کوچکترین ونوجوان ترین شهید استان که 
سن  در  مقدس  دفاع  سال  هشت  های  درجبهه 
12سالگی شهید شدند ودر آذر ماه هم سالگرد آن 
شهید واالمقام) شهید فلک ژاپنی (می باشد هیج 
یادی ونام ونشانی وعکسی در سطح شهر  بیرجند 
دیده نمی شود بلکه شهدا هم با یکدیگر فرق دارند 
یا دید مسووالن فرق می کند یا اینکه همه روزه باید 

بریم جلویشان التماس کنیم ...
915...259
پلیس راه جاده اسدیه بیرجند منتظر برخورد قاطع شما 
 بارانندگان خاطی است تا دیگر شاهد خانواده های
داغدیده و بچه های بی مادر نباشیم شما رو به خدا 

پلیس راه جاده اسدیه را تنها نگذارید
936...778
با سالم اوا لطفأ به داد مردم نیازمند استان خراسان 
برسید تنها دل خوشی مردم بیمه سالمت بود که 
به لطف این دولت آن هم برداشته شد حال دیگر با 
این درآمدکم دیگر توان پرداخت هزینه های دکتر 

را از کجا بیاریم  با تشکر.
938...309
با سالم از اینکه مزار شهدا را در شب نور پردازی 
میکنید ممنونیم لطفا پارکینک و زیر پل مزار شهدا 
که مسیر تردد عموم است را هم از تاریکی  در آورید
915...332
با سالم چرا فکری برای روشنای خیابانی که از پل 
پیامبر اعظم به سمت مزار شهدا و میدان بی نام آن 

نمی کنند حتمآ باید حادثه ای رخ دهد؟!
915...332
وزارت امور خارجه:اگر میخواهید سفر به کربالی 
ایرانی  زوار  برای  دالر  خرج  وبدون  آسان  معال 
انقالبی  حرکت  یک  دستانه  بگیرد،پیش  صورت 
الگو  شما  کار  از  ها  عراقی  شاید  تا  دهید  انجام 
بگیرند و زیارت کربال و پیاده روی اربعین را بدون 
که  است  این  کار  بگذارند.اون  آزاد  دالر  دریافت 
نماید که  به عراقی ها اعالم  امور خارجه  وزارت 
چنانچه برای شرکت در مراسم سوگواری شهادت 
امام رضا)ع( می خواهید در شهر مقدس مشهد هر 
سال شرکت بکنید هیچ ارز و دالری جهت صدور 
کنیم. نمی  دریافت  عراق  شیعیان  از شما  روادید 
لذا شاید با این فرهنگ سازی وزارت امور خارجه 
سیاسیون عراقی هم به خود آیند و زیارت کربال را 

برای ملت ایران بدون دریافت دالر آسان بگیرند.
910...170
سالم اوا با دیدن یک صحنه در چهار راه انقالب، 
هنوزم  که  شدم  وخوشحال  شدم  شرمنده  واقعا 
بود  شده  قرمز  دارد.چراغ  وجود  آدمهایی  چنین 
مقابلش  چراغ  شدن  سبز  منتظر  واحد  واتوبوس 
راننده  هنگام  این  در  که  کند  حرکت  که  بود 
پیاده شد  وسریع  روغنیمت شمرد  وقت  اتوبوس 
که  بود  نشسته  ویلچر  سوار  که  فردی  وکمک 
میخواست رد بشه ازخیابان و اون را سریع به آن 
طرف خیابان هدایت کرد خواستم به نوبه خودم 

تشکر کنم ازش خدا قوت .مرحبا
915...876

جوابیه شهرداری بیرجند

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/7/29 بنا بر اعالم سازمان حمل و نقل 
با و مسافر شهرداری در خصوص اختصاص یک 
به  رقویی  و  منظریه  برای  واحد  اتوبوس  دستگاه 
نبودن  آماده  به  توجه  با  رساند  می  استحضار 
جمعیت  تراکم  میزان  همچنین  و  ها  زیرساخت 
منطقه رقویی و منظریه در حال حاضر سرویس 

دهی به این منطقه امکان پذیر نمی باشد.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/8/1 بنا بر اعالم سازمان حمل ونقل و 
بار و مسافر شهرداری در خصوص یکسان سازی 
رساند  می  استحضار  به  شهری  درون  های  نزخ 
اساس  بر  عمومی  نقل  و  حمل  خدمات  ارائه ی 
مصوبه شورای محترم اسالمی شهر بیرجند و با 

نرخ مصوب صورت می پذیرد.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
بنا بر اعالم سازمان حمل ونقل و  مورخ 96/8/1 
بار و مسافر شهرداری در خصوص توجه بیشتر به 
تاکسی ها به استحضار می رساند،بر اساس آیین 
نامه های سازمان داشتن پروانه تاکسی رانی معتبر از 
الزامات فعالیت در ناوگان تاکسیرانی می باشدو این 
سازمان شرایط ویژه در تسهیل پرداخت هزینه های 
صدور و تمدید پروانه های تاکسیرانی فراهم ساخته 
است که تاکسیرانان محترم می توانند با مراجعه به 
واحد تاکسیرانی از این تسهیالت برخوردار گردند.
الزم به ذکر است تا کنون در موضوع اشاره شهروند 
مالی( مشکالت  دلیل  به  تاکسی  محترم)توقف 

خودرویی به پارکینگ هدایت نشده است.

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

پروفسور احمد کامیابی مسک در آیین نکوداشت 

از دست دادن هویت مساوی است با از دست دادن همه چیز

قوسی - صبح روز پنج شنبه آیین نکوداشت 
اداره  همت  به  مسک  کامیابی  احمد  پروفسور 
 کل فرهنگ و ارشاد و بنیاد نخبگان برگزار شد.

از  رونمایی  از  بعد  جنوبی  خراسان  استاندار 
مسک،  کامیابی  احمد  تندیس  و  هویتی  سند 
آگاهی  و  آشنایی  هیچ  انسان  اگر  کرد:  اظهار 
بزرگ  اندیشمند  این  وجودی  اثر  به  نسبت 
جلسه  این  در  حضور  همین  باشد،  نداشته 
کافی است تا به ابعاد و زوایای بسیار پرارزش 
وی پی ببرد. مروج الشریعه ادامه داد: یکی از 
راهبردهایی که برای توسعه این استان انتخاب 
با  که  است  المللی  بین  روابط  تقویت  شده، 
افزود:  وی  باشد.  می  روبرو  هایی  محدودیت 
عالقه  علمی  های  چهره  و  داخلی  مدیران 
خواهند  پیشرو  استراتژی  این  به  معتقد  و  مند 
و  علمی  های  چهره  که  است  این  حق  بود. 
رشد  که  خاک  و  آب  این  به  متعلق  فرهنگی 
آگاهی شخصیتی شان از اینجا بوده، بازگشت و 
بازنگری به مکان اولیه خود داشته باشند تا به 

 تقویت روابط بین الملل این استان کمک کنند. 

تقویت روابط بین الملل استان

استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در چند 
روز گذشته مسئول دفتر نمایندگی وزارت امور 

خارجه را خواستم و موکد یادآوری کردم که توسعه 
روابط بین الملل استان، یکی از وظایف اصلی 
 شماست. مروج الشریعه بیان کرد: شاخص های 
از  بعضی  نیست.  ای  پیچیده  مساله  جهانی 
شهرهای دنیا از جمله شهری در کانادا که به 
عنوان شهر خالق و هوشمند از سوی سازمان 
ملل و یونسکو پذیرفته شده و آن چیزی که به 
عنوان معیار برای آن گذاشته شده، مرکزش در 
پیکره این استان قرار دارد. وی افزود: از جمله 
حفاظت  در  که  است  این  یونسکو  معیارهای 
با  فرهنگی  و  تاریخی  های  میراث  توسعه  و 

محوریت بخش خصوصی تالش کنیم.

باید کتب داخلی پرفروش باشد

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به این که یک 
اثر ترجمه شده از نویسنده ای غربی به عنوان 
انتخاب  پرفروش ترین کتاب نمایشگاه امسال 
شد، تصریح کرد: جا داشت در نمایشگاه کتاب 

امسال، آثار این دانشمند بزرگ –احمد کامیابی 
های  کتاب  ترین  پرفروش  عنوان  به   مسک- 
با  اولویت  چون  شد،  می  معرفی  نمایشگاه 
الشریعه  مروج  است.  خودمان  های  شخصیت 
به  باید  مسک  کامیابی  شخصیت  کرد:  تاکید 
تک  به  جهانی  فرهیخته  و  الگو  یک  عنوان 

و  شود  معرفی  استان  این  آموزان  دانش  تک 
این محفل و جلسه، آن هم به خاطر  به  فقط 
حضور کامیابی، نباید اکتفا کرد. وی اضافه کرد: 
باید مکان و مرکزی برای تعریف مداوم  حتما 
این شخصیت ها، چه آنان که در گذشته بودند 
و چه آن هایی که امروز هستند، مشخص شود.

همنشینی 
با ساموئل بکت و اوژن یونسکو

در ادامه مدیر هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ 
و ارشاد گفت: امروز از منظر تخصصی 2 نفر از 
قله های تئاتر کشور، یعنی احمد کامیابی مسک 
حضور  جلسه  این  در  صادقی،  الدین  قطب  و 
دارند. شفیعی ادامه داد: یکی از بارزترین ویژگی 
پرواز  افق  این است که  بزرگان  از  تقدیر  های 
کند.  می  بلندتر  را  استان  هنرمندان  و  جوانان 
وقتی بدانیم کامیابی مسک در شهر ما بوده و 
تحصیالت تکمیلی را در همین شهر انجام داده 

و توانسته تا این افق بلند را بپیماید، قطعا برای 
ایجاد  را  بیشتری  نفس  به  اعتماد  امروز  جوان 
کامیابی مسک  کند. وی خاطرنشان کرد:  می 
عالقه مند به پرواز و خلبانی بود و توانست این 
مسیر را بپیماید، وی عالقه مند به نقاشی بود و 
نمایشگاه هایش برای مخاطب بسیار ارزشمند 

چون  کسانی  با  تئاتر  حوزه  در  همچنین  بود. 
اوژن یونسکو و ساموئل بکت، همنشین بود که 
بسیار شاخص هستند و پژوهش هایی در حوزه 
انتظار در فرهنگ های مختلف انجام داد. مدیر 
هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اظهار 
باشد می  این  دیگر  ارزشمند  بسیار  نکته   کرد: 

و  نخبه  شخصیت  این  براینکه  عالوه  که 
الگوست، در تمام مسیر زندگی، اصالت و الگوی 
زندگی ایرانی را حفظ کرده است؛ به عنوان مثال 
نام خودش حذف  از  را  پسوند مسک  هیچگاه 

نکرده است.

از تغییر نام “درخش” ناراحتم

 پروفسور احمد کامیابی مسک ضمن اشاره به 
این که در 3 روستای مسک، درخش و خوسف 
بزرگ شده، گفت: حدود 3 دهه دور دنیا برای 
تحقیق و برای رسیدن به پاسخ یک سوال درباره 
یک نمایشنامه و درباره یک مفهوم – انتظار- 
ام و در این 56 سالی که معلم بوده ام  گشته 
تالش کرده ام تا با بیسوادی مبارزه کنم و معتقد 
بودم تا سواد به همراه ایمان واقعی نداشته باشیم 
اولین  داد:  ادامه  وی  نکرد.  نخواهیم  پیشرفت 
چیزی که در کالس هایم می گویم این است 
که هرچه را که می شنوید، حتی صحبت های 
کامیابی مسک، را زود باور نکنید. اول بیندیشید، 
بحث کنید و سپس تحقیق کنید. کامیابی با بیان 

اینکه آیت ا... تابعی اولین معلمم در مسک بود و 
سپس برای تحصیل به درخش رفتم، خاطرنشان 
کرد: بسیار متاسفم که اسم این ده تاریخی، دهی 
را  اند،  درآمده  آن  از  معتبر  دانشمند  ها  ده  که 
به قهستان تغییر داده اند. وی افزود: نام اصلی 
درخش به معنای دره رخش بوده که یک جنبه 

حماسی و تاریخی داشته است. 

هویت ایرانی را از دست ندهید

کامیابی خاطرنشان کرد: 4 سال از زندگی ام را 
به طور شبانه روزی صرف نمایشنامه کرگدن 
گفت  می  یونسکو  اوژن  کردم؛  یونسکو  اوژن 
بزرگان ایران همه چیز را گفته اند. وی افزود: 
ادبیات کهن ایران به زبان های مختلف ترجمه 
شده و در همه جای دنیا پخش شده است. در 
همه جای دنیا به ایرانی ها احترام می گذارند 
و به آنها اعتماد دارند. این استاد دانشگاه اظهار 
هیچ  به  عمرش  تمام  در  بکت  ساموئل  کرد: 
که  نداده  اجازه  نگاری  روزنامه  و  دانشگاهی 
را  من  ولی  بپرسند  آثارش  مورد  در  سواالتی 
پذیرفت و به سواالت من جواب داد. کامیابی 
با اشاره به اینکه ایرانیان در هرکجا که هستند 
افتخارآفرینی می کنند، تاکید کرد: کسانی که 
هویت شان را از دست بدهند، همه چیزشان را 
ازدست می دهند. ایرانی ها با وجود اختالفات 
داخلی وقتی مورد تهدید و حمله قرار می گیرند، 

همه یک تن هستند.کامیابی تصریح کرد: هیچ 
عمرم  در  بزرگداشت  و  پول  مقام،  برای  وقت 
کاری نکرده ام و تنها برای مردم و بچه های 
فرانسه  زبان  از  اگر کتابی  ایران کار می کنم. 
زبان  از  هم  کتابی  حتما  برگرداندم،  پارسی  به 
با  وی  کردم.  ترجمه  فرانسه  زبان  به  پارسی 
بیان اینکه همه فرزندانم در فرانسه از فامیلی 
بیرجند  کرد:  اضافه  کنند،  می  استفاده  مسک 
تنها شهری در ایران است که 3 رییس دانشگاه 
تهران را داشته است و من همیشه افتخار دارم 

که بیرجندی هستم. 

2 روز در هفته
برای دانشجویان بیرجندی

این استاد فرهیخته با اشاره به اینکه پدربزرگم 
و  بوده  تقلید  مرجع  خوسفی-  محمدحسن 
کتابهایش در کتابخانه آستان قدس وجود دارد، 
گفت: کتابی از او را در صندوقخانه مادرم که در 
مورد انتظار نوشته بود، یافتم و این برایم بسیار 
جالب بود. کامیابی افزود: منتظر کتابهای بعدی 
من باشید و امیدوارم بچه های ایران کتاب های 
من را بخوانند و از مدیریت ارشاد هم خواهش 
می کنم کتابهای من را در اختیار بچه ها بگذارند 
روز  ای 2  هفته  کنم که  آمادگی می  اعالم  و 

برای دانشجویان هنر در بیرجند درس بدهم. 
)Ava.news19@gmail.com(

همیشه افتخار می کنم که بیرجندی هستم



4
سومین آپدیت بازی فیفا 18 منتشر شد

دیجیاتو- فیفا 18 در زمان انتشار دچار مشکالت ریز و درشتی بود که الکترونیک آرتز از روز اول عرضه این بازی در ماه گذشته، در پی رفع     
آن ها تالش می کند. به همین دلیل، آپدیت جدید فیفا 18 با تغییرات زیادی مدتی می شود که برای پلتفرم های مقصد این بازی منتشر شده است.
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یادداشت

 فرصتی دیگر برای فریاد بر سر آمریکا

* حجت االسالم علیزاده

از اصول  به عنوان یکی  استکبارستیزی  سیاست 
غیرقابل تغییر انقالب اسالمی در ردیف محکمات 
گوناگون  مراسم  در  همواره  و  بوده  اسالمی  نظام 
ازجمله 13 آبان به عنوان نماد اعتراض و مقاومت 
ملت مسلمان ایران در برابر زورگویی، زیاده خواهی، 
به ویژه  مستکبران  افزون طلبی  و  مداخله جویی 

آمریکای جنایتکار بر آن تأکید شده است.
بی شک هر کشوری که سیاست های خود را بر 
پایه عناصر منبعث از روحیه استکباری استوار سازد، 
مخاطب مردم مسلمان ایران در روز ملی مبارزه با 
استکبار جهانی بوده و به تبع آن مورد اعتراض و تبری 
مردم ایران قرار خواهد گرفت. نفی روحیه استکباری 
رویکردی  هیچگاه  اسالمی  انقالب  فرهنگ  در 
شعاری و گذرا نبوده و به دلیل تاثیرگذاری وثیق و 
عمیق آن بر امنیت ملی، می بایست از ظرفیتهای 
به صورت  مختلف  شرایط  در  نیز  آن  ارزشمند 

حداکثری بهره جست.
دو راهبرد اصلی آمریکا شامل »ایجاد انشقاق و 
شکاف داخلی میان مردم و حاکمیت« و »ایجاد 
شرایط تحریمی جدید و افزایش فشارهای بیرونی 
به منظور تبدیل مولفه های اجماع ساز و قدرت ملی 
به موضوعات مورد اختالف و مناقشه« در مواضع 
سخنان  در  به ویژه  آمریکا،  حاکمه  هیأت  اخیر 
تأکید  مورد  به صراحت  کشور  آن  جمهور  رئیس 
آمریکا  اصلی  اولویتهای  قالب  در  و  گرفته  قرار 

در دستور کار پیگیری مقامات این کشور است.
دولت  کم سابقه  و  گسترده  تالش  به  توجه  با 
آمریکا برای ایجاد فضای روانی منفی علیه جمهوری 
اسالمی ایران و پیگیری اقدامات سیاسی، امنیتی و 
اقتصادی گسترده علیه منافع حیاتی کشورمان، الزم 
است با بهره گیری هوشمندانه از ظرفیت ارزشمند 
13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و تبدیل 
نمودن این رویداد تاریخی و پرمعنا به بستری برای 
افزایش انسجام اجتماعی، وحدت ملی و اعالم انزجار 
علیه سیاستهای استکباری ایاالت متحده آمریکا، 
پیام قاطعی از سوی آحاد ملت و مسؤولین جمهوری 
اسالمی به ویژه تریبونهای نمازجمعه و مساجد - این 
سنگرهای اصلی انقالب - در سراسر کشور به این 

اقدامات داده شود.
فعال سازی  ضمن  است  الزم  اساس  براین 
مجموعه ظرفیتها برای افزایش مشارکت مردمی در 
مراسم »13 آبان« این روز تاریخی، مولفه های اصلی 
)سیاستهای  مختلف  عرصه های  در  کشور  قدرت 
منطقه ای، پیروزی ها در عراق و سوریه، دیپلماسی 
فعال، حمایت از ملتهای مظلوم، افزایش توان دفاعی 
و موشکی و...( و ریشه ها و ابعاد دشمنی آمریکا با 
ملت و دولت ایران در رسانه ها و تریبونها و اجتماعات 
مختلف به ویژه تریبونهای نمازجمعه و جماعات مورد 
تبیین و تحلیل واقعی، صحیح و مستمر قرار گرفته 
و زمینه ساز بسیج اقشار مختلف کشور برای حضور 

گسترده در مراسم 13 آبان گردد.

    نکته هاى قابل توجه در این رابطه 

تبیین و تشریح سیاست ایجاد شکاف و چندگانگی 
میان مردم و مسؤولین و پاسخ و مقابله عملی به این 
رویکرد مرموز استکباری با حضور گسترده مردم در 

صحنه های مختلف ازجمله مراسم »13 آبان«.
اجتماعی،  مختلف  الیه های  در  اجماع  ایجاد 
طیفها و سالیق گوناگون اجتماعی و سیاسی، علیه 
انعکاس  سیاستهای مداخله جویانه آمریکا در قالب 

فریاد و پیامی واحد به کل دنیا.
نگاه همه دستگاه ها و رسانه ها به مراسم 13 آبان 
این  سخنرانی های  در  و  بوده  محور  فرصت  باید 
مراسم بایستی صدای واحدی برخاسته از ملت و 
دولت ج.ا.ا علیه آمریکا شنیده شود.ضرورت حضور 
فراگیر، گسترده و متنوع مردم از اقشار و گروه های 
گوناگون سیاسی در نقاط مختلف کشور و خارج از 
کشور و پوشش رسانه ای آن با عنوان »حضور ملی 
با سیاستهای مستکبرانه دولت  ایرانیان در مقابله 

آمریکا، در روز ملی مبارزه با استکبار«
بیان دستاوردهای مختلف انقالب اسالمی در پرتو 
نفی سلطه قدرت ها و تکیه بر مردم، توان و امکانات 
داخلی و جایگاه ویژه رهبری معظم انقالب اسالمی 
در هدایت و پیشبرد توانمندی های کشور در مسیر 

کسب اقتدار و پیشرفت جامعه و کشور.
حفظ و افزایش قدرت موشکی جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان ضرورت دفاع ملی و خواست عمومی 
مردم شریف ایران، همواره باید مورد تأکید قرار گیرد.
آمریکا  رئیس جمهور  عنوان سازی جعلی  تقبیح 
در مورد »خلیج فارس« به عنوان یکی از مهم ترین 
حساسیت های مشترک و وحدت آفرین ایرانیان در 
تمام نقاط دنیا.بیان اعتراض مردم نسبت به تحریم ها 
علیه سپاه پاسداران و همسو شدن آمریکا با تروریسم 
و داعش در مقابله با نقش مثبت و امنیت ساز سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی در منطقه و جهان اسالم.
تشریح و انعکاس اعتراض مردم و افکار عمومی 
و  سلطه  نظام  خصمانه  سیاستهای  به  نسبت 
بدعهدی های آمریکا به نحوی که هوشمندی و قدرت 
تحلیل مردم در برخورد با دشمنی های آمریکا بیش از 
گذشته نمایان باشد.تأکید بر کاهش محبوبیت ترامپ 
در بین آمریکائیان و بیان اولویت های متفاوت مردم 
آمریکا از دولت این کشور که در نظرسنجی های اخیر 

رسانه های آمریکایی ارایه شده است.

خواندنی ها

مردم فرهنگ های مختلف چطور 
کادو می دهند؟

نشانه  دادن  هدیه  مختلف  فرهنگ های  در 
محبت و احترام به شخص مقابل است و در هر 
کشوری آداب خاص خودش را دارد. شاید برای 
شما هم پیش آمده باشد که در کشور خاصی می 
خواهید از شخصی تشکر و قدردانی کنید، پس با 

ما همراه باشید تا نحوه  آن  را یاد بگیرید.

هدیه به سبک چینی! 

افراد  که  است  این  بر  رسم  چین  کشور  در 
هنگام کادو گرفتن، سه بار از گرفتن کادو امتناع 
می کنند، و سپس کادوی خود را تحویل می گیرند 
و همچنین فردی که کادو می دهد نیز باید کادو 
را با دو دست تقدیم کند. معموال کادوها در مقابل 

کسی که کادو را تحویل داده باز نمی شود.

 هدیه به سبک هندى!
 

یکدیگر  به  مختلف  مناسبت های  در  هند  در 
نام  به  مراسم  هم  ماه  آبان  در  می دهند.  کادو 
و  نور  جشن  به  که  می شود  برپا   ”Diwali“
چراغ معروف است و افراد با نسبت های مختلف 
به یکدیگر هدیه می دهند. معمواًل افراد از اینکه 
باز  خودشان  جلوی  را  بخشیده اند  که  هدیه ای 

کنند خوشحال می شوند.

 هدیه به سبک ترکیه! 

در ترکیه هدیه مرسوم هنگام رفتن به مهمانی، 
انواع شیرینی به ویژه باقلواست. هدیه را معموال 
در اولین لحظه دیدار به یکدیگر تقدیم می کنند و 

همان لحظه نیز آنرا باز می کنند.

 هدیه به سبک فرانسه! 

در کشور فرانسه هدایا معموال بعد از تحویل در 
حضور شخص باز می شوند. ارزش مادی هدایا در 
انتخاب  ندارد و معموال هدایایی  اهمیتی  فرانسه 
ولی  باشد.  شخص  سلیقه  مناسب  که  می شوند 
تعداد  فقط  است.  مرسوم  بسیار  گل  دادن  هدیه 

شاخه های گل باید فرد باشد مثاًل یک، سه.

گران ترین کفش پاشنه بلند جهان

»دبی وینگهام« یک طراح اهل انگلستان است 
که گران قیمت ترین کفش ها و لباس  های دست دوز 
جهان را عرضه می کند.کفش پاشنه بلند نوک تیز که 
با فلزات و سنگ های گران قیمت تهیه و ساخته 
شده است و با قیمت 15 میلیون دالر آمریکا عرضه 
می شود.وی همچنین برای دوخت گران ترین لباس 
جهان که یک جامه بلند با الماس های قرمز بود نیز 
اشتهار جهانی دارد. گفته می شود دوخت این کفش 
صدها ساعت ادامه داشته.پاشنه های کامال متقارن 
این کفش ها از الماس های سه قیراطی نایاب و 
صورتی و از الماس های آبی یک قیراطی ساخته 
شده اند که هر کدام به تنهایی بالغ بر 1۲8 هزار 
دالر آمریکا قیمت دارند. همچنین، ۴ عدد الماس 
سه قیراطی بی نقص و کامل و یکهزار الماس ریز و 
نقطه ای برای طراحی بدنه کفش استفاده شده است.
طرح عمومی کفش همانند کیک است. جالب است 
بدانید که زیپ و قزن های کفش تماما از جنس طال 
هستند. چرم به کار رفته در بدنه نیز روکش طالی 
۲۴ عیار دارد و نخ ها نیز همگی نخ طال هستند.

همچنین باید اشاره کنیم که گلدوزی داخلی کفش 
است. یک  عیار دوخته شده  نخ طالی 18  با  نیز 
گل یاسمن عربی از جنس چرم در بخش جلویی 
آن کار شده و در نهایت، یک الیه اسپری رزگلد بر 
کل کفش زده شده است.طراح این کفش کیک مانند 
بیان داشته که: بسیاری از مشتری های من جواهرات 
بسیاری دارند اما در کل زندگی شاید فقط یک یا 
دو بار از آن استفاده کنند. اما به کار گرفتن آن ها 
در وسایل و ابزار روزمره باعث می شود تا این افراد 
بتوانند دارایی خود را درمعرض دید عموم قرار دهند.

جذابترین ها 

عکس ها :ساالری نیا  

 امین جم - دبیر کل مجمع مجالس آسیایی و رئیس 
خبری  نشست  در  یونسکو  با  همکاری  ایرانی  انجمن 
بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات بیان کرد: سخن از 
رسانه و مطبوعات که به میان می آید نام چهره ماندگار 
زنده  اذهان  در  معتمدنژاد  پروفسور  المللی  بین  و  ملی 
گفته وی  به  است  جنوبی  افتخار خراسان  که  می شود 
نوین  علم  در  معتمدنژاد  استاد  مرحوم  خطه  این  فرزند 
ارتباطات در کشور ما نقش بزرگی را ایفا کرده و از پدران 
و واضعان این دانش نوین به شمار می آید.دکتر مجیدی 
با اشاره به اینکه امروز از پروفسور معتمدنژادها و گنجی 
ها و سایر بزرگواران که از این خطه برخاسته اند و در 
گسترش دانش در این مرز و بوم ایفای نقش کرده اند 
سخن به میان می آید افزود:  این توان و ظرفیت خطه 
زرخیز خراسان جنوبی در اعماق تاریخ مرز و بوم ساری 

و جاری است. 
عالمه  نکوداشت  پیش  سال  چند  شد:  یادآور  وی 
عبدالعلی بیرجندی منجم و ریاضی دان بزرگ را داشتیم 
که نام این شخصیت در فهرست نکوداشت های سازمان 
های  نکوداشت  پیاپی  سال  دو  و  گرفت  قرار  یونسکو 
پاسداشت  برای  المللی  بین  و  ملی  استانی،  در  مختلفی 

این شخصیت برگزار شد.
نماینده سابق ایران در یونسکو با بیان اینکه مواریث 
از  برخی  از آن ها در  داریم که بخشی  عظیم فرهنگی 
فهرست های میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است 
ادامه داد:  از جمله می توان از باغ اکبریه بیرجند نام برد  

که در فهرست باغ های ایرانی جای گرفت. 

 کویر لوت به عنوان اولین پرونده طبیعی 
کشور در میراث جهانی یونسکو

در  که  است  فردوس  بلده  قنات  به  اشاره  وی ضمن 
قرار  یونسکو  میراث جهانی  ثبت شده در  قنوات  پرونده 
دارد خاطر نشان کرد:  و در دو سال گذشته کویر لوت 
به عنوان اولین پرونده طبیعی کشور در فهرست میراث 
جهانی یونسکو قرار گرفت که حوزه این کویر را مثلث 
استان های خراسان جنوبی، کرمان و سیستان بلوچستان 

شکل می دهد. 
دکتر مجیدی عنوان کرد: همه  این ثبت ها که گوشه 
ای از توان این منطقه است و نشان از ظرفیت باالی این 
معرفی  برای  باید   . دارد  در عرصه های مختلف  استان 
هرچه بیشتر خراسان جنوبی به کار گرفته شود و از سوی 
دیگر این اندوخته ها و سرمایه ها نقد شود و در خدمت 
صنعت گردشگری قرار گیرد صنعتی که امروزه به عنوان 

موتور محرک اقتصاد ملی کشورها به شمار می آید.

رونق گردشگرى مستلزم زیر ساخت هاى 
فکرى، مادى و معنوى است

تاکید کرد: رونق گردشگری مستلزم فراهم سازی  وی 
زیرساخت های فکری، مادی و معنوی است. خالء های 
قانونی، سیاستگذاری، ناکارآمدی های اجرایی و اداری همه 
باید برطرف شود تا بخش خصوصی که باید در قلب صنعت 
گردشگری باشد با اشتیاق تام و تمام وارد این عرصه شود.دبیر 
کل مجمع مجالس آسیایی و رئیس انجمن ایرانی همکاری با 
یونسکو  ادامه داد: در سال های گذشته کارهای خوبی انجام 
اما راهی طوالنی پیش رو است.وی با بیان اینکه  در شرایطی 
که مشکالت زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی شرق 
ایران را با بحران آب رو به رو کرده و باید آن گونه که شایسته 
است در این زمینه سیاستگذاری و قانون گذاری شود:  تا در 
یک بازه مشخص مشکل آب منطقه و سایر استان های 

درگیر حل شود.

سهم خراسان جنوبی در 
پروژه هاى آب مشخص شود

مجیدی اظهار خوشحالی کرد :که امروز صحبت از ابر 
پروژه هایی است که در حوزه آب در حال تعریف است 
و قریب به ده استان را در می گیرد سهم استان خراسان 
جنوبی در این حوزه باید تعریف شود و جدول زمانی برای 

تحقق آن مشخص شود. 
های  حوزه  در  جمعیت  تثبیت  برای  کرد:   اظهار  وی 
از  باید  امنیت ملی مرتبط است  با  روستایی و مرزی که 
صنعت گردشگری و بوم گردی استفاده کرد تا توان های 

محلی در کنار هم قرار بگیرد و هم افزایی انجام شود و 
فرزندان این خطه بتوانند با زیست بوم خود ارتباط بیشتری 
برقرار و ا ز مواریث طبیعی و فرهنگی موجود در این خطه 

برای رونق گردشگری و اشتغال زایی استفاده کنند.
و  محلی  جوامع  توانمندسازی  اینکه  یادآوری  ضمن 
فارغ التحصیالن دانشگاهی با رویکرد گردشگری یکی 
از مواردی است که دستگاه های دولتی می توانند به این 
انسانی الزم را که شرط  صنعت یاری رسانند تا نیروی 
الزم برای توفیق در این صنعت است فراهم شود ادامه 
هتل  غذایی،  صنایع  نقل،  و  حمل  های  زیرساخت  داد: 
داری و بوم گردی از جمله لوازمی است که باید فراهم 

شود تا این صنعت رونق الزم را پیدا کند. 
مجیدی خاطر نشان کرد: اخیرا به همت اتاق بازرگانی، 
صنایع و کشاورزی استان کمیسیون گردشگری و اقتصاد 
فرهنگ و هنر شکل گرفته و امیدواریم که با هم اندیشی 
و هماهنگی های الزمی که در این زمینه انجام خواهد 
گرفت از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده الزم شود 
رونق  برای  دولتی  بخش  سوی  از  را  الزم  همراهی  و 

گردشگری در استان داشته باشیم.

نمایشگاه مطبوعات فرصت استثنایی
 براى شناسایی فرصت ها و تبادل اندیشه ها

های  تبادل  و  مطبوعات  نمایشگاه  کرد:  اظهار  وی 
این  شناسایی  برای  است  استثنایی  فرصتی  ای  رسانه 
فرصت ها و تبادل این آرا و اندیشه و ها و کسب تجربه 
صنعت  رونق  برای  مناسب  بستر  کردن  فراهم  و  ها 
گردشگری را فراهم می سازد. .دکتر مجیدی با اشاره به 
اینکه رسانه ارتباط تنگانگی با اقتصاد دارد تصریح کرد  
اگر عنصر رسانه به درستی به خدمت گرفته شود بسیاری 
از مشکالت در حوزه افکار عمومی و آماده کردن افکار 

برای کسب و کارهای نو برطرف خواهد شد.

شخصیت هاى چون معتمد نژاد از فرصت 
هاى مناسب براى معرفی استان

دبیر کل مجمع مجالس آسیایی و رئیس انجمن ایرانی 

همکاری با یونسکو ادامه داد:  نام شخصیت های بزرگی 
مانند پروفسور معتمدنژاد که با رسانه در ارتباط است نیز 
از فرصت هایی است که خطه فرهنگی خراسان جنوبی 
بایستی استفاده کند تا افکار عمومی را در سطوح ملی و 

بین المللی متوجه توان این استان کند .
و  ها  همایش  ملی،  های  نشست  اینکه  بیان  با  وی 
گوناگون  های  مناسبت  در  که  مختلفی  های  برنامه 
و  بیشتر  ها  توانمندی  این  تواند  می  شود   می  برگزار 
بیشتر معرفی شود ادامه داد:  از ظرفیت های فرهنگی 
استان و از مواریث گرانسنگی که در استان وجود دارد 
میراث مکتوب استان است که نیازمند حفظ و نگهداری 
دوستان  همت  به  رابطه  این  در  که  است  پاسداشت  و 
شورای  مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه  و  کتابخانه  در  ما 
اسالمی و اداره کل میراث خراسان جنوبی و همچنین 
با یونسکو قرار است کارگاهی  ایرانی همکاری  انجمن 
حفط  و  مرمت  حوزه  در  تا  باشیم  داشته  زمینه  این  در 
و نگهداری آثار تاریخی مکتوب آموزش های الزم به 

کارشناسان استان داده شود. 
از  مطبوعات   نمایشگاه  در  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
به  گرفته  قرار  استان  رسانه های  اختیار  در  که  فرصتی 
را  تجربه هایی  و  قرار گیرد  استفاده  نحو مطلوبی مورد 
های  برنامه  در  بیشتر  حضور  برای  باشند  کرده  کسب 
ها  برنامه  این  رهگذر  از  و  المللی  بین  و  ملی  مختلف 

خراسان جنوبی را بیشتر و بیشتر معرفی کنند. 
استان  جنوبی  خراسان  اینکه  بیان  با  مجیدی  دکتر 
منابع  ی  حوزه  در  که  باالیی  توان  ولی  است  نوپایی 
ابراز  و  شود  معرفی  بیشتر  بایستی  که  دارد  انسانی 
بیشتر  استان  اجتماعی  های  سرمایه  کرد:   امیدواری 
مورد توجه قرار بگیرد و از آرا و افکار ارزنده عزیزانی 
در سرتاسر کشور  و  اند  خاسته  پا  به  این خطه  از  که 
آبادانی  و  پیشرفت  برای  هستند  تاثیرگذار  جهان  و 
های  اتاق  قالب  در  و  شود  استفاده  جنوبی  خراسان 

شود. استفاده  ها  سرمایه  این  از  اندیشی  هم  و  فکر 
های  حوزه  در  جمعیت  تثبیت  برای  کرد:   اظهار  وی 
باید  امنیت ملی مرتبط است  با  روستایی و مرزی که 
تا  کرد  استفاده  گردی  بوم  و  گردشگری  صنعت  از 
توان های محلی در کنار هم قرار بگیرد و هم افزایی 
بوم  با زیست  بتوانند  این خطه  فرزندان  و  انجام شود 
و  طبیعی  مواریث  ز  ا  و  برقرار  بیشتری  ارتباط  خود 
گردشگری  رونق  برای  خطه  این  در  موجود  فرهنگی 

کنند. استفاده  زایی  اشتغال  و 
انجمن  رئیس  و  آسیایی  مجالس  مجمع  کل  دبیر 
اینکه  یادآوری  ضمن  یونسکو  با  همکاری  ایرانی 
التحصیالن  فارغ  و  محلی  جوامع  توانمندسازی 
دانشگاهی با رویکرد گردشگری یکی از مواردی است 
که دستگاه های دولتی می توانند به این صنعت یاری 
برای  الزم  شرط  که  را  الزم  انسانی  نیروی  تا  رسانند 

داد:  ادامه  شود  فراهم  است  صنعت  این  در  توفیق 
زیرساخت های حمل و نقل، صنایع غذایی، هتل داری 
و بوم گردی از جمله لوازمی است که باید فراهم شود 

تا این صنعت رونق الزم را پیدا کند. 
اتاق  همت  به  اخیرا  کرد:  نشان  خاطر  مجیدی 
کمیسیون  استان  کشاورزی  و  صنایع  بازرگانی، 
و  گرفته  شکل  هنر  و  فرهنگ  اقتصاد  و  گردشگری 
امیدواریم که با هم اندیشی و هماهنگی های الزمی 
ظرفیت  از  گرفت  خواهد  صورت  زمینه  این  در  که 
همراهی  و  شود  الزم  استفاده  خصوصی  بخش  های 
الزم را از سوی بخش دولتی برای رونق گردشگری 

باشیم. داشته  استان  در 

نمایشگاه مطبوعات فرصت استثنایی براى 
شناسایی فرصت ها و تبادل اندیشه ها

های  تبادل  و  مطبوعات  نمایشگاه  کرد:  اظهار  وی 
این  شناسایی  برای  است  استثنایی  فرصتی  ای  رسانه 
فرصت ها و تبادل این آرا و اندیشه و ها و کسب تجربه 
صنعت  رونق  برای  مناسب  بستر  کردن  فراهم  و  ها 
گردشگری را فراهم می سازد. .دکتر مجیدی با اشاره به 
اینکه رسانه ارتباط تنگانگی با اقتصاد دارد تصریح کرد  
اگر عنصر رسانه به درستی به خدمت گرفته شود بسیاری 
از مشکالت در حوزه افکار عمومی و آماده کردن افکار 

برای کسب و کارهای نوین برطرف خواهد شد.

شخصیت هاى چون معتمد نژاد از
 فرصت هاى مناسب براى معرفی استان

دبیر کل مجمع مجالس آسیایی و رئیس انجمن ایرانی 
همکاری با یونسکو ادامه داد:  نام شخصیت های بزرگی 
مانند پروفسور معتمدنژاد که با رسانه در ارتباط است نیز 
از فرصت هایی است که خطه فرهنگی خراسان جنوبی 
بایستی استفاده کند تا افکار عمومی را در سطوح ملی و 

بین المللی متوجه توان این استان کند .
و       ها  همایش  ملی،  های  نشست  اینکه  بیان  با  وی 
گوناگون  های  مناسبت  در  که  مختلفی  های  برنامه 
و  بیشتر  ها  توانمندی  این  تواند  می  شود   می  برگزار 
بیشتر معرفی شود ادامه داد:  از ظرفیت های فرهنگی 
استان و از مواریث گرانسنگی که در استان وجود دارد 
میراث مکتوب استان است که نیازمند حفظ و نگهداری 
دوستان  همت  به  رابطه  این  در  که  است  پاسداشت  و 
شورای  مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه  و  کتابخانه  در  ما 
اسالمی و اداره کل میراث خراسان جنوبی و همچنین 
با یونسکو قرار است کارگاهی  ایرانی همکاری  انجمن 
حفط  و  مرمت  حوزه  در  تا  باشیم  داشته  زمینه  این  در 
و نگهداری آثار تاریخی مکتوب آموزش های الزم به 

کارشناسان استان داده شود. 
مطبوعات   نمایشگاه  در  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 

گرفته  قرار  استان  های  رسانه  اختیار  در  که  فرصتی 
به نحو مطلوبی مورد استفاده قرار گیرد و تجربه هایی 
را کسب کرده باشند برای حضور بیشتر در برنامه های 
ها  برنامه  این  رهگذر  از  و  المللی  بین  و  ملی  مختلف 
دکتر  کنند.  معرفی  بیشتر  و  بیشتر  را  جنوبی  خراسان 
نوپایی  استان  جنوبی  خراسان  اینکه  بیان  با  مجیدی 
انسانی  منابع  ی  حوزه  در  که  باالیی  توان  ولی  است 

دارد و بایستی بیشتر معرفی شود.
اجتماعی  های  سرمایه  کرد:   امیدواری  ابراز  وی 
افکار  و  آرا  از  و  بگیرد  قرار  توجه  مورد  بیشتر  استان 
در  و  اند  خاسته  پا  به  این خطه  از  که  عزیزانی  ارزنده 
سرتاسر کشور و جهان تاثیرگذار هستند برای پیشرفت 
و آبادانی خراسان جنوبی استفاده شود و در قالب اتاق 
های فکر و هم اندیشی از این سرمایه ها استفاده شود.

خراسان جنوبی نوپایست 
ولی توان باالیی در منابع انسانی دارد

دبیركل مجمع مجالس آسیایي و رئیس انجمن ایراني همکاري با یونسکو در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات:

اتاق فکر و اندیشه برای شناسایی توانمندی های استان
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پیشگیری برای  راههایی 
 از قضاوت های پیش از موعد

هر  از  قبل  بگذارید:  مقابل  طرف  جای  به  را  خود 
بگذارید  مقابل  طرف  جای  به  را  تان  خود  چیز 
نشان  خود  از  رفتاری  چه  بودید  او  جای  شما  اگر 
میان  در  داوری  پیش  که  زمانی  قطعا  دادید.  می 
و  بدبینی  و  پای شک  غالبا  افتد  می  اتفاق  زوجین 
حسادت در میان است، حدس نزنید: اینکه دوست 
افتاده  اتفاق  که  ای  حادثه  مورد  در  باشید  داشته 
حدس بزنید و بعد قضاوت کنید کار نادرستی است 
آن  نرسیده  اثبات  به  که حدستان  زمانی  تا  حداقل 

را با کسی در میان نگذارید.
بزرگترین  از  یکی  نگویید:  چیزی  دیگران   به 
از  بعد  ما  که  است  این  داوری  پیش  های  آفت 
در  را  دیگران  سرعت  به  خود  هنگام  زود  قضاوت 
. تصور کنید این کالم شما  جریان قرار می دهیم 
حتی روی یک فرد تاثیر بگذارد و یا باعث به وجود 
از بین رفتن رابطه میان اشخاص  آمدن کدورت و 
بلکه دیگران  تنها خودتان  نه  این صورت  شود در 
اید. کرده  عجوالنه  های  قضاوت  درگیر  نیز  را 
مانند  نباید  همه  بپذیرید:  را  دیگران  های  تفاوت 
زندگی  به  که  هاست  تفاوت  این  کنند.  فکر  شما 
رنگ و بوی تازه می دهد. گاهی چون دیگران را 
و  به خطا  کنید  می  قضاوت  فکر خود  و  نگرش  با 

اشتباه می روید.
پیشداوری  حس  که  مواقعی  در  ساده:  سوال  یک 
سوال  یک  با  قضاوت  از  قبل  شده  زنده  شما  در 
ساده شاید بتوانید مشکل را حل کنید و دیگران را 

نیندازید. مخمصه  به 

در شهر ما دیوانه ای زندگی می کند که همه او را دست 
بازیچه های شهر  کوچه  کوچه پس  در  و  اندازند   می 

 بچه ها قرار می گیرد.روزی او را در کوچه ای دیدم که 
با کودکانی که او را ملعبه خود قرار داده بودند با خنده و 
شادی بازی می کرد.او را به خانه بردم و پرسیدم: چرا 
کودکانی که تو را مسخره می کنند و به تو و حرفها و 

کارهایت می خندند را از خود نمی رانی؟؟ با خنده گفت:
برانم  خود  از  را  خدا  بندگان  که  ام  شده  دیوانه  مگر 
آنها هدیه دهم؟  به  را  لبخند  توانم  حالی که می  در 
او  از  دوباره  برد.  فرو  فکر  در  مدتی  مرا  جوابش 
به  تا  که  را  ترین چیزی  و زشت  پرسیدم:قشنگترین 
حال دیده ای را برایم تعریف کن.!لیوان آبی که در اتاق 
بود را برداشت و سر کشید.با آستین لباسش آبی که از 
دهانش شر کرده بود را پاک کرد و گفت :قشنگترین 
چیزی را که در تمام عمرم دیده ام لبخندی است که 
پدرم هنگام مرگ بر لب داشت.و زشت ترین چیزی که 
دیده ام مراسم خاکسپاری پدرم بود که همه گریه کنان 
جسد را دفن می کردند.پرسیدم:چرا به نظر تو زشت 
 بود؟مگر مراسم خاک سپاری بدون گریه هم می شود؟

لبخند زده  به مرگ  برای کسی که  داد: مگر  جواب 
این فکر  روز در  آن  از  باید گریه کرد؟؟ و من  است 
ما  یا مردم شهر  دیوانه است  این مرد  آیا  هستم که 

دیوانه اند که او را دیوانه می پندارند؟؟...

انسانهای بزرگ، دو دل دارند
 دلی که درد می کشد و پنهان است
 و دلی که می خندد و آشکار است

باران که می بارد همه پرنده ها به دنبال سر پناهند 
اماعقاب برای اجتناب از خیس شدن باالتراز ابرها پرواز 

می کند این دیدگاه است که تفاوت را خلق می کند.

روی بنمایی و دل از من شوریده ربایی
تو چه شوخی که دل از مردم بی دیده ربایی
تو که خود فاش توانی دل یک شهر ربودن

دل شوریده روا نیست که دزدیده ربایی

برای کار کردن کافی نیست که انسان پشت یک 
میز بنشیند، بلکه باید خود را در هنگام کار از همه ی 
اندیشه های گوناگون پاس داشته و در امان نگاه دارد.

پروردگارا: از بابت زیباترین تکـرار این دنیا که بیداریست
 تو را سپاسگزارم، از تو تقاضا دارم همانطور که 

چشم صورت ما را به زیباییهایت بازکردی
چشم دلمان را هم به حقیقت بندگیت باز نگهدار.

استیون هاوکینگ بسیار بد خط و شاگردی خودسر بود. 
او هرگز خودش را به خواندن کتاب های درسی محدود 
نمی کرد و با مطالعه آزاد، سعی می کرد سطح معلوماتش 
دنبال  به  ببرد. در کتاب های درسی  باالتر  از دیگران  را 
اشتباهات می گشت و با معلم ها بسیار جر و بحث می 
کرد اما استعدادش در زمینه درک علوم ریاضی و فیزیک 
از همان دوران مدرسه خیره کننده بود. دست آخر همین 
استعداد و کنجکاوی در کشف چیزهای دست نیافتنی، او 
را به یکی از چهره های سرشناس فیزیک نظری و کیهان 
شناسی تبدیل کرد.در قصه زندگی همه مشاهیر و آدم های 
موفق، یک شباهت ویژه وجود دارد و آن استعداد است، آنها 
آدم های با استعدادی بوده اند که موفق شدند این توانایی 
بی نظیرشان را در راستای موفقیت شان به کار بگیرند اما 
آنهایی که استعداد آنچنانی در هیچ زمینه ای ندارند، چه کار 
می کنند؟ هافینگتن پست این پیشنهادها را به آنها می دهد:

سختکوش باشید 
تا به حال، طی تاریخ کسی نتوانسته است به دیگران یاد 
بدهد چطور سختکوش باشند؛ این چیزی است که در درون 
آدم ها نهفته است و باید خودشان راهی برای شکوفا شدن 
آن پیدا کنند. آدم های موفق حس سختکوشی شان را 
هرگز به فراموشی نمی سپارند. یادتان باشد اگر برای رسیدن 
به هدفی، سختکوش باشید و بارها شانس تان را امتحان 

کنید، حتما به آن می رسید.

منافع خودتان را بشناسید 
هر مشکلی منبعی از راه حل ها دارد. اگر در کارتان موفق 
نیستید، باید منبع مورد نظر را پیدا و از طریق آن اقدام کنید. 
منابع خودتان را بشناسید، حفره های زندگی تان را پیدا و 

آنها را با منابع مورد نظر پر کنید.
ارتباطات خود را گسترده کنید 

هر ارتباطی درس جدیدی به شما می دهد که می تواند 
کارساز باشد. در هر یک از این ارتباط ها شما بخشی از 
وجود خودتان را کشف می کنید که می تواند در مسیر 

رسیدن به موفقیت به شما کمک کند.
برای هر چیزی آماده باشید 

هر فرصت جدیدی می تواند راهی برای رسیدن به موفقیت 
باشد. درها را نبندید و برای پذیرش هر چیزی آماده باشید. 
بر مسیر  تواند نقش موثری  اتفاقات می  این  از  هر یک 

موفقیت شما بگذارد.
نیمه پر لیوان را ببینید 

خوش بین و مثبت باشید، قرار نیست به محض این که 
کاری را شروع کردید، موفق شوید. نیمه پر لیوان را ببینید 
و یادتان باشد هر چیز بزرگی مجموعی از چیزهای کوچک 

است که یک روز اصال به آن توجهی نمی کردید.
اشتیاق، اشتیاق و باز هم اشتیاق 

شور و شوق سطح بعدی خوش بینی است. وقتی آدم ها 
درباره اتفاقی خوش بین هستند، درباره آن هیجان زیادی 

دارند و با اشتیاق دنبالش می کنند. در بیشتر مواقع همین 
اشتیاق است که کاری می کند فرد انگیزه اش را از دست 

ندهد و از مسیر خارج نشود.
ذهن تان را فعال نگه دارید 

ذهن فعال، همواره به دنبال ایده های جدید می گردد. ذهن 
تان را فعال نگه دارید که بتوانید ایده های جدید پیدا کنید و 
از میان آنها مسیر موفقیت را بیابید. یک ذهن بسته هیچ گاه 

نمی تواند فکر جدیدی بکند.
 اولویت ها را در نظر بگیرید 

را  اول  کنیم که سرعت حرف  زندگی می  در جهانی  ما 
می زند؛ باید سریع بود و تند. یادتان باشد که بین تمامی 
کارهایی که هر روز باید انجام دهید، بعضی از آنها مهم تر 
هستند که باید آنها را در اولویت قرار دهید. اولویت بندی 

به شما کمک می کند چیزهای مهم را به تعویق نیندازید.
تشنه یادگیری باشید این هم از آن جمله چیزهایی است که 
آموزش دادنی نیست. نمی توان کسی را نشاند و به او یاد 
داد که چطور تشنه یادگیری باشد، اما عطش کسب دانش 
بیشتر، فرصت های بیشتر و بازخورد بیشتر، از مهم ترین 

چیزهایی است که برای موفقیت الزم و ضروری است.
زمینه را فراهم کنید 

رسیدن به هر چیزی و کسب موفقیت در آن به امکانات 
ابتدایی نیازمند است؛ برای مثال، کسی که هیچ سوادی 
ندارد، نمی تواند در دانشگاه درس بخواند. زمینه الزم برای 

رسیدن به موفقیتی را که می خواهید، فراهم کنید و در 
مسیر قرار بگیرید و در آن بمانید؛ این مهم ترین قدمی 

است که باید بردارید.
نظم را رعایت کنید 

مفهوم نظم در اینجا تمیزی و پاکیزگی نیست؛ زندگی 
تان را مرتب بچینید و یادتان باشد آدم های پریشان که 
زندگی نامرتبی دارند، هیچ گاه نمی توانند موفق شوند. 
باید همه چیز در جای خود قرار بگیرد که شما بتوانید در 
مسیر موفقیت حرکت کنید. کسی که صبح ها تا ظهر 
انسان موفق،  از یک  پنج ساعت  می خوابد، دست کم 

زمان کمتری دارد.
خواسته های خود را به چالش بکشید 

از روش های سنتی دست بردارید؛ قرار نیست اگر خواسته 
ای دارید دقیقا همین طور که دیگران رفتار می کنند، شما 
هم همان کار را کنید که به نتیجه برسید. خواسته های 
خود را به چالش بکشید و یادتان باشد که هر کسی روش 

خودش را دارد.
نتقادپذیر باشید 

به  رسیدن  برای  که  است  مواردی  از  یکی  مورد  این 
سازنده  انتقادهای  از  است.  ضروری  و  الزم  موفقیت 
انتقادهاست  این  با  باشد  یادتان  و  استفاده کنید  دیگران 
که شما متوجه مشکالت خود می شوید و راهی برای رفع 

آنها پیدا می کنید..
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)رشته های الکترونیک و کامپیوتر در 
اولویت خواهندبود( * یک نفر آقا جهت 
 تعمیرات پرینتر با تجربه کاری نیازمندیم.

آدرس: بلوار شهدای عبادی، ابتدای بلوار 
شهید فایده، ساختمان توشیبا 

ساعت مراجعه: 17 الی 20

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

را تجربه کنید.   09158668002

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به یک ام دی اف کار ماهر نیازمندیم. 

09153622817 - حسن زاده

به یک مدرک لیسانس تأسیسات مکانیک 
یا برق با حداقل 3 سال سابقه بیمه مرتبط 
بعد از تحصیل نیازمندیم.   09153612381

به دو نفر خانم و آقا نوجوان با 
سابقه کار برای کار در غذای آماده 

نیازمندیم.    09155624508

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه 
ضایعات آهن و چدن شما را با باالترین 

قیمت در سطح استان نقدا خریدار است. 
بین رجایی 21 و 23       09036240644

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507
 حسینی 

با 5 سال سابقه کار  اصالح و گریم داماد 
و ... با تخفیف ویژه و قیمت مناسب

 در خدمت آقایان عزیز 
خیابان غفاری ، خیابان فرهنگ، روبروی 

شهرداری      با مدیریت: محمدیان

آرایش بـردیـا

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

1 درصد  
00

تضمینی

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست
  09155614521 - زارع

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
کافیست یک بار امتحان کنید

پیتزا بزرگ همراه با سس و نوشابه رایگان
فقط 6000 تومان

شعبه یک: بلوار صیاد شیرازی واحد 90
32236351

شعبه دو: معلم ، خیابان 15خرداد
 میدان 7 تیر، ضلع جنوبی

آماده عقد قرارداد با ارگان های دولتی  
شرکت ها و بوفه های مدارس

 با نازل ترین قیمت

پیک رایگان

شماره مدیریت: 09157014292
32436935 -09159634292 

ساخت استخر  
ژئو ممبران      

09153637917

فروش یک عدد درب کرکره ای 
محافظ درب آپارتمان

09159626461

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های 

اتوماتیک، جک  پارکینگی ، 
کرکره ، سکوریت اتومات(  

 09303107002
09155614880

گچ کاری و گچ بری 
پذیرفته می شود. 

در اسرع وقت 
)شهر و روستا(  

09904712042
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تیم کاراته بانوان استان در یزد درخشید

دوره  سومين  که  این  بيان  با  استان  کاراته  هيات  ریيس  حسينی- 
با  یزد  در  و  ایران،  ميزباني  به  کاراته  شين  المللي  بين  مسابقات 
مسابقات  این  در  کرد:  عنوان  رسيد،  پایان  به  برتر  نفرات  معرفی 
که با حضور 350 مبارز از سراسر ایران و کشور هاي ترکيه ،عراق 
مدال طال   8 با کسب  ایران  تيم  برگزار شد  پاکستان  و  ،افغانستان 
مقام اول تيمی را کسب کرد که 3 مدال طال را تيم خراسان جنوبی 
به دست آورد. احمدی پيما با اشاره به این که از تيم خراسان جنوبی 
بر حریفان خود  با غلبه  زهرا رستمي، زهرا کشتگر و طاهره حقگو 
به مقام قهرمانی رسيدند ادامه داد: ستاره ادهمي دیگر کاراته کای 
سادات  زهرا  وی  گفته  به  شد.  قهرمان  نایب  نيز  جنوبی  خراسان 
بنایي، الهه عرب،فرزانه عرب خزاعي ، ستاره صمصامي ،آتنا دهقان 
، زهرا جعفري و  ، اکرم رمضاني  ، ویدا تبریزي  پور، ساجده عرب 

نازنين زهرا اسماعيل زاده هم در جایگاه سوم ایستادند.

حضور شمشیر باز خراسان جنوبی
در اردوی تیم ملی

دانشمند،  گفت:عارف  جنوبی  خراسان  شمشيربازی  هيئت  ریيس 
مود،  دعوت شد. قالسی  ملی  تيم  اردوی  به  بيرجندی  شمشيرباز 
در رشته  ليگ شمشيربازی  دانشمند،در هفته نخست  عنوان کرد: 
اسلحه اپه خوش درخشيد و نام خود را درليست اردوی تيم ملی 
سال  ماه  آبان  پانزدهم  تا  ملی  تيم  اردوی  افزود:  وی  کرد.  ثبت 
برگزار خواهدشد. تهران  سالن شهيد شيرودی  ميزبانی  به  جاری 

ارتباط بیماری های قلبی کودکان
 با کبودی لب ها

بهترین روش  متخصص قلب کودکان گفت: 
تشخيص بيماری های قلبی در سنين نوزادی 
ناخن کودکان است که  به لب ها و زیر  توجه 
باشد  داشته  کبودی  حالت  ناحيه  دو  این  اگر 
ممکن است نوزاد به بيماری قلبی مبتال شده 

باشد. لذا توصيه می شود با مراجعه به پزشک و 
انجام  آزمایش های کم خونی و اختالالت تيروئيد 
خورگامی  یابد.  اطمينان  قلبی  بيماری  نبود  از 
افزود: سردی هوا، گریه بيش از حد کودک نيز 
باعث کبودی لب ها خواهد شد که این موضوع 
نشان دهنده بيماری قلبی نيست و معمواًل عالیم 
کبودی که به دليل بيماری های قلبی است در 
زمان استراحت یا شير خوردن نوزاد بروز می کند.

چه افرادی صبح ها حتما باید 
آب بنوشند؟

چون  بنوشيد،  آب  روز  طول  در  باید  شما 
شده  تشکيل  آب  از  شما  بدن  درصد   ۷0
عضالت  بافت  درصد   ۷5 همچنين  است. 
تشکيل شده  آب  از  نيز  8۲ درصد خون  و 
است. با این وصف آب در عملکرد درست 

این  از  گذشته  دارد،  مهمی  نقش  بدن 
هر  یا  خوردن  غذا  از  قبل  آب  نوشيدن 
داخلی  سيستم  سازی  پاک  باعث  چيزی 
بدن شما می شود. این افراد صبح ها حتما 
دارند- کمردرد  که  افرادی  بنوشند:  آب 

افرادی که زود عصبانی می شوند- فرادی 
که استرس بيش از حد دارند- افرادی که 

دارند. عفونی  بيماری های 

یک کشته براثر واژگونی پراید در محور 
بیرجند - خوسف

مرکز  سيما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
استان گفت:  راه  پليس  رئيس  خراسان جنوبی، 
واژگونی یک  اثر  بر  پنج شنبه شب   ۲۲ ساعت 
خوسف  جاده   ۲3 کيلومتر  در  پراید  دستگاه 
و  مصدوم  خودرو  ساله   11 سرنشين  بيرجند 
منتقل  بيرجند  )ع(  رضا  امام  بيمارستان  به 
بيمارستان  در  جراحات  شدت  علت  به  که  شد 
جان باخت.سرهنگ رضایی علت این حادثه را 

توجه نکردن راننده به جلو  عنوان کرد.

آلوئه ورا برای سالمت دهان و دندان مفيد است. این محصول می 
تواند به واسطه خواص ضد باکتری و ضد ميکروب خود دندان ها و 
لثه ها را سالم نگه دارد. همچنين، آلوئه ورا حاوی ویتامين ها و مواد 

معدنی است که از سالمت لثه ها حمایت می کنند.
از  ای  آرایه  در  استفاده  پر  دهنده  تشکيل  مواد  از  یکی  ورا  آلوئه 
است.  مختلف  بهداشتی  و  آرایشی  و  دارویی  غذایی،  محصوالت 
آرایشی  محصوالت  و  ورا  آلوئه  های  قرص  یا  آب  ورا،  آلوئه  ژل 

مختلف حاوی این ماده طبيعی هستند. آلوئه ورا هزاران سال است 
استفاده  دارویی  و  آرایشی  در محصوالت  گسترده  به صورت  که 
»گياه  عنوان  به  باستان  در مصر  ورا  آلوئه  حقيقت،  در  می شود. 
آن  نيز محبوبيت  دنيای مدرن  در  و  جاودانگی« شناخته می شد 

رو به افزایش است.
امروزه، پژوهشگران در سراسر جهان عناصر مختلف گياه آلوئه ورا 
را مطالعه می کنند و تالش می کنند تمام فواید آن را شناسایی 

و رمزگشایی کنند. مطالعات صورت گرفته طی چند سال گذشته 
این محصول  فواید  از  بسياری  ورا  آلوئه  درمانی  در مورد خواص 

را ثابت کرده اند.
خواص درمانی آلوئه ورا عبارتند از : پشتيبانی از سالمت دهان و 
دندان - تنظيم سطوح قند خون- کاهش کلسترول باال-تسکين 
سوزش سر دل- درمان آکنه  محافظت پوست در برابر پرتوهای 

خورشيد - درمان سوختگی های جزئی- تقویت رشد مو

از فواید اثبات شده آلوئه ورا برای سالمت

کشف 120کیلوگرم تریاك در شهرستان نهبندان 

فرمانده انتظامي استان از کشف 1۲0کيلوگرم تریاک در عمليات پليس شهرستان نهبندان خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پليس،سردار«مجيد شجاع«در تشریح این خبر اظهار داشت:روز 
گذشته مأموران انتظامي پاسگاه عربخانه نهبندان هنگام کنترل خودروهاي عبوري و گشت زني در 
حوزه استحفاظي به دو خودرو پژو پارس مشکوک و آنان را متوقف کردند .وي افزود:مأموران در 
بازرسي از خودروها مقدار 1۲0کيلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه اي جاساز شده بود کشف کردند 
که  در این رابطه چهار متهم دستگير و با تشکيل پرونده برای انجام مراحل قانونی روانه دادسرا 
شدند.سردار شجاع در راستاي فرهنگ سازي و آگاه سازي مردم اظهارداشت:سوداگران مرگ با 
تبليغات گسترده با ایجاد نگرش مثبت نسبت به استعمال مواد مخدر باعث شيوع اعتياد در جامعه 
مي شوند لذا در بعد فرهنگ سازي و اطالع رساني به شهروندان تالش بيشتري نياز است که در 

راستاي تحقق این مهم،همکاري همه دستگاه هاي فرهنگي را مي طلبد.

کشف البسه قاچاق از یک دستگاه 
اتوبوس

گفت:  قاین  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
روز  قاین  شهرستان  انتظامی  ماموران 
گذشته هنگام کنترل خودروهای عبوری 
به یک دستگاه اتوبوس مشکوک  و در 
البسه  ۷۶کيلوگرم  خودرو  این  بازرسی 
۷0ميليون  ارزش  به  قاچاق  مستعمل 
واعظی  کردند.سرهنگ  کشف  ریال 
تصریح کرد: در این رابطه خودرو توقيف 

و متهم دستگير شد.

کشف 1۹ نفر شتر قاچاق در خوسف

شهرستان  انتظامی  فرمانده  صادقی  سرهنگ 
شهرستان  انتظامی  داشت:ماموران  اظهار  خوسف 
دستگاه  یک  به  عبوری  خودروهای  کنترل  هنگام 
نفر   1۹ خودرو  از  بازرسی  در  و  مشکوک  کاميون 

شتر قاچاق کشف کردند.
قاچاق  احشام  تقریبی  ارزش  افزود:کارشناسان  وی 

کشف شده را ۴۷5 ميليون ریال برآورد کردند.
خودرو  رابطه  این  داشت:در  بيان  صادقی  سرهنگ 

توقيف و یک متهم دستگير شد.

راهکاری فوق العاه برای جلوگیری
 از ابتال به آنفلوآنزای فصلی

کارشناسان با مطالعه برروی بيش از سه هزار نفر 
دریافتند استحمام با آب ولرم و خنک می تواند 
سطح  افزایش  ایمنی،  سيستم  تقویت  سبب 
در  نيز الغری  و  مو  و  پوست  زیبایی  تمرکز، 
فصل های سرد سال شود. محققان اثر استحمام 

با آب سرد به ویژه در صبح و قبل از خروج از 
خانه را برای سالمت بدن مفيد معرفی کرده اند 
اما افراد مبتال به سرماخوردگی و آنفلوآنزا نباید 
ازاین شيوه درمانی استفاده کنند، استحمام با آب 
سرد سبب تحریک سيستم ایمنی بدن و بروز 
پدیده هورمسيس دربدن می شود و درنتيجه آن 
و  رفته، فشارخون  بين  از  سلول های سرطانی 

ضربان قلب تنظيم می شود.

 C تالش برای ریشه کنی هپاتیت
تا سال 1۴00

مدیر عامل انجمن تاالسمی در اولين نشست 
گفت: ۲0  تاالسمی کشور  انجمن  تخصصی 
پوشش  تحت  در کشور  تاالسمی  بيمار  هزار 
انجمن تاالسمی هستند و بر اساس پيشرفت 
تاالسمی  بيمار  هزار   ۴ تاالسمی  سندروم 

مبتال به هپاتيت هستند که برای این گروه ها 
در  افزود:  داریم.مشهدی  خاصی  برنامه های 
مبتال  بيمار  هزار   3 حدود  گذشته  سال های 
به هپاتيت C در کشور داشته ایم که با انجام 
کار های درمانی و با پيگيری روند سالمت این 
افراد تنها 300 بيمار مقاوم به درمان هپاتيت 
درصدد   1۴00 سال  تا  که  شده  مشاهده   C

ریشه کنی هپاتيت C در کشور هستيم.

افزایش خطر ابتال به دیابت 
با مصرف نوشیدنی  حاوی مواد قندی

کارشناسان اعالم کردند: مصرف تنها دو بار 
هفته،  در  قندی  مواد  حاوی  نوشيدنی های 
افزایش  را  دو  نوع  دیابت  به  ابتال  خطر 
می دهد. در یک بررسی که اخيرا انجام شده، 
آمده  است: مصرف دو بار نوشابه های حاوی 

مواد قندی یا بدون قند در طول روز باعث 
معرض  در  بيشتر  برابر   ۲.۴ افراد  می شود 
ابتال به دیابت باشند.سازمان جهانی بهداشت 
است:  کرده   اعالم  گزارشی  در   )WHO(
دليل  به  نفر  ميليون   1۹ ساالنه  دست کم 
از  بيماری هایی  قلبی - عروقی و  اختالالت 
قبيل سندروم متابوليک و دیابت نوع دو جان 

خود را از دست می دهند.

همواره از محکم بودن اتصال لوله دودکش به وسیله گازسوز و دریچه دودکش بر روی 
روابط عمومی شرکت گاز  استان خراسان جنوبیدیوار اطمینان حاصل نمایید.

فضاهای امن در هر طبقه باید در محدوده مرکزی پالن قرار گیرد.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی   )مبحث 21 مقررات ملی ساختمان(

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
های دل  و  محرومند  پدر  موهبت  از  که  کودکانی  کوچک  های   دست 
خسته نیازمندانی که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز 
و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. تعداد خانواده های تحت 
 حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  
 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8( -  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  

 09151631855 -  32313472 056- طاهری

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع(  بیرجند

امداد باطری سپهر
تحویل و تعویض باطری 
در منزل و محل کار )بدون 

هزینه( قبول حواله از فروشگاه 
شهرداری برای همکاران 

محترم شهرداری ، آتش نشانی 
و سازمان های وابسته

تست دینام و باطری و 
استارت رایگان 

 32220423
09361779359

 نقـد و قسـط

حقیقی پور

مقام معظم رهبری: 
جلسات قرآنی را افزایش بدهید. هر چه 

می توانید تعلیم و تعلم قرآن را زیاد کنید.   
96/03/06

شروع ثبت نام دوره های

 حفـظ قـرآن کریـم
 کالس های تدبر ، روخوانی و روانخوانی

در سنین مختلف خواهران و برادران
)بیشتر هزینه دوره ها توسط خیرین تامین و با 

کمترین هزینه ارائه شده است(
برای آشنایی با برنامه های آتی به مرکز آموزش موسسه فرهنگی قرآن و 
عترت نیایش واقع در ابتدای سجادشهر، سجاد 2 طبقه سوم، مسجد چهارده 

معصوم )ع( مراجعه فرمایید.

@sootdavoodi
09369560852  
09369560847

)از ساعت 14به بعد(

)دست خیرین محترمی که قصد همکاری دارند را به گرمی می فشاریم(

3110۴
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کنگره شهدای استان، به یک جریان 

مستمر فرهنگي تبدیل شود

دادرس مقدم-استاندار در چهارمین جلسه ستاد مرکزی 
گفت، مي  سخن  استان،  گرانقدر  شهداي   کنگره 
با بیان اين مطلب تصريح کرد: در صورت برنامه ريزي 
برگزاري مطلوب  بر  مناسب، عالوه  بندي  زمان  و 
کنگره شهداي استان؛ مي توانیم آن را به يك جريان 
مستمر فرهنگي تبديل کنیم.استاندار با تاکید بر اهمیت 
برگزاري اين کنگره در استان افزود: تمامي مديران و 
دست اندکاران برگزاري اين کنگره عظیم، بايد بدانند 
در چه مسیر با ارزشي وارد شده اند، از اين رو بايد با 
جديت و با به کارگیري کلیه امكانات و منابع ملي، 
استاني و مردمي اين کنگره به بهترين نحو ممكن، با 
محوريت و مشارکت مردم برگزار شود.مروج الشريعه، 
گفت: نحوه مشارکت مردم در اين کنگره بايد اصل و 
اساس برنامه محسوب شده و خیرين استان در کشور 
و يا خارج از کشور نیز به عنوان يك ظرفیت بايد 
شناسايي شده و در اين جهت با برگزاري جلسات 
مورد نیاز از اين توان نیز بهره مناسب گرفته شود.

انتقال آب از افغانستان برای
رفع  مشکل کم آبی استان

فردوس،  شهرستان های  مردم  تسنیم-نماينده 
سرايان، بشرويه و طبس در مجلس گفت: تامین 
آب خراسان جنوبی از افغانستان در دستور کار است.
امیرحسنخانی در ديدار با جمعی از خبرنگاران طبس 
با اشاره به اهم اقدامات انجام شده درباره تامین آب 
استان اظهار کرد: فاز مطالعات صفر انتقال آب از 
افغانستان به ايران و خراسان جنوبی به پايان رسیده 
است.وی تصريح کرد: به زودی جلسه ای با وزير امور 
خارجه برگزار و موضوع انتقال آب از کشور افغانستان 
مردم  کرد.نماينده  خواهیم  نهايی  را  استان  به 
شهرستان های فردوس، سرايان، بشرويه و طبس 
نماينده  افزايش 40  طرح  به  اشاره  با  مجلس  در 
افزايش  و  طرح  اين  تايید  با  گفت:  مجلس  برای 
انتخابیه  حوزه  تفكیك  مجلس،  نمايندگان  تعداد 
طبس و بشرويه از فردوس و سرايان قطعی است.

انتصاب استاندار به عنوان رئیس شورای 
ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت

و  االسالم  حجت  سوی  از  حكمی  غالمی- طی 
المسلمین شهیدی معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان بنیاد شهید کشور؛مروج الشريعه به عنوان 
و  ايثار  فرهنگ  توسعه  و  ترويج  شورای  رئیس 

شهادت استان منصوب شد.

دعوت از مردم 
برای حضور در راهپیمایی 13 آبان

دادرس مقدم-شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و 
ائمه جمعه استان، در اطالعیه ای از مردم انقالبی 
 استان خواستند با حضور گسترده در راهپیمايی يوم ا...
های  خواهی  زياده  به  قاطع  پاسخی  آبان،   13  
استكبار جهانی بدهند. در بخشی از اين اطالعیه با 
بزرگداشت يوم ا... سیزدهم آبان آمده است :با استعانت 
از خداوند قادر متعال و با هدف خلق حماسه ای ديگر 
با تجلّی غیرت انقالبی و طنین  رسای شعار کوبنده و 
ضد استكباری مرگ بر آمريكا از تمامی اقشار مردم 
فهیم و زمان شناس برای شرکت پرشور در تظاهرات 
که ساعت 9:30 صبح امروز سیزدهم آبان ماه از مسیر 
میدان شهدا به سمت میدان ابوذر همزمان در سراسر 
می آيد. عمل  به  دعوت  شد،  خواهد  برگزار   کشور 

توجه به تامین آب و راه آهن 
برای توسعه استان ضروریست

کاری- در ششمین روز از نمايشگاه مطبوعات مدير 
مسئول نشريه  پیشرفت ملی به خبرنگار اعزمی آوا 
گفت: برای پیشرفت خراسان جنوبی بايد به دو اصل 
آب و راه آهن توجه شود. دکتر کرمانی با اشاره به 
خاص  جغرافیای  بخاطر  جنوبی  خراسان  در  اينكه 
آن صنعت و کشاورزی نمی تواند تولید ثروت کند 
افزود:  اکنون حدود 15 موسسه دولتی و همین تعداد 
موسسات غیر دولتی در استان داريم که اين ظرفیتها 
بايد به ثروت تبديل شود و خروجی داشته باشد. وی 
با اشاره به اينكه روستاهای استان های  مخصوصا 
اين يك  و  روستاهای مرزی در حال تخلیه است 
تهديد ملی است افزود: همه فكرها و جناح ها بايد در 
زير چتر روحانیت برای توسعه است استان متحد شوند.

برگزاری جلسه ستاد راهبردی صندوق بیمه 
کشاورزان روستاییان و عشایر در خوسف

بیمه  صندوق  راهبردی  ستاد  خبر-جلسه  گروه 
با  شهرستان  در  عشاير  و  روستايیان  کشاورزان 
و  صندوق  عامل  مدير  مقام  قايم  فیروزی  حضور 
معاون  بیمه ای صندوق بیمه کشاورزان روستايیان 
و عشاير کشور و فرماندار خوسف و صندوق بیمه 
استان  برگزار شد.در ابتدای جلسه شفیعی فرماندار 
با  شهرستان  مديران  همكاری  اعالم  به  خوسف 
صندوق بیمه روستايیان و عشاير و خدمت هر چه بهتر 
به کشاورزان و روستايیان و عشاير را ياد اور شد.در 
ادامه مديريت صندوق بیمه استان. فرج زاده اماری 
در باره نحوه پوشش بیمه خوسف توضیحاتی ارائه 
 داد.و مديران شهرستان نیز هر کدام با ارايه برنامه ها 
اعالم  بیمه  صندوق  خصوص  در  پیشنهادات  و 
کارگزاری  مدير  اکبری  ادامه  کردند.در  همكاری 
بیمه  صندوق  های  فعالیت  از  گزارشی   ۶00٢0
مطرح  خوسف  شهرستان  در  عشاير  و  روستايیان 
کرد.و در پايان فیروزی قائم مقام مدير عامل صندوق 
سخنانی در مورد مزايای بیمه و نحوه جذب افراد به 
صندوق مطرح کرد.الزم به ذکر است مدير کارگزاری 
بار  اولین  برای  امسال  کرد  اعالم  ۶00٢0 خوسف 
1٢ نفر از افراد تحت پوشش اين کارگزاری بیمه از 
مزايای بازنشستگی پیش از موعد استفاده میكنند.

»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

توسعه و عملیات برگردان در شهر بیرجند  
 پیشه ور- رئیس روابط عمومی مخابرات خراسان جنوبی  از عملیات کابل برگردان در شهر بیرجند خبر داد و افزود : ارتباطات تلفن های 
ثابت در شهرستان بیرجند در محدوده تقاطع معلم تا محالتی و غفاری ،انتهای هفت تیر و آزادگان از تاريخ 13 آبان قطع و يا دچار 

اختالل خواهد شد.رمضانی عنوان کرد:برای مشاهده تغییرات شماره تلفنهای برگردان شده با شماره 3٢00 تماس حاصل فرمايید.

نماینده قاینات و زیرکوه درغرفه آوا:

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس عنوان کرد:

در  زيرکوه  و  قاينات  نماينده   - کاری  نسرين 
مجلس شورای اسالمی در بازديد از غرفه آوا در 
نمايشگاه مطبوعات در پاسخ سوال خبرنگار آوا 
درمورد پیگیری جاده مرگ عنوان کرد:  موضوع 
جاده های استان  دغدغه ای بزرگ برای استان 
 است، فرهاد فالحتی با بیان اينكه  اکثر جاده های
خراسان  متاسفانه  افزود:  شده  آزادراه  کشور 
جنوبی نه تنها ريل آهن  ندارد بلكه جاده های 
آن مشكالت فراوان دارد ،جاده ای دارد که به 
حق از طرف مردم به حق جاده مرگ نامیده شده 
است.وی يادآور شد:  در دولت يازدهم مصوباتی 
کارهای  و  انجام  مرگ  جاده  تكمیل  برای 
مناسبی در مورد پیمانكاری شروع شد، اما ناتمام 
ماند و پس از اينكه اخیرا 5 نفر از هم استانی ها 

جان خود را  از دست دادند يك مطالبه و کمپین 
موجب  و  افتاد  راه  نفری  هزار  ده  چند  مردمی 
شد که  پیگیری نمايندگان مردم هم  قوی تر 
شود وی ادامه داد: در اين راستا نشستی با دکتر 
الريجانی ويژه اين قضیه داشتم و  پیشنهاداتی 
در مورد اين جاده دادم البته قبل آن در ديداری  
استان  در  استاندار  و  فقیه  ولی  نماينده  با  که 
بیشتری  اختیارات  اگر  گفت  استاندار  داشتیم  
داشته باشد نتايج بهتری می توانیم داشته باشیم. 
فالحتی با اشاره به اينكه متعاقب آن جلسه در 
نشستی که با دکتر الريجانی انجام شد طوماری 
که مردم استان امضا کرده بودند و نامه به دکتر 
روحانی بود را به ايشان نشان دادم ادامه داد: بعد 
از آن  ديداری با وزيرراه  با حضور الريجانی و 

حجت االسالم عبادی داشتیم و  نشستی در اين 
مورد با معاونان راه داشتیم و طومار مردمی  به 

دفتر رئیس جمهور ارسال شد.وی خاطر نشان 
آزاد  اين بود که به دنبال  نتیجه  کرد: ماحصل 

راه  برای استان هستیم و باخبر شدم امروز از 
طرف مديرآزاد راه های کشور میرشفیعی بازديد 
کنند به امید خدا بودجه سال97  در دستور کار 
قرار بگیرد و بدهی سال 9۶ هم پرداخت شود و  

بتوانیم به نتايج خوبی برسیم.

بحث مطالعاتی آب از عمان 
 به استان در دستور کار دولت

اسالمی  شورای  در  زيرکوه  و  قاينات  نماينده 
همچنین درباره آب استان بیان کرد: متاسفانه 
موضوع  خاطر  به  ها  روستا  از  مهاجرت  شاهد 
يادآور  اشتغال هستیم.مهندس فالحتی  و  اب  
شد. در مورد مشكل آب استان بارها سخنرانی 
و صحبت شده و جلساتی برگزار شده و وعده 

های داده شده که عمال محقق نشده است. وی 
با اشاره به اينكه در در مورد آب دو موضوع وجود 
دارد افزود: اول  مديريت منابع آب است که در 
استان حدود 3۶ درصد هدر رفت آب داريم  و 
دوم اينكه از رودخانه های فصلی وسدی استفاده 
درستی نمی شود.مهندس فالحتی  اظهارکرد: با  
نیرو و  آب جلساتی داشته و  دستوراتی  وزير 
داده شد اما در کوتاه مدت به نتیجه و  محقق 
نمی شود و زمان بر است. وی خاطر نشان کرد 
مطالعاتی در مورد آوردن آب از عمان انجام شده  
و همچنین میزان بودجه تعیین شده و سرمايه 
اجرايی  هنوز  البته  کردند  آمادگی  اعالم  گذار 

است ما پیگیر خواهیم بود.
)Ava.news12@gmail.com(

کاری- حجت االسالم سید محمدباقر عبادی 
در  خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماينده 
روزنامه  غرفه  در  اسالمی  شورای  مجلس 
آوا  اعزامی  خبرنگار  به  جنوبی  خراسان  آوای 
اجرا  اشتغال  ضربتی  طرح  بخواهد  اگر  گفت: 
شود دو موضوع گردشگری و صنايع دستی در 
استان حائز اهمیت است چون که هم  سرمايه 
اولیه کمی می خواهد و هم بوروکراسی اداری 
داد:  ادامه  نیست.وی  آنها  روی  پیش  سختی 
صنايع دستی يك گنجی گران بهای است که 
کمتر به آن توجه شده است و  خوشبختانه با 
پیگیری های من توبافی رونق پیدا کرد وبرای 
برخی  خانه های کم بضاعت درآمدی مكمل 
ايجاد شد.عبادی با اشاره به اينكه در  فراکسیون 
جلسات  که با بخش خصوصی و دولتی داشتیم 
نهايت  بررسی شد و در  موانع در حوزه فرش 
طرح بنام حمايت از صنايع دستی و فعاالن به 
مجلس ارائه شد افزود:  کلیات و جزئیات طرح  
در  شد  موظف  دولت  و  آورد  رای  مجلس  در 
صنايع  فعاالن  با  بیمه  و  کاال   عرضه  عرصه 
عبادی  االسالم  کند.حجت  همكاری  دستی 
خاطرنشان کرد: مشكل عديده صنايع دستی در 
 فروش محصوالت است که طبق پیگیری های 
اين  به  مناسبی  های  وام  شد  قرار  شده  انجام 

مسئوالن  از  همچنین  و  بگیرد  تعلق  افراد 
دستی  صنايع  از  شود  می  درخواست  مردم  و 
يادآور  وی  باشند.  داشته  ويژه  حمايت  استان 
شد: همچینین اختیارات به میراث فرهنگی و 
گردشگری  در حوزه صنايع دستی داده شد تا 
از متفرق بودن حوزه ها کم شود زيرا که  اين 
تفرق آسیب می زد.وی خاطرنشان کرد: دولت 
هم اعتباراتی به صنايع دستی می دهد و فنی 
و حرفه ای هم موظف شد که در زمینه آموزش 
صنايع دستی مخصوصا در روستاها وارد شود.

مشاوره و فرهنگسازی
در باره صنایع دستی الزم است

داد:  ادامه  خوسف  و  درمیان  بیرجند  نماينده  
يك مساله ديگر در صنايع دستی اين است که 
بايد فرهنگسازی شود چون افراد کم بضاعتی 
اگر  و  ندارند  مشاوره  که  هستند  استان  در 
نسبتا  درآمد  توانند  می  ببیند  مناسب  آموزش 
متعادلی از اين راه کسب کنند.عبادی در مورد 
جاده مرگ هم بیان کرد: خوشبختانه  يكسال 
و نیم  شده که بهسازی جاده بیرجند - قاين 
روند خوبی داشته است ولی چون اين منطقه 
کمتر  جاها  ساير  به  نسبت  است  کوهستانی 

ديده می شود. در اين مورد استیضاح وزيرراه در 
مجلس  و تذکر داشتم  و کمپین کشوری مردم 

هم در اين موضوع دخیل بوده است.محمد باقر 
عبادی ادامه داد: خراسان جنوبی برای داشتن 
پدران علوم مختلف بر خود می بالد و فرهنگ 

مردم اين مرز و بوم از فرهنگی غنی برخوردار 
قوی ترين  از  يكی  اينكه  بیان  با  است.وی 

داشتن  جنوبی  خراسان  قوت  نقاط  و  داشته ها 
نیروی انسانی است، افزود: در خراسان جنوبی 

فرهنگی عمومی مردم باالست.

کویر خراسان جنوبی ظرفیت بسیار باال 
برای گردشگری دارد

درمیان  بیرجند،  شهرستان های  مردم  نماينده 
و خوسف در مجلس شورای اسالمی  تصريح 
نوع  در  که  دارد  کويری  جنوبی  خراسان  کرد: 

بسیار  ظرفیت  می تواند  و  است  نظیر  بی  خود 
خوبی برای گردشگری باشد.وی با بیان اينكه 
رسانه ها می توانند با انعكاس ظرفیت های استان 
کمك زيادی در جذب سرمايه گذار کمك کنند، 
داشتن  لحاظ  به  جنوبی  خراسان  کرد:  اظهار 
برخوردار  خوبی  امنیت  از  مرزنشین  مردمان 
نیروی  زحمات  از  نبايد  بین  اين  در  که  بوده 
انتظامی هم غافل شد.عبادی افزود: يكی ديگر 
شرکت های  وجود  ما  استان  ظرفیت های  از 
از  دستی  صنايع  ظرفیت  و  است  بنیان  دانش 
ديگر قابلیت های خراسان جنوبی است که نبايد 
بیمارستان های  داد:  ادامه  شد.وی  غافل  آن  از 
خوبی در خراسان جنوبی داريم که دو بیمارستان 
در سال گذشته راه اندازی شد و برای توريست 
از  می توان  که  است  خوبی  ظرفیت  درمانی 
ظرفیت توريست درمانی استفاده کرد. عبادی با 
اشاره به اهمیت راه آهن افزود: راه آهن خیلی 
مهم است که نیاز به زير ساخت است و در دوره 
گذشته رديف اجرايی آن مصوب و تنها رديف 
اجرايی کشور بود البته اين پروژه نیاز به اعتبار 
زياد دارد و اعتبارات دولتی جوابگو نیست و بايد 
فاينانس شود که در اين راستا دولت مصوب کرد 
که صندوق توسعه 85 درصد تسهیالت ارائه کند 

تا پیمانكار قوی پای کار بیايد.

برای استان به دنبال بزرگراه هستیم

گردشگری و صنایع دستی دو طرح ضربتی موثر در اشتغالزایی خراسان جنوبی

مدیر کل روابط عمومی استانداری در بازدید از غرفه آوا بیان کرد:

و  بیست  روز  آخرين  در  کاری-  نسرين 
عمومی  روابط  مطبوعات  نمايشگاه  سومین 
خراسان  آوای  اعزامی  خبرنگار  به  استانداری 
جنوبی گفت: نمايشگاه مطبوعات يك فرصت 
خوبی برای معرفی استان است و برای معرفی 

ظرفیت های استان بايد برند سازی کنیم.
اجرايی  دستگاههای  همه  کرد:  تاکید  بهاری 
بايد پای کار بیايند تا  ظرفیت های استان به 

خوبی برای ساير شهرها شناخته شود. 
در  استان  معرفی  در  اينكه  بیان  با  وی 

در  بايد  سازمانها  همه  مختلف  نمايشگاههای 
کنار هم باشند افزود: اما  بخشی نگر نباشیم 
و هر سازمان تنها برای معرفی خودشان تبلیغ 
نكند بلكه در کنار هم و هر سازمان در حوزه 
خودش به معرفی ظرفیت های استان بپردازد.

و  معادن  فرهنگ،   کرد:  نشان  خاطر  وی 
و  هستند  استان  توسعه  کلیدهای  گردشگری 
برای اينكه زودتر به نتیجه برسیم بايد برروی 
بهاری  بدهیم.  مانور  شده  شناخته  ظرفیتهای 
با بیان اينكه زعفران و بخش مكتوب استان 

هم بايد برند سازی شود افزود: استانداری از 
 کسانی  که برای توسعه استان تالش می کنند 
حمايت می کند و بايد مطالبه گری  هدفمند 
کل  مدير  کرد.  کار  آن  روی  بتوان  و  باشد 
اينكه  به  اشاره  با  استانداری  عمومی  روابط 
آوای  خصوص  به  ها  رسانه  به  استانداری 
بزرگ  ای  پشتوانه  عنوان  به  جنوبی  خراسان 
نگرد  می  استان  معرفی  و  توسعه  حوزه  در 
افزود: مخصوصا که آوا يك روزنامه قديمی و 

مورد اعتماد اکثر مردم استان است.

الزمه برند سازی ظرفیت های استان

در جلسه شورای هماهنگی برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری:

نمايشگاه  افتتاح  از  بیرجند  دانشگاه  رئیس 
خراسان  در  فناوری  و  پژوهشی  دستاوردهای 
داد. خبر  پژوهش  هفته  مناسبت  به  جنوبی 
خلیل  بیرجند،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
جلسه  نخستین  در  چهارشنبه  شامگاه  خلیلی 
شورای هماهنگی برگزاری مراسم استانی هفته 
پژوهش و فناوری استان خراسان جنوبی با اشاره 
به اهمیت پژوهش و دانش، اظهار داشت: نقش 
و  برهمگان واضح  دانش  و  پژوهش  اهمیت  و 
تكرار  به  نیاز  امر  اين  به  اعتقاد  و  روشن است 
ايمان در  و  اعتقاد  اين  به  اگر  افزود:  دارد. وی 

امر پژوهش و دانش توجه شود به اهداف راحت 
تری می توانیم دست پیدا کنیم.

پیاده  ترویج فرهنگ پژوهش مستلزم 
سازی آن از مقطع ابتدایی

رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به ترويج فرهنگ 
فرهنگ  ترويج  الزمه  کرد:  تصريح  پژوهش، 
پژوهش آموزش و پرورش است که به درستی 
به صورت پايه آنگونه که بايد کار نشده است.

و  پژوهش  فرهنگ  ترويج  کرد:  بیان  خلیلی 
به  آن  سازی  پیاده  مستلزم  آن  کردن  نهادينه 

صورت پايه است که  از مقطع ابتدايی بايد آغاز 
شود.وی افزود: در اين راستا و ترويج و اشاعه 
فرهنگ پژوهش می طلبد ابتدا از دانش آموزان 
آغاز و الگوهای موفق جامعه را معرفی کنیم تا 
افراد شكل گیرد. اين  از پیش در  انگیزه بیش 
رئیس دانشگاه بیرجند با  بیان اينكه کاربردی 
اين  در  گفت:  است،  مهم  قطعا  پژوهش  بودن 
نخست  شود  اجرا  بايد  اساسی  الزمه  دو  راستا 
و  بپردازد  کاربردی  مسائل  به  دانشگاه  اينكه 
دوم اينكه جامعه نیز نیازهای خود را به درون 
برنامه های  به  اشاره  با  بكشاند.خلیلی  دانشگاه 

هفته پژوهش و فناوری در خراسان جنوبی به 
ويژه برگزاری نمايشگاه دستاوردهای پژوهشی و 
فناوری در استان، گفت: آنچه مدنظر در امر امور 
پژوهشی است هماهنگی های الزمه به ويژه بین 
دستگاه های اجرايی و دانشگاه است.وی با بیان 
اينكه به طور کلی در زمینه برگزاری نمايشگاه 
دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان هزينه ها 
است،  دانشگاه  عهده  بر  آن  برگزاری  محل  و 
افزود: 80 میلیون تومان برگزاری اين نمايشگاه 
درون  در  نمايشگاه  همین  اگر  که  دارد  هزينه 

دانشگاه باشد هزينه ها نصف خواهد شد. 

توسعه فعالیت های پژوهشی استان
نیاز به ایجاد یک فضای امن دارد

منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  معاون هماهنگی 
بحث  گفت:  جلسه  اين  در  نیز  استاندار  انسانی 
پژوهش يك ملزوماتی را طلب می کند که در اين 
راستا بیش از پیش ايجاد فضای امن برای پژوهش 
و تقويت آن بايد صورت گیرد. سرفرازی اظهار کرد: 
بدنه جامعه اين انتظار را از پیوند پژوهش با نیازهای 
جامعه و ارتقای زندگی مردم در حوزه های مختلف 
دارد.سرفرازی با اشاره به برنامه ريزی در راستای 
ايجاد برنامه های متنوع در هفته پژوهش و فناوری 

با ايجاد کمیته های مختلف، گفت: امسال در هفته 
پژوهش بايد در کنار جشنواره ها و نمايشگاه استانی 
به سمت تقويت روحیه پژوهشگری در صنعت، 
افزود:  باشیم.وی  مختلف  اقشار  و  دانشگاهیان 
بحث پژوهش يك ملزوماتی را طلب می کند که 
در اين راستابیش از پیش ايجاد فضای امن برای 
پژوهش و تقويت آن بايد صورت گیرد.وی تصريح 
کرد: در استان به ويژه در سال گذشته در بحث 
پژوهش  هفته  برنامه های  و  نمايشگاه  برگزاری 
و فناوری و حضور دستگاه هايی اجرايی در کنار 
دانشگاه ارزيابی هايی صورت گرفته مثبت بوده است

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری در استان راه اندازی می شود
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استانداردهای روز ، شاخصه اصلی میدان دام جدید در بیرجند
 برزجی- مدیرعامل اتحادیه دامداران
 آریان خراسان جنوبی از آغاز به کار
 اولین میدان دام بیرجند خبر داد و
 گفت: این میدان دام برای اولین بار
روز استانداردهای  مطابق  استان   در 

 دامپزشکی احداث شده است.
 جواد غریبی در گفتگوی اختصاصی
احداث پروژه  کرد:  عنوان  آوا   با 
خورد کلید   89 سال  از  دام   میدان 
  و ابتدا عملیات اجرایی آن بر عهده
که بود  پروتئینی  مواد    اتحادیه 
پروژه اتحادیه،  این  انصراف  از   پس 
واگذار دامداران  اتحادیه  به    مذکور 

 گردید.
 وی با بیان اینکه جانمایی اولیه میدان
بود، بهلگرد  و   دام در دشت سورگ 
 خاطر نشان کرد: گرچه پروانه تاسیس
 نیز در این مکان صادر شد اما به علت
تعلیق پروژه   ابطال مجوز حفر چاه، 
گرفتیم تصمیم  نهایت  در  که   شد 
 مکان جدید برای آن در نظر گیریم.

میدان جدید در  دامی  غرفه   70 
بیرجند

آریان دامداران  اتحادیه   مدیرعامل 
 خراسان جنوبی ادامه داد: از آنجایی

تا کمی  فاصله  فعلی  مکان   که 
 کشتارگاه و همچنین شهر دارد این
 بعد مسافتی مزیتی شد که بتوانیم در
 دشت حسین آباد سادات زمینی برای
 احداث میدان عرضه دام معرفی کنیم

 که مجوز آن نیز صادر شد.
فعلی مکان  اینکه   بیان  با   غریبی 
 میدان عرضه دام در یک کیلومتری
افزود: دارد،  قرار  بیرجند    گشتارگاه 
هکتار یک  میدان  این  احداث   برای 
این از  نظر گرفته شد که   زمین در 
زیربنا متر   560 اکنون  هم   مقدار 
دام برای  نیز  متر   1500 و   مسقف 

 سایابان شده است.
 وی از وجود 70 غرفه دامی در این
کشتارگاه گفت:  و  داد  خبر   میدان 
 اضطراری، سرایداری، نگهبانی، پست
تعلیف برای  علوفه  انبار   دامپزشکی، 
جمله از  اداری  های  قسمت  و   دام 
 بخش های مختلف میدان عرضه دام

 بیرجند است.
 استقرار دامپزشک تمام وقت برای

 معاینات دامی در میدان جدید
آریان دامداران  اتحادیه   مدیرعامل 
پروانه صدور  روند  جنوبی   خراسان 

 تاسیس و اجرای عملیات احداث را
 کمتر از یک سال عنوان کرد و افزود:
 ابتدای شهریور امسال عملیات احداث
 به پایان رسید و تا آبان ماه توانستیم

 مجوز بهره برداری را اخذ نماییم.
اینکه ظرفیت اسمی بیان  با   غریبی 
 دام در این مرکز 800 راس دام سبک
 و 200 راس دام سنگین در روز می
مرکز این  کرد:  نشان  خاطر   باشد، 
با مطابق  رسمی  دام  میدان   اولین 

 استانداردهای دامپزشکی است.
 وی رفع مشکالت بهداشتی و امنیت
جدید میدان  مزایای  از  را   زیستی 
 عرضه دام در بیرجند برشمرد و گفت:
 پیش از این دامداران مکان مشخصی
 برای عرضه دام نداشتند اما اکنون در
 این میدان، اتحادیه دامداران پشتیبان

 آنان خواهد بود.
 وی همچنین کوتاه بودن فاصله میدان
 تا شهر را یک مزیت برای شهروندان
 عنوان کرد و ادامه داد: دامپزشک تمام
 وقت نیز در این میدان مستقر خواهد
 بود تا در زمان خرید دام حداقل های

 معاینات انجام شود.
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مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های حفاظتی و نظارتی برند  ............   

طراح و تولید کننده سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی/ 30 ماه گارانتی و 10 سال 
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 و دعوت عمومی؛ ضمن بزرگداشت یوم ا... سیزدهم آبان
 از مردم همیشه در صحنه خراسان جنوبی دعوت کرد 

در تظاهرات ضد استکباری یوم ا... سیزدهم آبان شرکت کنند.

متن اطالعیه به شرح ذیل است:
و  ویژگی ها  بارزترین  از  یکی  و  همگان  دینی  وظیفه  استکبار ستیزی 
آرمان  غیرقابل تغییر انقالب اسالمی و محکمات نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران است که عمل به این تکلیف الهی و انقالبی با ایستادگی 
و مقاومت در برابر خوی استکباری نظام سلطه و نفی هرگونه زورگویی، 
زیاده خواهی و افزون طلبی بالندگی بیش از پیش نظام کارآمد دینی و عّزت 
و شرف روز افزون محور مقاومت و سعادت مردم شریف و متدین ایران را 
در پی داشته و خواهد داشت که از این منظر برگزاری هرچه باشکوه تر 
تظاهرات ضداستکباری یوم ا... سیزدهم آبان ماه »روز ملی مبارزه با استکبار 
جهانی« خاصه با تشدید کینه توزی های سردمداران پلید مصداق عینی 
استکبار و طاغوت اعظم، آمریکای جنایتکار علیه ملت انقالبی، منابع ملّی 
و توانمندی های مایه مباهات ایران اسالمی در هفته های اخیر از اهمیت 

خاصی برخوردار می باشد.
با هدف خلق حماسه ای  و  قادر متعال  از خداوند  استعانت  با  بنابراین 
 دیگر با تجلّی غیرت انقالبی و طنین  رسای شعار کوبنده و ضد استکباری
مرگ بر آمریکا از تمامی اقشار مردم فهیم و زمان شناس به شرکت پرشور 

در تظاهرات امروز شنبه سیزدهم آبان ماه دعوت به عمل می آید.
ضمناً مسیر و زمان تظاهرات در مرکز استان بدین شرح اعالم می گردد:

مسیر: بیرجند- میدان شهدا به سمت میدان ابوذر
زمان: شنبه 13 آبان - ساعت 9 صبح

روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
 خراسان جنوبی

»اطالعیه فراخوان آحاد مردم برای شرکت در تظاهرات 
سراسری ضد استکباری«

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

کسب رتبه اول در سه سال متوالی در سطح ملی و استان 

را که حاصل تعهد، تالش و پیگیری دلسوزانه جناب عالی و همکاران تان
 و همچنین تعاونگران،کارگران و کارآفرینان می باشد 

ضمن تبریک این موفقیت، دوام توفیق شما را از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره ، مدیرعامل و بازرسین شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه


