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سارقان احشام در شهرستان»بیرجند«دستگیر شدند /باند اشرار مسلح در شهرستان خوسف منهدم شد/ دستگیری متهم به قتل در بیرجند/ بازیکنان استقالل به دو گروه تقسیم شدند/خراسان جنوبی میزبان مسابقات فوتبال دستی شرق کشور/ واکنش باشگاه پرسپولیس به شایعه استعفای دوستان طاهری و جذب بازیکن جدید /  صفحه 6

مسئول بانک خون بند ناف جهاد دانشگاهی عنوان کرد:

سرمقاله

  
بنیاد مستضعفان 
و نقش راهبری آن در 
توسعه استان
   *هرم پور

  سفر هفته گذشته مهندس سعیدی کیا رئیس بنیاد 
مستضعفان کشور به خراسان جنوبی و اقدام وی 
به عملیاتی کردن دو طرح بسیار مهم و اولویت 
دار استان یعنی ارائه بخشی از اسناد مالکیت زمین 
های موسوم به اراضی مرحوم سید فخر موسوی 
مستضعفان  بنیاد  اراضی  اسناد  ارائه  همچنین  و 
به شهروندان واجد شرایط در شهرستان درمیان، 
نقطه ی عطفی در اقدامات نظام برای استانهای 
محرومی همچون خراسان جنوبی بود. این سفر و 
فعالیت های انجام شده در آن،  هر چند به اندازه ی 
مطالبات مطرح شده در سالهای اخیر در خصوص 
خراسان  به  آن  برای  کیا  سعیدی  مهندس  آنچه 
جنوبی سفر کرده بود، هیاهوی رسانه ای نداشت، 
اما  از چند منظر بسیار مهم و قابل توجه بود. از یک 
سو انجام این سفر مجدداً بخشی از نگاه ویژه و خاص 
قام معظم رهبری به استان مرزی خراسان جنوبی و به 
ویژه شهرستانهای محروم  ...  )ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

نظر متخصص طب سنتی درباره فضای سبز غالب بیرجند

 بن بست اعتبار  
»آخر داستان های اورژانس«
صفحه 3

رقم های میلیاردی برای 
کمک به واحدهای تولیدی 

       صفحه 7
زیرساخت های فرهنگی استان

  در شان جوانان نیست
 قوسی - صبح روز گذشته مراسم بزرگداشت جوانان هالل احمر استان به 
 مناسبت هفتادمین سالروز تاسیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر، 
در بیرجند برگزار شد.مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 
گفت: با توجه به اینکه شعار “هفتاد سال تاللو جوان باوری” را در 
دستور کار قرار داده ایم، امیدواریم بتوانیم با تکیه بر این سرمایه 
اجتماعی زیرساخت های مورد نیاز را فراهم آوریم ... ) ادامه خبر در صفحه 7(

سالمتی را پس انداز آتیه 
فرزندانمان کنیم                      

    صفحه 4

جلسه ویژه استانداری برای بررسی مشکالت کاشی فرزاد / صفحه 8

حاجی بابایی:
اصالح طلبان غصه تفرقه

اصولگرایان را نخورند

مرتضی حاجی:
دیدار با رئیس جمهور نباید
 منحصر به یک جناح شود

محمدباقرنوبخت:
تفاهم کاملی بین 

سه قوه وجود دارد

حسن کامران:
 استیضاح وزیر کشور 

را جایز نمی دانم

محمدنبی حبیبی:
 قارون ها در حجاز

 به جان هم افتاده اند
 صفحه2 صفحه2 صفحه2 صفحه2 صفحه2

شرکت پخش سراسری کیال جنوب شعبه بیرجند

جهت تکمیل کادر فروش خود بازاریاب آقا 
با شرایط ذیل استخدام می نماید. 

دارای کارت پایان خدمت - دیپلم به باال

ساعت مراجعه: 9 تا 10 صبح 
شهرک صنعتی، بلوار تولید ، نبش 6

جناب آقای دکتر امین کارکن
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت والده مکرمه تان

 را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای جناب عالی
 و بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

جمعی از همکاران موسسه حسابداری و حسابرسی آرمان اندیش آگاه

برادر ارجمند جناب آقای حسین نجفی
بدین وسیله از همکاری، خدمات خالصانه و زحمات بی شائبه جناب عالی در طول دوره خدمت 
در استان خراسان جنوبی تشکر و قدردانی نموده و برای شما در تمامی عرصه های زندگی 

آرزوی موفقیت و بهروزی می نماییم.  همچنین انتصاب شایسته 

جناب آقای مهندس امیر حسام قزلباش
 را به سمت مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی 

تبریک و تهنیت عرض می نماییم ، توفیق روز افزون ایشان را از خداوند متعال خواستاریم.

 مجمع خیرین سالمت استان خراسان جنوبی

جناب آقاي امین کارکن و سرکارخانم زهرا قلی پور
درگذشت مرحومه  طیبه قلی پور   

را خدمت شما تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال براي بازماندگان صبر مسئلت داریم.

موسسه فرهنگی و هنری خراسان جنوبی،جامعه متخصصان کنترل کیفیت
شرکت آزمون صادرات کوثر شرق

به مناسبت سومین روز
 درگذشت بزرگ خاندان مرحوم مغفور

شادروان حاج ذبیح اله صالحی
جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 96/8/22 

از ساعت 1  الی 3 بعدازظهر
 در محل هیئت محترم حسینی واقع در خیابان انقالب 
برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح 

آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های صالحی وسایر بستگان

 شرکت همکاران سیستم بزرگترین شرکت نرم افزاري ایران به منظور تکمیل کادر تخصصي خود 
در حوزه پشتیباني سیستم هاي نرم افزاري، در بیرجند از واجدین شرایط و عالقه مندان سخت کوش 

دعوت به همکاري مي نماید.  
  شرایط مورد نیاز:

• داشتن مدرك کارشناسي یا کارشناسي ارشد از دانشگاه هاي معتبر
• رشته تحصیلي: مدیریت، حسابداري، اقتصاد، صنایع، نرم افزار
Microsoft Office و نرم افزارهاي Windows آشنایي با •

• داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت )ویژه برادران(
متقاضیان محترم مي توانند جهت تکمیل فرم استخدام به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

بیرجند- خیابان معلم- خیابان فردوسی- مجتمع پارس- طبقه اول
ساعت مراجعه: 13-17 هر روز

          آگهـي استخـدام

تنها  نمایندگی 
ترمه عدل

 در شرق کشور

 به صورت
 نقد و اقساط

  بلوار معلم- نبش معلم 41 / 09158427762  مدیریت : امیرآبادی
فروش فرش دستباف و قالیچه
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اولتیماتوم بانک مرکزی به دارندگان حساب های راکد

تسنیم- مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل بستن حساب های راکد 
در بانک ها از اول آذر اجرایی می شود.عبدالمهدی ارجمندنژاد افزود: مبلغ حساب های راکد در کل شبکه بانکی هشت هزار 

میلیارد ریال است که البته در برخی از بانک ها صفر و در برخی هم حساب های راکد زیاد است.

سرمقاله

بنیاد مستضعفان و 
نقش راهبری آن در 
توسعه استان
   *هرم پور

که  مسؤولینی  به  را  آن   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

استان نشینند و گاهی  مشکالت، معضالت و 
 دردها و رنج های مردم را در گوشه ی اتاق های

لوکسشان به صندوقچه ی فراموشی می سپارند، 
اقدامات  یادآور شد. از سوی دیگر، این سفر و 
انجام گرفته در آن نشان داد برای جلب رضایت 
نظام  به  آنان  اعتماد  حس  افزایش  و  مردم 
اقتصاد  سال  شعار  از  بخشی  نمودن  عملی  و 
مقاومتی، بدون هیاهو و با پیگیری و توجه به 
خواسته های مردم هم می توان اقدام کرد. پیام 
مهم دیگر این سفر، تبین دیدگاه یکسان دولت 
و کلیت نظام نسبت به شهروندان کشور به ویژه 
سخنان  در  بارها  که  بود  سنت  اهل  برادران 
جمهور  محترم  ریاست  و  رهبری  معظم  مقام 
جمهوری  مقدس  نظام  دولتمردان  همچنین  و 
اسالمی بر آن تأکید شده و اعالم گردیده است 
که نظام در راه خدمت به شهروندان خود و به 
بدون  و  برابر  نگاه  با  مرزی،  مناطق  در  ویژه 
تبعیض اقدام می کند و حمایت ها، خدمات و 
حضور در صحنه ی مرزداران غیور اهل سنت 
از تمامیت ارضی و دستاوردهای  را برای دفاع 
انقالب اسالمی به بهترین وجه پاس می دارد. 
اما به نظر می رسد این پایان کار نیست، بلکه 
آغازی برای یک راه  طوالنی و البته پرثمر است. 
 شرایط ویژه ی استان خراسان جنوبی، ضرورت های

مهم دیگری را هم ایجاب می کند تا در قالب 
انقالبی  نهادهای  اساسی،  و  بنیادین   اقدامات 
انگیزه ی  توان و  با  بنیاد مستضعفان  همچون 
جهادی  اقدامات  و  شوند  عرصه  وارد  بیشتری 
و  ها  محرومیت  رفع  برای  شان  انقالبی  و 

مشکالت را کامل کنند.
 چنین نهادهایی با برخورداری از ظرفیت ها و 
توان باال در عرصه های مختلف، و با همکاری 
سرآغاز  توانند  می  مردمی  سازی  پشتوانه  و 
باشند.  استانها  در  زیربنایی  و  مهم  تحوالت 
با  سالها  این  در  استان  مختلف  شهرستانهای 
 مشکل خشکسالی، اشتغال، تولید و بحران های

مثل  گوناگونی  های  عرصه  در  اقتصادی 
بنیاد  هستند.  روبرو  دستی  صنایع  و  کشاورزی 
مستضعفان با ارائه نقش راهبردی در شناخت، 
بررسی و اقدام برای  . . . )ادامه سرمقاله  در ستون مقابل(

از  یکی  مشکالت،  این  حل  سرمقاله(  )ادامه 

استان  حرکت  های  پیشران  ترین  مهم 
بود.  خواهد  آینده  در  توسعه  سمت  به 
از نقش چنین نهادهایی در  ما معتقدیم هر چند 
حوزه ی توسعه استان در سالهای گذشته غفلت 
فرا رسیده که در  اینک زمان آن  اما  شده است، 
قالب یک مطالبه ی عمومی و برنامه ریزی مدون 
از سوی مسؤولین اجرایی استان، ظرفیت های این 
نهاد  و نهادهای مشابه در راستای توسعه استان 
بکار گرفته شوند. به باور برخی از کارشناسانی که  
با مهندس سعیدی کیا در جریان سفر ایشان به 
استان همراه بودند، خراسان جنوبی یکی از نقاط 
هدف مهم بنیاد برای اجرای طرح های مهم آن 
نقطه هدفی که عالوه  باشد؛  تواند  آینده می  در 
های  زمینه  و  مهیا  شرایط  بودن،  دار  اولویت  بر 
و  ها  طرح  از  مثبت  بازخوردهای  برای  مناسبی 
اقدامات انجام شده دارد،  طرح هایی که عالوه بر 
افزایش وزِن کارکردی این نهاد انقالبی، توسعه، 
آبادانی و آرامش مردم را در عرصه های مختلف به 

همراه خواهند داشت.  

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

نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در 
آزمون سراسری97 مشخص شد

دیپلمه های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم 
انسانی و علوم و معارف اسالمی که دیپلم خود را 
امتحانات  اند و  اخذ نموده  بعد  به  از سال 1384 
یک  یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری 
سوابق  مشمول  است،  شده  برگزار  کشوری  و 
تحصیلی به میزان حداکثر 25 درصد به صورت 
پیش  مدرک  دارای  داوطلبان  و   مثبت  تأثیر 
دانشگاهی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم 
انسانی، علوم و معارف اسالمی و هنر که مدرک 
دوره پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی 91-

1390 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند 
درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری 
برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی 
بوده به میزان حداکثر 5 درصد و به صورت تأثیر 

مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود.

عدهایبرایتماممشکالتنسخهمینویسند

مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس اظهارداشت: ما 
باید به سمت خودباوری و توانمندی برویم نه در شعار 
بلکه در باور و عمل.پزشکیان گفت: چرا ما گرفتاریم؟ 
زیرا غیر عالمان و غیرکارشناسی تصمیم گرفتیم، 
باالخره  ولی  دیر  شاید  می رفتیم  را  درست  راه  اگر 
می رسیدیم اما حاال که نرسیدیم یعنی راه را اشتباه رفته ایم.در کشور ما یک عده 

برای مشکالت در تمام زمینه ها نسخه می نویسند و به همین دلیل گرفتاریم.

کامران:استیضاحوزیرکشورراجایزنمیدانم

درباره  اصفهان  مردم  نماینده  کامران  حسن 
جمع آوری امضا از سوی تعدادی از نمایندگان برای 
استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اظهار 
و  نکردم  امضا  را  کشور  وزیر  استیضاح  من  کرد: 
استیضاح رحمانی فضلی را هم جایز نمی دانم.وی 
افزود: هرگاه وزیر کشور اقدام به انتخاب استانداران و بخشداران کرده این 

مباحث به وجود آمده است.

نوبخت:تفاهمکاملیبینسهقوهوجوددارد

به  اشاره  با  دولت  سخنگوی  نوبخت  محمدباقر 
کرد:  تصریح  قوا  سران  نشست  منظم  برگزاری 
خوشبختانه تفاهم کاملی بین سه قوه وجود دارد و 
اینکه گفته می شود هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی 
این  که  است  آن  بیانگر  است،  خصوصی  بخش 
از ظرفیت  تا  است  قوه  اهتمام هر سه  به  نیاز  و  دارد  داخلی وجود  ظرفیت 

سرمایه گذاران داخلی، استفاده کنیم.

حاجی فعال سیاسی اصالح طلب در 
و  جناح  با  روحانی  دیدار  خصوص 
جریان های سیاسی کشور عنوان کرد: 
حدود  سیاست گذاری  عالی  شورای 

با آقای روحانی جلسه  3 ماه پیش 
صحبت های  جا  آن  در  که  داشت 
مطرح شد، قرار بر این شد جلسات 
مخالف  اصالح طلبان  شود.  تکرار 

اینکه رئیس جمهور با دیگر جناح های 
سیاسی مراوده، گفت وگو دیدار داشته 
باشد نیستند؛ هنگامی که قرار است 
اداره  را  کشور  کل  رئیس جمهور 

ارتباط  جریان ها  همه  با  باید  کند، 
داشته باشد. اتفاقا باید رئیس جمهور، 
دانشمندان، اندیشمندان و افراد علمی 
که سمتی در دولت ندارند اما صاحب 

باشد. داشته  دیدار  هستند،  دیدگاه 
آقای  شود،  باز  گفت وگو  باب  باید 
را  دیدارها  این  دولت  و  روحانی 
منحصر به اصولگرایان نکنند یعنی 
این نشود که هرکدام از این جناح ها 
با رئیس جمهور بخواهند دیدار کنند. 
باید  دولت  از  چکیده ای  معتقدم 
با جناح های مختلف  و  تعیین شود 
هنگامی  و  بپردازند  گفت و گو  به 
که نیاز به تصمیم گیری مقام عالی 
است رئیس جمهور حضور پیدا کند. 
حاجی خاطر نشان کرد: اینکه شما 
هر 3 ماه یک بار دیدار داشته باشی 
به  نیاید  بیرون  تازه ای  خروجی  اما 
باید  هنگامی  می خورد؟  دردی  چه 
با رئیس قوه مجریه دیدار کرد که 
جمع بندی های نهایی شده و نیاز به 
تصمیم گیری یک مقام عالی است.

حمیدرضا حاجی بابایی فعال سیاسی 
اصولگرا در پاسخ به این سوال که 
اصولگرایان به آقای روحانی کشش 
می  نزدیک  او  به  و  اند  کرده  پیدا 
شوند، چقدر واقعیت دارد؟ این تنها 
نه،گفت:این  یا  است  تعامل  یک 
و  مجلس  است؛  همه  عقالنیت 
کنند  می  حرکت  سمتی  به  دولت 
که مشکالت کشور را حل کنند و 
در شرایطی که با معضالت اقتصادی 
دست و پنجه نرم می کنیم و برجام را 
طرف مقابل به این روز درآورده است، 
باید تالش کنیم یک صدای واحد از 
درون کشور بیرون بیاید.وی در پاسخ 
به این سوال که آقای کواکبیان گفته 
بودند که نمی دانیم روحانی اصولگرا 
طلب  اصالح  اصولگرایان  یا  شده 
شده اند، نظر شما چیست؟گفت: اخیراً 

که »شما  گفتم  کواکبیان  آقای  به 
آقای  ندارید،  خبر  طلبان  اصالح 
روحانی آنقدر اصولگراست که حتی 
به عنوان مدافع حرم می خواهد به 

طلبان  اصالح  شما  برود!  سوریه 
و  اصولگرایان  ما  بین  تفرقه  غصه 
روحانی را نخورید!«وی در پاسخ به 
این سوال که آیا از جمنا دلخورید یا 

خیر،گفت: هر مجموعه ای ممکن 
است نقاط ضعفی داشته باشد. هیچ 
کند  ادعا  نمی تواند  مجموعه ای 
جمنا  است.  نقص  بی  و  کامل  که 

نیست.  مستثنی  قاعده  این  از  نیز 
که  این هستم  من همواره طرفدار 
جمع  یکجا  را  اصولگرایان  بتوانیم 
کنیم و با یکدیگر پیمان ملی ببندیم.

خرازی:ایرانوآمریکادرصلحمسلحهستند

صادق خرازی سفیر و معاون پیشین نمایندگی ایران در 
سازمان ملل اظهار کرد: تردید نداریم که ایران و آمریکا 
هم اکنون در دوران جنگ سرد به سر می برند و در واقع 
یک صلح مسلح در برابر دو کشور قرار گرفته است. 
ابتدای  از  آمریکا  روسای جمهور  دکترین های  تمام 
پیروزی انقالب تا کنون در تناقض جدی با منافع ملی ملت ایران بوده، اما زبان 

برخی از روسای جمهور با دیگری متفاوت بوده است.

حبیبی:قارونهادرحجازبهجانهمافتادهاند

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: عربستان پس 
از شکست داعش در عراق و سوریه، طرح جدایی 
کردستان و تجزیه کشورهای ترکیه، سوریه، ایران و 
عراق را کلید زد اما این توطئه در نطفه با تصرف کرکوک 
خفه شد.حبیبی خاطرنشان کرد: امروز عربستان بدنبال 
بی ثبات  سازی لبنان و تشویق رژیم صهیونیستی به حمله به این کشور است. 
موضوع استعفای سعد حریری یک رسوایی سیاسی برای او و عربستان است.

کجایتیتر»کیهان«خالفمصالحملیاست؟

درباره  کیهان  مسئول  مدیر  شریعتمداری  حسین 
تخلفی که شورای عالی امنیت ملی به کیهان نسبت 
داده اند،گفت: شواهد و اسناد موجود به وضوح نشان 
می دهند که دولت توان و تخصص الزم برای تشخیص 
مصالح ملی را ندارد. کجای تیتر کیهان که از قضا به 
نقل از رهبر شجاع و انقالبی انصاراهلل یمن نیز هست، مخالف مصالح ملی است 
؟! مگر حمایت از آل سعود و امارات، بخشی از مصالح و منافع ملی ماست ؟!

تشییع وترحیم
با نهایت تاسف درگذشت را به اطالع می رساند

محل  از   ۴ ۳الی  ساعت  تشییع:امروز  مراسم 
غسالخانه

مراسم سوم:

دیداربارئیسجمهورنبایدمنحصربهیکجناحشود
مرتضی حاجی فعال سیاسی اصالح طلب :

اصالحطلبانغصهتفرقهاصولگرایانرانخورند
حمیدرضا حاجی بابایی فعال سیاسی اصولگرا :

درباتوماتیـکسیـد
مجری انواع: )درب های اتوماتیک، جک پارکینگی ، 

کرکره ، سکوریت اتومات( 
09155614880 - 09303107002 

www. iranwash. irقالیشویيومبلشویيایـران

32446666/32424320-2 صافصاف،لوللول،تختتخت

برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

31104

حملاثاثیهمنزل
باخاورمسقف
وکارگرماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
9159639065 

 علـی آبادی 

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
موسسه خیریه صدیقین به شماره ثبت 76 و شناسه ملی 10360004670 

از کلیه اعضای هیئت امنای موسسه خیریه صدیقین بیرجند ثبت شده به شماره 76 دعوت می شود در جلسه 
مجمع عمومی سالیانه که در تاریخ 96/9/11 ساعت 16 در محل دفتر موسسه واقع در بیرجند - خیابان شهدا- 

شهدا ۴ - جنب مسجد النبی )ص( برگزار می گردد، حضور به هم  رسانند. 
دستور کار جلسه به شرح ذیل می باشد:

 تصویب صورت های مالی سال 1۳95- بررسی استانی شدن حوزه فعالیت موسسه - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
هیئت مدیره موسسه خیریه صدیقین بیرجند

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت
09153637507 حسینی 

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

منشی  خانم مسلط  به کامپیوتر به صورت 
دو شیفت نیازمندیم.

32457033 -09155438760 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه*22 آبان 1396* شماره 3931

احتمال وقوع یخبندان از 24 ساعت آینده
 گروه خبر-  کارشناس هواشناسی از 24 ساعت آینده برای استان پدیده یخبندان پیش بینی کرد. نخعی گفت: از عصر امروز به تدریج با کاهش ابر، دما در استان کاهش می یابد

و برای روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنچ شنبه دما در شهرستانهای بیرجند، قاین، سربیشه و درمیان به زیر صفر می رسد.وی با بیان اینکه کاهش دما سبب وقوع یخبندان 
می شود از کشاورزان به خصوص زرشک کاران خواست برای جمع آوری و انتقال محصوالت برداشت شده به مکان های سرپوشیده و محافظت از سرما و بارندگی اقدام کنند.

جی
برز

 از 
 ها

س
عک

سالم مگه قرارن بود آبونمان قبوض گاز حذف 
هیچ  و  شود  ی  کسرم  همچنان  متاسفانه  شود 
دیوان  حکم  که  درحالی  نیست  پاسخگو  کسی 

الزم االجرا می باشد
915...072

چرا شورای شهر تعاونی های مسکن مهر را برای 
دریافت پایانکار وادار نمی کند مدت سه سال شده 

در واحد هاسکونت داریم ولی پایانکارگرفته نشده
915...494

با سالم واقعا جای تعجب هست توی محله ای که 
باید بیشترین حمایت از طرف تمامی ارگانهای دولتی 
بشه نانوایی آزاد پز هستش که این ساکنین که همه 
تحت پوشش بهزیستی هستند توان خرید یک نان 
سنگک رو ندارند لطفا مسئوالن تجدید نظر بفرمایند
915...684

جهت  فکری  یک  استان  ورزش  مسوالن  سالم 
سالن ورزشی واستخر شنای نیمه کاره اول مهر شهر 
که چند سالی است به همان حال رها شده بردارند و 

از طرفی ما واقعا به این امکانات نیاز داریم.
915...536
مسئوالن محترم راهنمایی و رانندگی چرا برخورد 
قاطع با وسایل نقلیه ای که چراغ های زنون دارن 
کننده  کور  هاشون  بعضی  واقعا  کنید؟؟؟!!!  نمی 
هستند.یک حرکت جهادی در ایم موضوع نیاز است
915...134

مسووالن محترم  نمیدانم  تا کنون یک شب را با 
همکاران 115 شهری و جاده ی  گذرانده اید؟سر 
سفره ساده و بی پیرایه شان نشسته اید؟ از دستپخت 
و غذای ساده شان همراه با استرس ماموریت های 
کاذب از سوی مسووالن عبوری که ماه به ماه هم 
 به این عزیزان سرکشی نمی کنند،   میل نموده اید ؟
آیا تا کنون استرس رسیدن به محل حادثه ،پس 
از اعالم ماموریت توسط دیسپچ) مرکز عملیات( 
را با ذره ذره وجودتان احساس کرده اید؟اینکه در 
باید  که  هستید  اولین شخصی  تصادفات  صحنه 
، فوت  امکانات  از کمبود  ناشی  تمام استرس  بار 
هموطنان، دوری مسافت پایگاه تا محل حادثه ، 
رسیدن  جهت  عملیات،  مرکز  پی،  در  پی  ارتباط 
سریعتر به محل حادثه، خطر تصادف آمبوالنس ، را 
 تجربه نمایید؟! آیا شب عید ،ایام تاسوعا و عاشورا ، 
مراسم  و  در  به  سیزده  و  نوروز  ،عید  یلدا  شب 
کنار  حسرت  ،در  نزدیکان  عروسی  و  عزا 
های  شیفت  در  حضور  دلیل  به  را  بودن  خانواده 
اید؟آیا  داده  دست  از   115 اورژانس  طوالنی 
نیروهای  تومان   5800 روزانه  غذای  هزینه  از 
دهد نمی  هم  را  وعده  یک  کفاف  که   115 
، اقتصادی  شرایط  دلیل  به  اینکه  دارید؟   اطالع 
همکاران 115 مجبور به حذف صبحانه  یا دو وعده 
غذایی در شیفت ها می شوند؟! و جالب تر اینکه 
از پایان سال امکان  همین هزینه ناچیز نیز قبل 
با  آیا  ندارد!  از سوی دانشگاه ها وجود  پرداختش 
 گذشت چند سال از تصویب قانون ارتقای بهره وری ، 
همکاران  اینکه  بهانه  به  که  دارید  اطالع 
زحمتکش 115 بصورت 24 و 48 ساعته شیفت 
زحمتکشان  این  برای  قانون  ،این  دهند  می 
گردد؟آیا  نمی  اجرا  سالمت  نظام  عرصه 
ها آمبوالنس  اسفناک  و  نابسامان  وضع   از 
استرس  ،بدلیل  گاها  دانید  می  آیا  دارید؟  اطالع 
سریع  رسیدن  دلیل  به  دیسپچ  طرف  از  وارده 
جانشان  و  نهاده  اورژانس  همکاران  سر  منتی 
شدن  پرت  و  الستیک  ترکیدن  از  و  بخرند  را 
آفرین  جان  به  جان  و  دره  به  آمبوالنس 
از  آیا  کنند  جلوگیری  همکاران  کردن  تسلیم 
با  اورژانس  همکاران  های  دشواری  و  سختی 
های  مریض  و  نامربوط  های  ماموریت   حجم 
وجسمی  روحی  توان  وگرفتن  گر  استفاده  سو 
دارید  ،اطالع  نیازمند  های  مریض  برای  پرسنل 
آیا از ناهماهنگی ها در مراکز درمانی اطالع دارید 
که همکاران اورژانس پیش بیمارستانی به محض 
رساندن بیماران ،باید جوابگوی پرسنل مرکز درمانی 
مقصد باشند که چرا به دلیل شلوغی بخش اورژانس 
شان ،بیمار را به مرکز دیگری منتقل ننموده اند؟آیا 
از معوقات چند ماهه همکاران اورژانس 115 اطالع 
دارید که با نجابت و صبوری و عشق به خدمت به 
مردم شریف ایران،همچنان با نداری وزارت بهداشت 
سوخته اند و ساخته اند؟باید همه و بخصوص جناب 
رییس محترم و بقیه معاونت های دانشگاه  را هر 
چه بیشتر و بیشتر به توجه به مشکالت و مصائب 
کاری،مالی،معیشتی و آموزشی همکاران اورژانس 
 115معطوف دارد که با از دست دادن این بزرگواران ،
و  عزیزان  این  ،خانواده  بزرگ  خدای  پیشگاه  در 
همکاران اورژانس پیش بیمارستانی 115 شرمنده 
نباشیم.ممنون از آوا بابت انتقال پیام دردو دل مردم
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم شهردار محترم خواهشمندیم یک فکری 
برای اقشار کم در آمد جامعه که در مسکن مهر 
شمال شهرهستند بردارید چه گناهی کردیم بعد 4 
سال هنوز تنها معبر ورودی )بلوار مجدیه( خاکی 

هست و از فضای سبز خبری نیست .
939...919
پروژه  روند  لطفا سرعت  مربوطه  سالم مسئولین 
های عمرانی استان علی الخصوص جاده شمالی 

استان رو افزایش بدین. ممنون
ارسالی به تلگرام آوا
در  آیا  کودک  مهدهای  برای  نظارتی  سیستم 
استان داریم اگر داریم هر چند مدت به سرکشی 
از مهدها اقدام می کنند ؟ رعایت اصول بهداشتی 
نقاط  از قبیل احصاء  ایمنی کودکان  و مخصوصا 
حادثه خیز مانند کنج های دیوارها بخاری چای 

ساز و... رعایت نمی گردد 
ارسالی به تلگرام آوا

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

فرصت ها و تهدیدهای رسانه های دیجیتال

ابتکاری از خراسان جنوبی برای کشور

 “ و  مادربزرگ”  نجات   “ برزجی-  عصمت 
دوست خوب” عنوان دو داستان کوتاه اما دنباله 
دار است که برای گروه سنی “ب” و “ج” تالیف 
از  ابتکاری    ، کتاب  دو  این  چاپ  است.  شده 
اورژانس خراسان جنوبی است که برای اولین بار 
در کشور انجام گرفته است. نویسندگان این دو 

کتاب ساره مزروعی و پرند نادی مقدم هستند. 
داستان  این  تصویرسازی  نیز  کارگر  محمد 
ها  کتاب  این  موضوع  است.  داده  انجام  را  ها 
امدادرسانی در مواقع اضطراری است  و با توجه 
که  پایین  سنین  در  آموزش  شروع  اهمیت  به 
سریعتر و پایدارتر است اورژانس خراسان جنوبی 
تالش کرده که در این مجموعه ها کودکان و 
نوجوانان را با فعالیت های 115 و نحوه برخورد 
با بیمار یا مصدوم آشنا سازد. “سعید “ شخصیت 
او پسر بچه ای   . این داستان هاست  محوری 
است که در یکی از داستان ها وقتی دوستش 
در حیاط مدرسه زمین می خورد فورا به ناظم 

مدرسه اطالع می دهد تا اورژانس را خبر کنند 
و وقتی اورژانس می رسد متوجه می شوند که 
دوست سعید بیمار هموفیلی است و با مراقبت 
های خاص او را به بیمارستان می رسانند . از 
آنجایی که پدر سعید تکنسین اورژانس است به 
او گفته که هر وقت حادثه ای اتفاق افتاد باید 

سریع به  اورژانس خبر دهید.
 در داستان دوم نیز” سعید” به همراه پدر و مادر، 
به  تفریح  برای  خواهرکوچکترش  و  مادربزرگ 
دامنه طبیعت  می روند و در آنجا از مادربزرگشان 
می خواهند که با آنها همبازی شود ؛ بعد از مدتی 
مادر بزرگ که بیماری قلبی دارد حالش بد می 
شود . “سعید” قرصی که همیشه مادربزرگش 
سراغ  به  فورا  و  دهد  می  او  به  را  خورده  می 

گوشی مادر می رود  تا با 115 تماس گیرد. 

کتابی با دو زبان !

بیشتر  آشنایی  منظور  به  ها  داستان  این  خلق 
نویسنده  و   است  اورژانس  با خدمات  کودکان 
 تالش نموده که در این داستان ها به خانواده ها

نیز گوشزد کند که فرزندان خود را برای مواقع 
اضطراری آموزش دهند. در ابتدای این کتاب ها 
دو پیام از دکتر کولیوند ، رئیس مرکز مدیریت 
دکتر  و  کشور  پزشکی  های  فوریت  و  حوادث 
قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به 
زبان کودکانه نوشته شده است.  همچنین این 
چاپ  انگلیسی  و  فارسی  زبان  دو  به  ها  کتاب 
شده اند. با وجود اینکه  اورژانس خراسان جنوبی   
درمان  و  امدادرسانی  حوزه  در  مهمی  وظایف 
را  فرهنگی  کار  این  دارد  دوش  به  اضطراری 
این  است  معلوم  که  آنطور  اما  نموده  ابداع   نیز 
داستان های دنباله دار در بن بست بی اعتباری 

به انتها رسیده اند. 

توزیع رایگان 30 هزار نسخه در کشور 

کارشناس فرهنگی اورژانس استان از چاپ 30 
هزار نسخه این کتاب ها در دو نوبت خبر می 
بار  اولین  برای  موفق شدیم  گوید:  و می  دهد 
این کتاب داستان ها را در تمام مدارس ابتدایی 
سایر  مدارس  از  تعدادی  و  بیرجند  شهرستان 
تعداد محدودی  استان و حتی  شهرستان های 
هم به دانشگاه های علوم پزشکی ارسال کردیم 
مصطفی شاهین فر از تالش های قائمی رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و دلخروشان رئیس 
مرکز فوریت های پزشکی استان در مراحل تهیه 
افزاید:  می  و  کند  می  یاد  کتاب  این  توزیع   و 
اورژانس  در  ابتکاری  طرح  یک  این  گرچه 
خراسان جنوبی بود اما تمام کشور از آن استقبال 
کردند .وی خاطر نشان می کند: حتی سه استان 
اند اما متاسفانه  درخواست ارسال دوباره نموده 

چاپ  برای  اعتباری  دیگر  و  شده  تمام  کتابها 
مجدد نداریم. اگر حمایت هایی از استان می شد 
 می توانستیم در تولید محتوا از توانمندی های 
فرهنگی  .کارشناس  کنیم  استفاده  ای  منطقه 
اورژانس استان در خصوص محتوای این کتابها 
نیز می گوید: داستان ها به نوعی تعریف شده 
اند که دنباله دار هستند و ذهن مخاطب را برای 
در  فر  شاهین  کنند.  می  آماده  بعدی  داستان 
محتوای  تولید  در  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ 
این داستان ها به معرفی شهر و مناطق دیدنی 
که  آنجایی  از  کند:  می  عنوان  نشده  پرداخته 
اعتبار آن توسط اورژانس کشور تامین شده بود 
تاکید داشتند که به مسایل منطقه ای محدود 
نشود تا بتوان در تمام کشور از آن استفاده نمود. 
از  اگر حمایت هایی  ادامه می دهد: قطعا  وی 
سوی استان داشته باشیم در زمینه  تولید محتوا 
های  توانمندی  روی  بر  بیشتر  توانیم  می  نیز 

منطقه ای تمرکز کنیم. 

حفظ خونسردی در زمان
وقوع حادثه مهمترین مزیت 

خلق داستان های امدادی
 

قبیل  این  استان  اورژانس  فرهنگی  کارشناس 
آموزشها در قالب داستان را برای دانش آموزان 
باید برای فرهنگ  افزاید:  مفید می داند و می 
سازی در زمینه امداد اورژانسی تالش کنیم تا 
فرزندان مان از همان کودکی به رعایت اصول 
امدادی عادت کنند. شاهین فر کاهش آسیب ها 
در  به حفظ خونسردی  بیشتر کودکان  توجه  و 
زمان وقوع حادثه را از دیگر مزایای خلق این 
آثار فرهنگی عنوان می کند و می گوید: برای 
استان  در  باید  اعتباری  لحاظ  از  کار  این  ادامه 

حمایت شویم. 

بازخورد خوب
یک اقدام فرهنگی- آموزشی    

نویسنده این کتاب ها نیز معتقد است که معرفی 
اورژانس و خدمات آن در قالب داستان می تواند 
 برای کودکان جذاب باشد و تاکنون این داستان ها

بازخورد خوبی نیز داشته است. مزروعی که در 
خلق این داستان ها از تجربیات امدادگری که در 
جبهه داشته استفاده نموده می افزاید: همچنین 
در طرح برخی از نکات کلیدی داستان از جزوه 
های آموزشی امداد اورژانس استفاده شده است. 
از آسیب های بزرگ  را یکی  وی عدم آگاهی 
در زمان وقوع حوادث می داند و می گوید: این 
داستان ها به خانواده ها کمک می کند که بتوانند 
در مواقع اضطرار تصمیم گیری درستی داشته 
 باشند. مزروعی همچنین به نقش رسانه های

ارتباط جمعی به خصوص رسانه های نوشتاری در 
 حوزه فرهنگ سازی اشاره می کند و می افزاید:

نوشتار  به  “دل  صادق)ع(  امام  گفته  به  قطعا   

به  باید رسانه ها  لذا  بیشتری می دهد”  اعتبار 
فعال شدن مردم در این زمینه ها کمک کنند تا 

اثرات مثبت آن را در جامعه شاهد باشیم. 
حــوادث  فراوانــی  دانید؛  می  که  همانطور 
افزایــش  حــال  در  مصدومیــن  انبــوه  بــا 
باعــث  شــده  ایجــاد  مصائــب  و  اســت 

تلفــات ســنگینی مــی گــردد لذا  یادگیری 
اصول اولیه امداد می تواند از آسیب های جدی 
که  کرد  توجه  باید  کند.  جلوگیری  حوادث  در 
تروما،  از  پیشگیری  در  مهم  بسیار  موضوع 
استفاده از نقش آموزش همگانی است که باید 

در این زمینه اقدامی جدی را انجام دهیم.
افزایش هماهنگی بین دستگاهی و توجه به آموزش 
 و فرهنگسازی قطعا باعث کاهش آسیب های

حوادث مترقبه و غیر مترقبه  خواهد شد.
امید است که دستگاه های فرهنگی، اورژانس 
خراسان جنوبی را در این اقدام زیبا و اثر گذار از 

این پس همراهی کنند. 
)Ava.news11@gmail.com(

برخط  اینترنت،  شامل  دیجیتال  های  رسانه 
ای،  رایانه  بازیهای  و  ها  فیلم   ، )آنالین( 
هنرهای دیجیتال و فضای مجازی، فرصت ها 
و تهدیدهای زیادی برای جوامع پدید آورده اند 
هایی،  برنامه  اجرای  با  توان  می  که  حالی  در 

تهدیدهای آن را نیز به فرصت تبدیل کرد.
به گزارش ایرنا-برای رفع آسیب های این رسانه 
ها ابتدا باید بررسی کرد منظور از فرصت ها و 
تهدیدهای رسانه های دیجیتال چیست و اصوال 
کدام جنبه های این رسانه ها فرصت و کدام جنبه 
های آن تهدید است.رسانه های دیجیتال به طور 
قطع تحوالت شگرفی در جوامع پدیده آورده اند 
که هیچ شک و تردیدی در آن وجود ندارد. این 
رسانه ها میزان اطالعات و آگاهی مردم را در 
زمینه های مختلف باال برده اند. دسترسی آنان را 
به شاهراه های اطالعاتی آسان کرده اند و اخبار 
و اطالعات را در کمترین زمان به مخاطبان ارائه 
اینحال مزایا و فرصت های رسانه  می کنند.با 
ارایه  با  بلکه  نیست  این  فقط  دیجیتال  های 
از کالس های  بسیاری  آموزش های مجازی، 
دانشگاهی و مدرسه بدون حضور در این مراکز 
انجام می شود که از این نظر تحوالت زیادی در 
ارائه آموزش های کاربردی ایجاد کرده اند.این 
ارتباط فرد به فرد و  رسانه ها همچنین میزان 
گروه به گروه را به صورت تصویری فراهم کرده 
اند که از این لحاظ یک انقالبی در این زمینه 
بوجود آمده است.بااینحال رسانه های دیجیتال 
در کنار این همه مزیت ها، معایبی نیز دارد که 
نداشتن  و  نشدن  فرهنگسازی  بخاطر  عموما 
هایی آسیب  تواند  می  و  دهد  می  رخ   برنامه 

را نیز به همراه داشته باشد.شاید یکی از مهمترین 
آسیب های این رسانه ها، رواج انواع شایعه ها 
از  یکی  باشد.  مختلف  مطالب  انتشار  طریق  از 
مهمترین دالیل شیوع این آسیب ها ناکارآمدی 
رسانه های سنتی است که درست، به موقع و 

سریع اخبار و تحوالت جامعه را منعکس نمی 
های  ظرفیت  با  دیجیتال  های  رسانه  کنند. 
تحوالت  چنان  دارند  اختیار  در  که  مختلفی 
عظیمی در جامعه بوجود آورنده اند که توسعه آن 
یک ضرورت محسوب می شود اما می توان با 
برنامه ریزی های کارشناسانه و کاربردی میزان 
آسیب های آن را کاهش داد.برای مثال اینترنت 
با خود بسیاری از امکانات را برای آسایش و رفاه 
و همچنین افزایش اطالعات جوامع بوجود آورد 
که اکنون نبود و دستکم محدود کردن آن می 
اثر  را کمرنگ و بی  این دستاوردها  تواند همه 
کند.اکنون خیلی از مکاتبات اداری و غیر اداری، 
خرید و فروش کاالهای مختلف، اشتغال، مسایل 
مربوط به بازرگانی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی، 
از طریق همین ابزار صورت می گیرد و با این 
امکانات و تحوالت، آیا دنیایی بدون اینترنت و 

دستاوردهای آن امکان پذیر هست؟
شاید یکی از دستاوردهای مهم اینترنت صرفه 
جویی در وقت و کاهش ترافیک شهرها باشد. 
هر چند به نظر می رسد تحقیق جامعی در باره 
دستاوردهای اینترنت در کاهش ترافیک شهرها و 
کاهش اتالف وقت شهروندان نشده اما همانطور 
از کارهای مردم از مسایل  که گفته شد خیلی 
اینترنت  با   .. اداری تا آموزشی، خرید و فروش 
انجام می شود و نبود این وسیله می تواند همین 
افراد را به خیابان ها و ادارات بکشاند و معضالت 
آلودگی  و  ترافیک  افزایش  جمله  از  مختلفی 

شهرها را به دنبال داشته باشد.
یا هر وسیله دیگر  اینترنت  از  نادرست  استفاده 
گردد.ابزاری  می  بر  جامعه  آن  فرهنگسازی  به 
افرادی  جانب  از  تواند  می  کارکردی  چنین  با 
مثل خیلی از وسایل و ابزارهای مفید جامعه به 
شیوه منفی نیز استفاده شود که در مقابل مزایا 
و فواید آن ناچیز است.یک مثال ساده :چاقو و 
یا کارد در همه خانه ها وجود دارد و یک ابزار 

می  ابزار  این  با  شود.  می  محسوب  دستی  دم 
توان افراد را زخمی کرد و یا کشت، که صد البته 
تاکنون با استفاده از همین وسیله شاهد اتفاقات 
بی شماری در این خصوص بوده ایم. آیا منطقی 
است گقته شود بخاطر اینکه وجود چاقو در خانه 
و جامعه، مخل امنیت محیط است بنابر این باید 

آن را جمع آوری کرد. مسلما چنین سخنی برزبان 
کسی جاری نشده است .

با اینحال یک تفاوت اساسی بین چاقو و اینترنت 
وجود دارد. رسانه های دیجیتال که یکی از آنها 
تولیدات  و  محصوالت  معموال  هست  اینترنت 
این  در  یعنی  دارد  سروکار  انسان  روح  با  آنها 
ابزار هم می توان مطالب مناسب انتشار دهیم 
و هم مطالب نامناسب.لذا به هیچ وجه نمی توان 
 اینترنت را از زندگی انسان حذف کرد اما می توان

 با تولید محتوای مناسب در مقابل محتوای غیر 
خطرات  از  که  کرد.کسانی  ایستادگی  مناسب 
کنند  می  صحبت  اینترنت  محصوالت  برخی 
شاید سخنی به گزاف نگویند. خطر وجود دارد اما 

راههایی را نیز می توان برای پیشگیری از وقوع 
این خطرات پیش بینی کرد.

جوان  جامعه  یک  ما  جامعه  حاضر  زمان  در 
است و محصوالت نامناسبی که تولید می شود 
معموال هدف تولیدکنندگان آن، جوانان هستند 
که معموال بیکارند.بیکاری و رشد آن در جامعه 

معموال مساله جوانان است این مشکل آنان را 
آنها  از  می تواند به هر راهی بکشاند که یکی 
فضاهای مجازی است.جوانانی که شاغل هستند 
زندگی  یک  وارد  و  کنند  می  ازدواج  معموال 
مشترک می شوند و بیشتر دغدغه آنان نیز رفع 
که  جوانانی  مقابل  در  است.  خانواده  مشکالت 
شغل ندارند نمی توانند تشکیل زندگی مشترک 

دهند و وارد مشکالت نوع دیگری می شوند.
است  زیاد  اطرافمان  در  جوانان  اینگونه  نمونه 
یعنی نه شغل دارند و نه ازدواج کرده اند. چنین 
هستند  معضلی  هر  به  ورود  مستعد  جوانانی 
و غیر  مناسب  با محصوالت  و فضای مجازی 
مناسب، باعث می شود آنان به راحتی جذب این 

فضاها شوند.اما نمی توان گفت که چون جوان 
بیکار هست و ممکن است جذب فضای مجازی 
و معضالت آن شود باید این امکانات را محدود یا 
تعطیل کرد.حتی خود مسئوالن ذیربط نیز چنین 
اعتقادی ندارند یعنی همان مثال چاقو در ذهن 
انسان تداعی می کند که چون خیلی افراد امکان 

دارد با این وسیله کشته شوند، بنابر این باید آن را 
جمع آوری کرد، که این فرض غلطی است.بنابر 
این در بحث رسانه های دیجیتال شامل اینترنت، 
برخط )آنالین( ، فیلم ها و بازیهای رایانه ای، 
هنرهای دیجیتال و فضای مجازی ما چاره ای 
چیز این نداریم که معضالت فرهنگی و آسیبهایی 
را که ممکن است ازاین طریق وارد جامعه شود 
به صورت ریشه ای رفع کنیم.به عبارت دیگر 
این  نامناسب  محصوالت  مقابل  در  باید  ابتدا 
رسانه ها، محتوای مناسب تولید کنیم و سپس 
مساله بیکاری، ازدواج، مسکن و سایر مشکالت 
این قشر را رفع کنیم تا به وضعیت پایدار برسیم.

و  دیجیتال  های  رسانه  برای  محدودیت  ایجاد 

بدگویی از این وسایل، راه حل مساله نیست و 
برای رفع این موضوع باید به تجربیات و دانش 
کشورهای دیگر نیز توجه کنیم که چگونه آنان 
در این زمینه عمل کرده اند. فراموش نکنیم در 
کشورهای  مجازی،  فضای  های  آسیب  مورد 
این  سازنده  کشورهای  خاصه  و  پیشرفته 

تکنولوژی مشکالت جامعه ما را ندارند.
رسانه  المللی  بین  نمایشگاه  یازدهمین  برپایی 
های دیجیتال بهترین فرصتی است که درباره 
فرصت و همچنین تهدیدهای این رسانه های 

بیشتر بیندیشم.
های  رسانه  المللی  بین  نمایشگاه  یازدهمین 
دیجیتال روز گذشته )شنبه( با حضور سید عباس 
صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مصلی 

امام خمینی)ره( تهران آغاز به کار کرد.
در این مراسم از سه دستاورد مهم و جدید تولید 
شده توسط متخصصان و فعاالن حوزه فضای 
رونمایی  دیجیتال  رسانه های  زمینه  در  مجازی 
در  نمایشگاهی  تلویزیون  و  استودیو  شد. وجود 
طول زمان برگزاری برای انعکاس اخبار نمایشگاه 
از مهمترین برنامه های هر روز این رویداد رسانه 

ای فضای مجازی به شمار می آید.
و  دیجیتال  حوزه  فعاالن  بیشتر  هرچه  آشنایی 
صورت  تحوالت  آخرین  با  فعال  شرکت های 
اهداف  از  دیجیتال  رسانه های  حوزه  در  گرفته 
این نمایشگاه است.برگزاری بیش از 120 کارگاه 
تخصصی و همچنین نشست های تخصصی با 
موضوع فضای مجازی و رسانه های دیجیتال از 

بخش های جنبی این نمایشگاه خواهد بود.
یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال در بیش 
از 300 غرفه و در صحن اصلی شبستان مصالی 

امام )ره( برگزار می شود. 
رسانه های  بین المللی  نمایشگاه  یازدهمین 
مصلی  در  آبان  ماه   27 تا   20 از  دیجیتال 

امام خمینی)ره( تهران برپا است.

بن بست اعتبار ، آخر داستان های 
اورژانس خراسان جنوبی



4
چطور بفهمیم که چه کسانی از اینترنت وای فای ما استفاده می کنند؟

نرم  افزار Wireless Network Watcher، نرم  افزار رایگان و سبکی است که برای سیستم عامل ویندوز طراحی 
 Mac شده است. شما از طریق این برنامه می توانید کلیه دستگاه های متصل به مودم را شناسایی کنید و اطالعاتی مانند
Address ،نام دستگاه های متصل شده، آی پی  دستگاه های متصل به مودم و زمان و تاریخ اتصال آن ها را مشاهده نمایید. 
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یادداشت

صداقت با مردم 

* محمدرضا جباری

به  توصیه  با  البالغه  درنهج  علی)ع(  حضرت 
دانند  را صداقت می  بهترین سیاست  کارگزاران 
را عاملی مهم در موفقیت در کار و جلب  و آن 
اعتماد عمومی برمی شمرند اما به نظر می رسد 
برخی مسئوالن این رهنمودها را نشنیده و یا به 
دروغ  روزها  این  دلیل  همین  به  تفاوتند  بی  آن 
می  پیدا  بازاری  هر  در  که  شده  متاعی  گفتن 
نیست  ایرادی  نگفتن دیگر  شود و سخن صدق 
و همه به این روش و رفتار عادت کرده ایم و از 
اصالت دینی دور مانده ایم.دیده و شنیده ایم که 
و  خانواده  میان  در  گفتن  دروغ  در جوامع غربی 
مسئوالن بزرگترین گناه است و اگر چنین اتفاقی 
برای یک زوج رخ دهد به طالق منجر شده و در 
میان سیاست مداران به استعفا منجر می شود که 
این پیامدها بیانگر قبح ناراستی در جوامع دیگر 

است.
آموزه های دینی دروغ گفتن  در شرایطی که 
را گناه کبیره می داند اما به نظر می رسد همان 
بیت  و چپاول  و دزدی  و رشوه  ارتشاء  گونه که 
حقوق  و  شده  عادی  موضوعی  جامعه  در  المال 
ها و دزدی های نجومی دیگر کسی را شگفت 
دیگری  رفتار  به  باید  روزها  این  کند  نمی  زده 
هم عادت کنیم و خوشحال باشیم که هر سال 
پایبندی به اخالق  انقالب می گذرد  از عمر  که 
اسالمی بویژه از سوی کسانی که کارگزار نظامند 
و گاهی دیگران را به اخالق و تقوی و راستگویی 
دیگر  شود.امروز  رعایت  کمتر  کنند  می  دعوت 
مردم باور کرده اند که رسانه ها به عنوان چشم 
و گوش و زبان گویای مردم دارای شاخک های 
حسی قویتری هستند و بدیهی است باید زودتر 
از دیگران وقایع را مطلع شوند و برخی مسائل را 
اما گویی هنوز مسئوالن این گروه  حدس بزنند 
تاثیرگذار را دست کم گرفته اند و فکر می کنند 
اگر خبرنگاری در برابر صحبتهای غیرصادقانه و 
یا تکذیب آنها سر تکان داد واقعا مانند عوام باور 
نیست و رسانه  اینگونه  کرده است در حالی که 
های  تحلیل  و  گمان  و  حدس  و  تحلیل  منتظر 

خود است مگر آنکه عکس آن ثابت شود.
رفتارها  اینگونه  باشیم؛براستی  صادق  مردم  با 
صداقت  در  تردید  و  شک  دچار  را  عادی  مردم 

مسئوالن و بی اعتمادی به آنها نمیکند؟
ما را چه شده است که جسارت گفتن واقعیتها 
بیان موضوعی ساده و عادی که  از  نداریم و  را 
در شرایط سیاسی کشور بسیار طبیعی است این 

گونه به بی اعتمادی مردم دامن می زنیم.
البته این رفتار در میان سیاسیون عادی شده و 
استانداران  و  مدیران  از  بسیاری  برای  اتفاق  این 
سابق هم رخ داده و با همین روش همواره تکذیب 
شده تا زمانی که بسیاری از این شایعات جابجایی 

به حقیقت پیوسته است.
در  معموال  که  مسئوالنی  رسد  می  نظر  به 
سخنرانی های تکراری خود استاد و معلم اخالق 
دیگران  به  مدام  را  اخالقی  های  توصیه  و  شده 
بدانند  همیشه  برای  بار  یک  کنند  می  یادآوری 
خبری  و  حادثه  هیچ  ارتباطات  عصر  در  امروزه 
مردم  اجتماعی،  های  شبکه  تیزبین  چشمان  از 
و رسانه ها پنهان نمی ماند و واقعیتها را پنهان 
نکنند.بهتر است هر از چند گاه نگاهی به آموزه 
های دینی بیندازیم و توصیه های امامان و اولیاء 
زندگی، مدیریت  و رسم  راه  بدرستی  را که  خود 
اند  کرده  ما  همه  راه  چراغ  را  داری  حکومت  و 
بدانیم ضرر  و  بندیم  بکار  را  آن  و  کرده  مطالعه 
ویژگی  حداقل  اسالمی  نظام  کرد.در  نخواهیم 
پاک چشمی،  و  پاک دستی  یک کارگزاردر کنار 
تعهد و تخصص، داشتن صداقت است البته می 
توان گاهی اوقات حقایق را که محرمانه هستند 
یا صالح نمی دانیم نگفت اما دروغ گفتن زیبنده 
روراست  مردم  با  نیست.کمی  نظام  مسئوالن 
باشیم و رسانه ها را چشم و چراغ و زبان خود و 
جامعه بدانیم ودر سخنانمان صداقت را پیشه کنیم 
تا مردم همچنان به مدیران به عنوان کارگزاران و 

انسانهای معتمد، راستگو و سالم نگاه کنند.

خواندنی ها

قندیل های یخی شگفت انگیز

مناظر  خلق  باعث  کرواسی  در  سرما  و  برف 
است  شده  ها  دریاچه  و  ها  پارک  در  زیبا  بسیار 
از  یکی  پلیتویک  دریاچه  یخی  های  قندیل  که 

این مناظر زیباست. مردم کشور کرواسی زمستان 
گذارند  می  پشت سر   ساله  هر  را  های سختی 

بطوریکه تمام آبشارهای این پارک یخ می زنند.

پیشه ور -مسئول بانک خون بند ناف جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی درگفت و گو با روزنامه آوا گفت: ذخیره 
سالمت  ارتقای  در  مهم  عاملی  بندناف  خون  سازی 
این  به  نسبت  جدی تر  نگاه  با  باید  که  است  جامعه 

موضوع مهم پیش رفت.
از  منبعی  بندناف  خون  کرد:  اظهار  بهنامیان  ملیحه 
روند  در  می تواند  و  است  خون ساز  بنیادی  سلول های 
درمان بیماری های بدخیم و صعب العالج مورد استفاده 
اقشار  تا همه  قرار گیرد و بسیار مهم و ضروری است 
موارد  و  ذخیره سازی  اهمیت  از  خانواده ها  و  جامعه 

استفاده خون بند ناف اطالع و آگاهی داشته باشند.
همانند  بنیادی  سلول های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خون در تمامی جراحی ها و درمان بیماری های خونی 
کرد:  تصریح  هستند،  برخوردار  سزایی  به  اهمیت  از 
خون ساز  بنیادی  های  سلول  از  مملو  ناف  بند  خون 
خونی  منشا  که  بیماری هایی  معالجه  در  که  است 
ایمنی  بیماری نقص سیستم  تاالسمی،  دارند همچون 
های  سلول  اهمیت  دلیل  به  خون  های  سرطان  و 

دارد. فراوانی  کاربرد  بنیادی 
خون  جنینی  بنیادی  سلول های  اینکه  بیان  با  وی 
سلول های  و  بالغین  بنیادی  سلول های  ناف،  بند 
بنیادی  سلول های  انواع  از  را  بندناف  خون  بنیادی 
جنین  در  جنینی  بنیادی  سلول های  افزود:  هستند 
انواع  در  بالغین  بنیادی  سلول های  و  تکوین  حال  در 
بافت ها از جمله پوست، چربی، کبد، روده ها، شش ها، 

مغز، رگ های خونی و قلبی وجود دارند.
قدیمی  از   : کرد  اظهار  ناف  بند  خون  بانک  مسئول 
است،  استخوان  مغز  بنیادی  های  سلول  منابع  ترین 

اگر فردی دهنده سلول های بنیادی باشد می توان سلول 
های بنیادی وی را برای اهدا جدا کرد ولی پیدا کردن و به 
دست آوردن نمونه مشابه کار آسانی نیست و معموال در 70 

درصد موارد نمونه مشابه جهت پیوند یافت نمی شود.
به گفته وی روش جدا کردن خون بندناف روشی بدون 

درد است و ریسک آلودگی وجود ندارد و ذخیره خون بند 
ناف روش ساده ای است و صدمه ای به مادر و نوزاد وارد 
نمی کند و کاهش میزان بروز بیماری پیوند علیه میزبان، 

از ویژگی های خون بندناف است.
در  موجود  خون  حجم  اینکه  بیان  با  بهنامیان 
است،  لیتر  میلی   ۲00 تا   ۸0 حدود  جفت  و  بندناف 

بندناف  خون  و  جفت  به  دسترسی  برای  شد:  یادآور 
موجود  خون  زیرا  است،  فرصت  دقیقه   ۱0 تا   ۵ تنها 

لخته می شود. بندناف و جفت  در 
وی بانک عمومی و خصوصی یا خانوادگی را از انواع 
عمومی  بانک  گفت:  و  کرد  عنوان  بندناف  خون  بانک 

نمونه هایی است که دیگران با نیت خیر خواهانه برای 
سایر بیماران یا مصارف تحقیقاتی اهدا کرده اند.

جهاددانشگاهی  ناف  بند  خون  بانک  مسئول 
یا  خصوصی  بانک  در  داد:  ادامه  جنوبی  خراسان 
خانوادگی، نمونه برای خود نوزاد یا خانواده او در ازاء 

می شود. نگهداری  هزینه  پرداخت 
وی  در ادامه با تأکید براینکه دانش سلول های بنیادی 
به عنوان دانش روز مطرح است و امروز ظرفیت درمان 
بنیادی  های  سلول  از  استفاده  با  بیماری   ۸0 از  بیش 
وجود دارد،خاطر کرد: ادامه طرح درمان فلج مغزی برای 
بیماران شروع شده و قرار است فاز یک طرح تحقیقاتی “ 
استفاده از سلولهای بنیادی در بیماران مبتال به اوتیسم” 
آغاز شود در این طرح ابتدا کودکانی که عضو بانک خون 
بند ناف بوده و نمونه دارند وارد طرح می شوند .قرار است 
به تدریج برای خانواده های عضو بانک خون که کودک 
با سن حدود 3 تا ۵ سال را دارند پیامک ارسال شود تا اگر 
کودک آنها دچار اوتیسم است به این شرکت اطالع دهند 

تا مقدمات حضور در این طرح فراهم شود.
حدود  تاکنون   9۵ سال  ابتدای  از  کرد:  عنوان  وی 
۱70 نمونه خون بند ناف خراسان جنوبی ذخیره شده 
که با توجه به نیاز روز افزون ذخیره سازی خون بند 
هم  است  امید  ها  بیماری  احتمالی  درمان  برای  ناف 
ارتقاء  جهت  را  ارزشمند  فرصت  تنها  این  استانیها 

قرار دهند. سالمت خانواده مد نظر 
ثبت  و  بیشتر  اطالعت  کسب  جهت  متقاضیان 
یا  و  تماس   09۱۵۵6۱307۲ شماره  با  میتوانند  نام 
خیابان  در  واقع  جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی  به 

نمایند. مراجعه  قدس  میدان  پاسداران، 

سالمتی را پس انداز آتیه فرزندانمان کنیم

رنگی رنگی

مسئول بانک خون بند ناف جهاددانشگاهی استان عنوان کرد:

خون بندناف منبعی از سلول های بنیادی خون ساز 
است و می تواند در روند درمان بیماری های بدخیم 
و صعب العالج مورد استفاده قرار گیرد و بسیار 
و  جامعه  اقشار  همه  تا  است  ضروری  و  مهم 
خانواده ها از اهمیت ذخیره سازی و موارد استفاده 

خون بند ناف اطالع و آگاهی داشته باشند.

با مشهورترین جانوران منقرض 
شده آشنا شوید

تیرانوسوریس
زمان انقراض: 66 میلیون سال پیش

اشتباه  به  گاه  که  عظیم الجثه  دایناسور  این 
بزرگ ترین گوشتخوار تاریخ نامیده می شود، روی 
دو پا راه می رفت، وزن آن به هفت تن می رسید 

و حدود پنج متر هم قد داشت.

گوزن ایرلندی
زمان انقراض 7700 سال پیش

گوزن ایرلندی بزرگ ترین نژاد گونه خود بود. اگر 
چه اندازه بدن جانور خیلی بزرگ  نبود )حدود ۲.۵ متر( 
اما شاخ های واقعا بزرگ آن حدود 3.۵ متر پهنا داشتند.

شیر غارزی
زمان انقراض: ۲000 سال پیش

این بزرگ ترین شیر است که تاکنون روی زمین 
زندگی کرده است. بزرگ ترین فسیل های کشف شده 
آن مربوط به نمونه ای در آلمان است که ۲.۵ متر طول 

داشت و بلندی شانه هایش هم به ۱.۴ متر می رسید.

گاو بزرگ اروپایی
زمان انقراض: 390 سال پیش

نسب این گاو مشهور منقرض شده به هند و دو 
میلیون سال پیش می رسد که با مهاجرت به سوی 
غرب به خاورمیانه و سپس اروپا رفت. شکار بی رویه 

این گاو در نهایت باعث انقراض این جانور شد.

دودو
زمان انقراض: ۲۸۵ سال پیش

قدرت  فاقد  موریس  جزیره  ساکن  پرنده  این 
پرواز بود و با یک متر قد، پرنده ای نسبتا بزرگ 
بود. اهمیت انقراض دودو این است که این اتفاق 
انسان  و  داد  رخ  ما  چشمان  مقابل  در  درست 

مستقیما در نابودی این جانور نقش داشت.

گاو دریایی شمالی
زمان انقراض: ۲۵0 سال پیش

طول  متر  هشت  و  وزن  تن  سه  با  جانور  این 
خویشاوند گاوهای دریایی کوچک تر خلیج فارس و 
از وابستگان دور فیل ها بود، حدود ۲۸0 سال پیش 
در دریای برینگ کشف شد. مدت زمان شناخت این 
جانور برای بشر چندان طول نکشید؛ چرا که فاصله 

زمانی کشف و انقراض آن تنها ۲7 سال بود.

کوآخا
زمان انقراض:  ۱۲0 سال پیش

زیرگونه ای منقرض شده از گورخر دشتی است که 
در آفریقای جنوبی زندگی می کرد و راه راه های کمتری 
از گورخر معمولی روی پوست خود داشت. بهره گیری از 
گوشت و پوست این جانور که زمانی آزادانه در دشت های 

آفریقا می چریدند، آنها را به مرز انقراض رساند.

گرگ تاسمانی
زمان انقراض: ۸0 سال پیش

یکی از گوشتخواران بزرگ عصر جدید که بومی 
استرالیا و تاسمانی بود، شکار بی رویه و حمله سگ های 
شکاری از مهم ترین دالیل انقراض آنها دانسته می شوند.

ببر مازندران
زمان انقراض: ۵0 سال پیش

این ببر که از نظر جثه سومین ببر بزرگ دنیا بود، 
زمانی تقریبا در سراسر ایران دیده می شد اما امروزه 

دیگر از این گوشتخوار ۲۴0 کیلویی اثری نیست.

عکاس خونه 

 کم سن  و سال ترین 
زائر پیاده روی اربعین

نوزادی که ۱۲ ساعت بعد از تولد، والدینش 
الحسین  اباعبداهلل  روی  پیاده  کاروان  به  را  او 

رساندند. السالم  علیه 

مهر - اتفاقی که هر ساله پس از دوره برداشت محصول، به 
دلیل افزایش عرضه محصول و فعالیت های واسطه گری در 
بازار می افتد و کشاورزان و باغداران به دلیل نیاز به منابع مالی 
و کمبود نقدینگی مجبورند ماحصل یکسال زحمت خود را به 
قیمت هایی که از سوی دالالن و واسطه گران بازار سنتی 
پسته تعیین می شود، بفروشند. حال آنکه سود اصلی ناشی 
از صادرات پسته و فروش آن در بازار مصرفی داخل، عاید 
تاجرانی می شود که از وضعیت باغداران در این بازه زمانی 

سوءاستفاده می کنند.
این امر اصلی ترین چالشی است که بر لزوم ایجاد بازاری 
منسجم و مدیریت متمرکز فروش داخلی و همینطور صادرات 
پسته به عنوان ارزآورترین محصول کشاورزی در ایران تاکید 
می کند.در همین ارتباط، یک باغدار پسته در گفتگو با خبرنگار 
مهر، با ابراز نارضایتی از وضع موجود در بازار سنتی پسته، بر 
نقش پررنگ واسطه ها و دالالن برای تعیین قیمت ها در بازار 
اشاره و اظهار کرد: متاسفانه نه فقط در خصوص بازار پسته، 
بلکه برای محصوالت مختلف حوزه کشاورزی از جمله چای، 
برنج، گندم و زعفران نیز شاهد حضور و دخالت گروه های 
خاص در امر تعیین قیمت ها هستیم. آن هم در شرایطی که 
بعد از دوره برداشت محصول، کشاورزان و باغداران نیازمند 
منابع مالی هستند و مجبور می شوند برای پوشش هزینه های 
زندگی و پرداخت بدهی های خود بابت نهاده های تولید، به 
فروش پسته خود به هر قیمتی تن دهند.علی سلطانی افزود: 
با وجود آنکه پسته در مردادماه سال جاری به قیمت حدود 37 
هزار تومان در بازار خرید و فروش می شد و حتی در مقابل 
تقاضای موجود، عرضه ای هم وجود نداشت، اما به دلیل 

فعالیت های برخی افراد سودجو و منفعت طلب، قیمت ها 
با حدود 30 درصد افت مواجه شده و در قیمت های حدود 
۲7  هزار تومان به ازای هر کیلو پسته نیز با کاهش تقاضا 
مواجه هستیم؛ زیرا این گروه های خاص با سوءاستفاده از 
شرایط کشاورزان و باغداران، در ابتدای فصل، قیمت ها 
را به شدت کاهش می دهند و در این میان ضرر اصلی به 

باغداران تحمیل می شود.

بیشترین میزان افت قیمت
به واسطه دالالن  

این تولیدکننده پسته با اشاره به اینکه در روند قیمت 
بر  اثرگذار  منفی  تغییرات  نرخ دالر  و  بازار جهانی  های 
کاهش قیمت پسته در بازار داخلی رخ نداده، تاکید کرد: 
بیشترین میزان افت قیمت ناشی از دست واسطه ها و 
دالالنی است که به دنبال منافع خود هستند و این روند 
بیشتری  شدت  بازار  در  عرضه  افزایش  با  قیمت  نزولی 
باید  اینکه  بیان  ضمن  سلطانی  گیرد.  می  خود  به  هم 
پسته  بازار  و  اندیشیده شده  معضل  این  برای  راهکاری 
مدیریت شود، عنوان کرد: در نبود یک مدیریت کارآمد 
در بازار شاهد آن هستیم که کشاورز مجبور است حاصل 
دسترنج یکساله خود را به دالالن افغانی و یا تجار ایرانی 
ماه های  در  گفته وی،  بفروشد.به  صادرکننده محصول 
اندازی  راه  پسته  بورس  است  قرار  که  اعالم شده  اخیر 
شود تا حاصل دسترنج ما باغداران بدون حضور دالالن 
فروخته شود که البته با وجود گروه های خاصی که در 

بازار فعال هستند، این کار با موانعی رو به رو می شود.
وی افزود: اگر بورس بتواند اقدامی عملیاتی صورت دهد 
به عمل  بازار جلوگیری  در  قیمت ها  افت کاذب  از  که 
کمک  شود،  کوتاه  ها  واسطه  و  دالالن  دست  و  آمده 
بزرگی به کشاورزان و باغداران خواهد بود. بطوریکه بنده 
به عنوان یک باغدار اگر مطمئن باشم که بورس حامی 
هر  به  خود  محصول  عرضه  به  ناچار  دیگر  است،  من 
قیمتی در فصل برداشت نیستم.سلطانی با اشاره به لزوم 
فرهنگ سازی و آموزش باغداران با مزایای عرضه پسته 
در بورس، گفت: هنوز فرهنگ عرضه محصول در بورس 
به طور کامل در میان کشاورزان و باغداران جا نیفتاده؛ 
ولی اگر این کار عملی شود اقدام مثبتی بوده و می تواند 

مانع از سوءاستفاده دالالن شود.

بورس می توان به کشف قیمت
 بهتر پسته کمک کرد

وی با تاکید بر اینکه باید انواع مختلف پسته و واریته های 
آن را در بورس عرضه کرد، اظهار کرد: عرضه پسته در بورس 
می تواند شفافیت قیمتی و معامالت این محصول را به همراه 
از باغداران و  داشته باشد و اگر بورس کاال در این زمینه 
کشاورزان حمایت کند، با همکاری فعاالن این حوزه برای 
عرضه کل محصول در بورس می توان به کشف قیمت 
بهتر پسته کمک کرد. ضمن اینکه با این کار بورس قدرت 
بیشتری برای مانور پیدا کرده و می تواند در زمینه شفافیت 
قیمتی قوی تر عمل کند، اما الزمه این امر فرهنگ سازی 

و افزایش اطالعات باغداران نسبت به مزایای بورس است.

دالالن، بازار پسته را می چرخانند؛ ماجرای آشفتگی که تمامی ندارد

پای درد و دل یک صادرکننده بومی:

قانونی برای حمایت از برندهای ایرانی در آن سوی مرزها نیست

برزجی- یک صادرات کننده استان با گالیه 
از استفاده کارخانه های افغانستان و پاکستان 
برای  قانونی  هیچ  گفت:  ایرانی  برندهای  از 
ایرانی  و تولید کننگان  از برندهای  حمایت 
در این کشورها وجود ندارد. علیرضا خامه زر 
در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار آوا عنوان 
کرد: باتوجه به اینکه بازار افغانستان اولویت 
جنوبی  خراسان  از  صادرات  مقصد  و   اول 
است، موانع زیادی پیش پای صادرکنندگان 
استان وجود دارد. وی که در زمینه صادرات 
خشکبار  و  میوه  ایزوگام،  کشاورزی،  ادوات 
بیان  با  دارد  فعالیت  ساختمانی  مصالح  و 
افزود: صندوق ضمانت صادرات  این مطلب 
ریسک صادرات تجار ایرانی به افغانستان را 

نمی پذیرد .  
بخشی از سود تجار
در جیب صرافی ها  

این عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی استان 
عدم برقراری سیستم بانکی ایران و افغانستان 

جهت نقل و انتقال پول را از دیگر مشکالت 
صادرکنندگان عنوان کرد و گفت:اکنون انتقال 
وجوه بین  تجار ایرانی و همتایان افغانستانی 
توسط صرافی ها انجام می شود و بخشی از 

سود و منافع تجار به جیب صرافی ها می رود 
که این مشکل به دلیل عدم برقراری ارتباط 

موثر سیستم بانکی در کشورمان و بانک های 
افغانستان است. 

خامه زر با بیان اینکه  مشوق های صادراتی 
اختصاص یافته به صادرات بسیار ناچیز است 

خاطر نشان کرد: متاسفانه اشخاص حقیقی 
های  مشوق  پرداخت  مشمول  صادرکننده 
صادراتی نمی شوند که این انگیزه صادرات 
راه  نبود  همچنین  وی  گیرد.  می  آنان  از  را 
نقاط  از  را  افغانستان  به والیت فراه  مناسب 
ضعف بخش صادرات استان برشمرد و گفت: 
 ، ارتباطی  زیرساخت  عنوان  به  موضوع  این 

زمان تحویل کاالها را به تعویق می اندازد. 

افغانستان؛  با  تجارت  نامتوازن  کفه 
تجار افغانستانی به دنبال ایجاد بازار 

در ایران 
رغم  علی  داد:  ادامه  بومی   این صادرکننده 
تمام تالش های صادرکنندگان مشاهده می 
های  کارخانه  در  ایرانی  برندهای  که  شود 
افغانستان و پاکستان مورد سوء استفاده واقع 
از  نیز برای حمایت  می شود و هیچ قانونی 

این برندها وجود ندارد. خامه زر با بیان اینکه 
به  افغانستان  و  ایران  بین  تجاری  موازنه 
نفع ایران است تصریح کرد: در مقابل دو و 
افغاستان  به  ایران  میلیارد دالر صادرات  نیم 
متاسفانه فقط حدود ۱00 میلیون دالر واردات 
افغانستان داریم که این عدد خیلی ناچیز  از 
است و تجار افغانستانی خواستار واردات کاال 
باید  شد:  آور  یاد  وی  هستند.  کشور  این  از 
مشکالت سر راه ورود کاالهای افغانستان به 
و  رفع شده  کشاورزی  خصوص محصوالت 
امکان واردات فراهم شود تا تجارت دو طرفه 
شود .وی با تاکید بر اینکه برقراری تعرفه های 
امر تجارت مهم  ترجیحی بین دو کشور در 
است گفت:نا مشخص بودن و عدم شفافیت 
از  نیز  افغانستان  تجارتی  و  گمرکی  قوانین 

مشکالت صادرکنندگان کشور ایران است.

راه والیت فراه  ؛ زیرساختی نامناسب برای صادرات استان 
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چگونه خشم خود را در خیابان کنترل کنیم؟

درگیری هایی لفظی در خیابان یکی از عوامل تأثیرگذار 
کنترل  با  اگر  که  اتفاقی  است.  فیزیکی  دعواهای  در 
خشم همراه نباشد گاه می تواند عواقب جبران ناپذیری 
را به بار بیاورد.نه فقط هیچ ایرانی که هیچ آدمی در دنیا 
وجود ندارد که طی سال های عمرش در کوچه، خیابان 
و مکان های عمومی هرازگاهی به خاطر پیش پا افتاده 
ترین موضوعات دچار درگیری های لفظی نشده باشد. 
حرف ها و عبارتی که اگر از جانب دو طرف ادامه پیدا کند 
ممکن است به درگیری فیزیکی نیز منجر شود و گاه 
عواقبی داشته باشد که نتیجه یک خشم غیرارادی است. 
خشمی که اگر فقط و فقط برای چند ثانیه کنترل می شد 
تلخی آن می توانست یک حس ناخوشایند زودگذر باشد. 
برای همین اگر در بین رفت وآمدهایتان چه سواره و چه 
پیاده مورد توهین های لفظی افراد غریبه قرار گرفتید 
می توانید روش هایی را به کار بگیرید که هم برایتان 
دردسرساز نیست و هم به طرف مقابلتان گوشزد می کند 

که کاری به کار شما نداشته باشد.
یا  رانندگی  موقع  معمواًل  لفظی  درگیری های  این 
حتی در یک برخورد ساده اتفاق می افتد. برای همین 
اگر شما هم در این موقعیت قرار گرفتید یا با فردی 
مواجه شدید که ناروا حرف ها یا توهین هایی می کند 
که برای شما قابل هضم نیست پیش از واکنش نشان 
دادن اندکی تأمل کنید. طبیعتًا اولین احساسی که به 
سراغ شما خواهد آمد احساس خشم خواهد بود.خشم 
از اینکه شان و شخصیت شما مورد اهانت قرارگرفته 
و  شأن  همان  از  بیشتر  مراقبت  برای  است.پس 
شخصیت، به جای ضد حمله از قبل شخصیت خود را 

پایین نکشید و سکوت کنید.

خوشبخت ترین آدم !

قلمرو  نصف  گفت:  شد  بیمار  اینکه  از  پس  پادشاهی 
پادشاهی ام را به کسی می دهم که بتواند مرا معالجه 
ببیند  تا  شدند   جمع  هم  دور  دانا  های  آدم  تمام  کند 
چطور می شود شاه را معالجه کرد، اما هیچ یک ندانست.

تنها یکی از مردان دانا گفت : که فکر می کند می تواند 
شاه را معالجه کند، اگر یک آدم خوشبخت را پیدا کنید،  
 پیراهنش را بردارید و تن شاه کنید، شاه معالجه می شود.شاه 
پیک هایش را برای پیدا کردن یک آدم خوشبخت فرستاد. 
آن ها در سرتاسر مملکت سفر کردند  ولی نتوانستند آدم 
خوشبختی پیدا کنند.  حتی یک نفر پیدا نشد که کامال 
بود.آن که سالم  بیمار  داشت،  ثروت  باشد.آن که  راضی 
بود در فقر دست و پا می زد، یا اگر سالم و ثروتمند بود 
زن و زندگی بدی داشت. یا اگر فرزندی داشت، فرزندانش 
بد بودند.خالصه هر آدمی چیزی داشت که از آن گله و 
شکایت کند. آخرهای یک شب،  پسر شاه از کنار کلبه ای 
محقر و فقیرانه رد می شدکه شنید یک نفر دارد چیزهایی 
می گوید.» شکر خدا که کارم را تمام کرده ام. سیر و پر غذا 
خورده ام و می توانم دراز بکشم و بخوابم!  چه چیز دیگری 
می توانم بخواهم؟«پسر شاه خوشحال شد و دستور داد 
که پیراهن مرد را بگیرند و پیش شاه بیاورند و به مرد هم 
هر چقدر بخواهد بدهند.پیک ها برای بیرون آوردن پیراهن 
مرد توی کلبه رفتند، اما مرد خوشبخت آن قدر فقیر بود که 

پیراهن نداشت!!!.

هیچ وقت یکی را با همه ی وجودت دوست نداشته 
باش یک تکه از خودت را نگه دار برای روزهایی که 

هیچکس را به جز خودت نداری

به دنبال فرصت باش ، نه امنیت!
جای قایق ساکن در بندرگاه امن است 

اما بتدریج کف آن خواهد پوسید

یک عمر گذشت و حیف ! آدم نشدیم
آگاه ز حکمت محّرم نشدیم
با هیئِت ظاهِر حسینی علوی

بهتر زیزید و ابن ملجم نشدیم  سعید عندلیب

فاصله ی بین رویا و واقعیت، اسمش هست اقدام!  
مي خواهی رویاهات به واقعیت تبدیل بشه ؟!  

نشین فقط تو ذهنت هی دوره شون کن.

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا 
بخواند که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به 
رقص درآیی قصه عشق “انسان” بودن ماست .

یکی از مواردی که خیلی همه ما ایرانی ها را آزار  می دهد 
 داشتن توقع بیجا هست ! توقع هایی که در روابط اجتماعی 
پر رنگ تر می شود و ما را نسبت به اطرافیان سرد می کند! 
اما چرا؟ چرا ما باید از دیگران توقع داشته باشیم؟ مگر طلبی 
از آنها داریم ؟ در زیر مواردی گفته شده است که نباید از 

دیگران توقع داشته باشیم.
توقع هم عقیده بودن نداشته باشید 

شما الیق شاد بودن هستید و باید همانجوری زندگی کنید 
که دوست دارید. اجازه ندهید عقاید دیگران باعث شود این 
موضوع را فراموش کنید. شما به این دنیا نیامده اید که طبق 
عقاید دیگران زندگی کنید، پس نباید انتظار داشته باشید 
به  بیشتر  زندگی کنند. هر چه  دیگران طبق عقاید شما 
تصمیمات خود در زندگی اهمیت دهید، به تائید و تصدیق 
باید  شما  داشت.  خواهید  نیاز  دیگران  سوی  از  کمتری 
خودتان باشید و از ندای درون خود پیروی کنید، حتی اگر 
عجیب به نظر برسد. خودتان را با دیگران مقایسه نکنید و با 
پیشرفت ها و موفقیت های دیگران از خودتان ناامید نشوید. 
راه خودتان را بروید و روی هدف تان باقی بمانید. موفقیت  
به معنی  سپری کردن زندگی با شادی و رضایت است این 

نکته را فراموش نکنید
انتظار نداشته باشید بیشتر از آنچه شما به آنها 

احترام می گذارید به شما احترام بگذارند 
قدرت حقیقی، در روح شماست نه در عضالت تان. یعنی 

باید به هر چه هستید ایمان داشته باشید و اراده کنید که 
طبق ویژگی ها و توانایی های خودتان دست به عمل بزنید. 
به خودتان قول بدهید که هرگز محبت و احترام و توجه را 
از کسی  درخواست  نکنید، بلکه خودتان به خودتان احترام 
بگذارید.خیلی مهم است که با دیگران با احترام و محبت 
رفتار کنید، اما مهم تر از آن این است که با خودتان مهربان 
باشید. اگر عشق ورزیدن به خود و احترام قائل شدن برای 
خود را تمرین کنید، به خودتان فرصتی برای شاد بودن 
می دهید. اگر شاد باشید، دوست بهتر، خواهر یا برادری بهتر 

و بهتر برای هر کسی که دوستش دارید هم خواهید بود.
انتظار نداشته باشید همه دوست تان داشته باشند 
شاید احساس کنید برای کسی بی ارزش هستید یا شما را 
نمی خواهد اما حتما برای فرد دیگری با ارزش و عزیز و 
خواستنی هستید. هرگز ارزش و اعتبار خودتان را فراموش 
نکنید و برای آنهایی که به شما اهمیت می دهند وقت صرف 
کنید.فرقی نمی کند شما با دیگران چقدر خوب و خوش رفتار 
باشید، همیشه یک نفر هست که قبول تان نداشته باشد و 
نقدتان کند. لبخند بزنید، آنها را نادیده بگیرید و به راه خود 
ادامه دهید! در این دنیای دیوانه که سعی دارید شما را هم 
مانند بقیه کند، سخت ترین نبردی که دارید، جنگیدن برای 
خودتان بودن است، و طبیعی است که اگر برای خودتان 
داشت.گاهی  نخواهند  دوست تان  همه  بجنگید،  بودن 
مرُدم نسبت هایی به شما خواهند داد چون شما »متفاوت« 

هستید. اما هیچ ایرادی ندارد. چیزی که شما را متفاوت کرده 
است همان چیزی است که به شما هویت داده و آنهایی 
که واقعیت را می بینند و انسان های درستی هستند، بابت 
همین هویت تان، دوست تان خواهند داشت.تعدیل انتظارات 
از دیگران، تا حد زیادی از ناکامی های بیخود و رنج های 

بی مورد ما خواهد کاست
توقع نداشته باشید با نظر شما

 در مورد خودشان موافق باشند 
عشق ورزیدن و احترام گذاشتن به دیگران یعنی به آنها 
اجازه بدهید خودشان باشند. هر وقت از آنها انتظار نداشتید 
به شیوه ی خاصی رفتار کنند، یعنی برای آنها احترام و ارزش 
قائل هستید. به دیگران بابت همان چیزی که هستند توجه 
کنید و احترام بگذارید نه بابت چیزی که شما دوست دارید 
باشند.ما حتی به اندازه ی نیمی از آنچه فکر می کنیم هم 
دیگران را نمی شناسیم؛ و شناختن واقعی کسی، بخشی 
بزرگ از همان چیزی است که او را شگفت انگیز می کند. 
هر انسانی، استثنایی و زیباست، فقط باید یک جفت چشم 
صبور و بینا داشت تا این زیبایی ها و شگفتی ها را دید. هر 
چه بیشتر کسی را بشناسید، بیشتر خواهید توانست فراتر از 

ظاهرش بروید و زیبایی درون او را ببینید.
انتظار نداشته باشید بدانند 

شما چه فکری می کنید
را بخوانیم و هرگز نخواهیم  ما نمی توانیم ذهن دیگران 

دانست چه احساسی دارند مگر اینکه خودشان حرفی بزنند. 
مثال رئیس محلی که در آن کار می کنید   از کجا بداند شما 
آرزوی باالتر رفتن ِسمت تان را دارید وقتی تا به حال چیزی 
به او نگفته اید؟ ما باید با دیگران ارتباط برقرار کنیم و این 
ارتباط، موثر و مکرر باشد تا به افکار هم بیشتر آشنا شویم، و 
طبیعتا  باید زبان و دهان مان را به کار بیندزایم و حرف بزنیم 
تا این ارتباط ها ایجاد شوند!  شما باید فکر خود را به طرف 

مقابلتان بگویید ! به همین راحتی !
 توقع نداشته باشید فورا تغییر کنند 

اگر کسی که دوستش دارید رفتار یا خصوصیت خاصی دارد 
که برای تان مهم است تغییر کند و اصالح شود، باید صبور 
باشید و به او زمان بدهید. اگر واقعا احساس می کنید باید 
تغییری ایجاد شود، صادق باشید و به او با صداقت بگویید 

چه احساسی دارید و از او چه می خواهید. 
معموال اینطور است که شما نمی توانید کسی را تغییر دهید 
و نباید هم سعی در انجام این کار داشته باشید، یا او را همان 
طوری که هست بپذیرید و یا انتخاب کنید که بدون او 
زندگی کنید.ممکن است بی رحمانه به نظر برسد اما اینطور 
نیست. وقتی شما سعی می کنید دیگران را تغییر دهید، آنها 
اغلب همانی که هستند باقی می مانند، اما وقتی تالشی 
برای تغییرشان نمی کنید، از آنها حمایت می کنید و اجازه 
می دهید همانی که هستند باشند، آنها تدریجا به زیباترین 

شکل ممکن، تغییر خواهند کرد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

 بگو اگر خدا را دوست می دارید از من پیروی کنید تا خدا )هم( شما را دوست بدارد 
و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان است. آل عمران، 31

حدیث روز  

هر که به نیک گزینی خداوند دلگرم باشد، آرزو نمیکند در وضعی جز آنچه خدا برایش برگزیده، باشد.
امام حسن مجتبی )ع(

سبک زندگی

توقع بیجا ممنوع!
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قیچي   - خرگوش    -3 دریا  مد 
نام   -  4 بلند  کوه   - مطبوعاتي 
زمین   - کردن  خراب   - ترکي 
رهبر   -5 چراغ  نوعي   - آذری 
برآید 6-  از نهاد  -  دم بریده - 
پرنمک -  ناس - تیرانداز 7- خم 
آن  در  دوغ  که  سفالي  کوچک 
گرفته  آن  کره  تا  بزنند  و  بریزند 
شود - محل خرید و فروش کاال 
- از حروف یوناني 8- از لبنیات - 
فیلمي از آلفرد هیچکاك  - ضرر 
9- واحد فیزیکي - صعود پیامبر 
به آسمان -  بیهوده 10- همسایه 
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الیافی   -3 دادن  هدر   - اصفهان 
از بدن گوسفند  حیوانی است که 
به دست می آید- نامی دخترانه  - 
ماند    به زغال مي  جوانمردي 4- 
- زمین ترکي -  محافظ چشم - 
پهلوان   -5 جعلي  مصدر  عالمت 
پوست    -6 سر  پشت   - عدو   -
 - شده  جانش  بالي  حیوان  این 
آویزان - رشته مو 7-  پشت سر 
خراب  مقابل   - روزي  سیه    -
  -9 شکوه   - آهو   - نوزاد   -  8 
سوره اي در قرآن -  مرکز استان 

زنجان - دستور 10- میوه تلفنی 
بیابانگرد  - زیرا - صحرانشین و 
11- شیوه عمل - نامی دخترانه- 
درخت انگور 12-  تنها -  بهشت 
شداد - چله کمان  - لباس کهنه 
13- لشکر  - خوراکي با بادمجان 
-  نشانه الهي 14-  گوشه گیري 
هاي  ایالت  از   - پیرو  و  تابع   -
آمریکا 15-  اثر تاریخي در شیراز 
دست  به  صفویه  دوره  در  که 
خان  قلي  امام  و  خان  اللهوردي 

احداث شده است  - سالم
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123456789101112131415
ماتسمامتاشرگن1
تلورنتساکرباس2
اهاگانیناحور3
نیمزرسربهردسا4
تریاباتامانوی5
مارمشودقاسنل6
کانیوتشمناخی7
وکامایهرساما8
شمیحرامینواد9
یدنکورباازرو10
دالاونایامنرب11
نلامیسنموبداز12
الیتسانسراگب13
رسکمانریابنرا14
میانرسیمکاکوش15

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

رنگ آمیزی، بازسازی منازل 
مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی

 پالک 29
09155610111

نیروی خانم جهت نگهداری
 کودک و سالمند 

شرکت خدماتی شاهین فرزان آینده
آدرس: خیابان پاسداران 

 نبش پاسداران 6 - قطعه دوم
 09393792446 - 32221194

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

به تعدادی نیروی خانم جهت کار 
در رستوران نیازمندیم.

09363654746- 32442233
به یک MDF کار نیمه ماهر جهت 
همکاری در کارگاه کابینت ساز ی 
نیازمندیم.   09159645804

به یک نیروی خدماتی، ترجیحاً آقا 
و بازنشسته جهت کار در دفتر شرکت 

نیازمندیم. 
32456587

مغازه لوازم یدکی خودرو با موقعیت 
عالی و سابقه دیرینه به فروش 
می رسد.    09158254172

واگذاری فست فود
مغازه پیتزا ساندویچی

 واقع در ابتدای خیابان مدرس 
با تمام تجهیزات و درآمد تضمینی 

واگذار می گردد.
09385237033

غذای آماده با کلیه لوازم 
به فروش می رسد. 
با موقعیت عالی     

09153635587
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  

شرکـت پخـش مـواد غذایـی شـاندیز
 جهت تکمیل پرسنل از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

تعدادمدرک تحصیلیجنسیتسمتردیف
3 نفرلیسانسزن - مردحسابدار و اپراتور فروش1

توضیحات: آشنایی با سیستم و نرم افزارهای مرتبط
مزایا: حقوق ثابت و بیمه

واجدین شرایط می توانند جهت هماهنگی با شماره های 
09151634886 - 32255648 تماس حاصل نمایند. 

)افراد با مدرک مرتبط و سابقه کار در اولویت هستند(

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32439542 056- 09155610262- فاطمی

با کادری مجرب و کارآزموده آماده ارائه خدمات به کلیه ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.
قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم

 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

دعوت به همکاری
یک هفته نامه 

از  خود  تحریریه  کادر  تکمیل  جهت 
افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید:

1-طراح و صفحه بند
 آشنا به نرم افزار ایندیزاین

2- خبرنگار و گزارشگر
3- بازاریاب مطبوعاتی

 متقاضیان محترم می توانند  درخواست 
خود را به انضمام رزومه کاری 

به شماره 09026711775
 از طریق تلگرام ارسال نمایند.بدیهی 
است شرایط همکاری با حقوق ثابت 
بررسی  از  پس  بود.  خواهد  بیمه  و 
درخواست با متقاضیان دارای شرایط 

تماس حاصل خواهد شد.

فروشگـاه پـارس پـرداز
مشاوره رایگان ، خرید لپ تاپ ) ارسال رایگان (

بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16
09357787955

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

 09152641848- جعفری
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خراسان جنوبی میزبان مسابقات
 فوتبال دستی شرق کشور

خراسان جنوبی، 25 آبان میزبان مسابقات فوتبال دستی شرق کشور 
است.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، با مجوز 
رسمی انجمن فوتبال روی میز کشور، این مسابقات در سالن سرو ، خانه 

فوتبال دستی استان به شیوه جام جهانی برگزار می شود.
تیم اول این رقابتها، جواز حضور در لیگ دسته اول فوتبال روی میز 

را کسب می کند.

 واکنش باشگاه پرسپولیس به شایعه استعفای دوستان 
طاهری و جذب بازیکن جدید

و  نمی خواهیم  بازیکنی  هیچ  گفت:  پرسپولیس  عمومی  روابط  مدیر 
نیازی هم به بازیکن جدید نداریم!پندار خمارلو در مورد خبر استعفای 
هیچکس  داشت:  اظهار  او  خود  استعفای  از  پس  طاهری  اطرافیان 
انجام  مانند قبل  را  باشگاه کارشان  نداده است و همه در  استعفایی 
می دهند. همه این صحبت ها شایعه است.وی در مورد شکایت باشگاه 
که  عابدزاده  امیر  رضایتنامه  پول  خاطر  به  پرسپولیس  از  آمریکایی 
مربوط به زمان حضور او در پرسپولیس می شد تصریح کرد: چیزی 
به دست ما نیامده و نامه ای در این خصوص دریافت نکردیم. البته 
امیدوارم این موضوع مانند داستان طارمی نشود. ما آن موقع اعالم 
کردیم چیزی به باشگاه نیامده و همه گفتند که فقط تکذیب می کنیم، 
محرومیت  نامه  که  کرد  اعالم  هم  تاج  آقای  خود  که  شرایطی  در 

طارمی به فدراسیون فوتبال آمده بود.

بازیکنان استقالل به دو گروه تقسیم شدند

بازیکنان استقالل برای وزنه زدن به دو گروه تقسیم شدند.
با تصمیم کادر فنی تیم استقالل، تمرین نوبت صبح آبی پوشان به کار 
به وزنه اختصاص داشت. وینفرد شفر شاگردانش را به دو گروه تقسیم 
کرد، گروه نخست از ساعت 10:30 در سال وزنه حضور یافته و گروه 
دیگر ساعت 11 به کار به وزنه مشغول می شوند.همچنین قرار است 

بازیکنان استقالل تمرین تاکتیکی خود را نوبت عصر برگزار کنند.

غذای مناسب برای 
سرماخوردگی چیست؟

درمان  در  مهمی  نقش  مناسب  تغذیه  ی 
سرماخوردگی و آنفوالنزا دارد. گرسنه ماندن در 
دوره سرماخوردگی، یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی 
است که بعضی از افراد مرتکب آن می شوند.مواد 
غذایی سرشار از مواد مغذی به مبارزه با بیماری 

سرماخوردگی کمک می کند و حتی می توانند مانع 
از تشدید بیماری ها شوند. آشنا شدن با بهترین منابع 
غذایی هنگام سرماخوردگی می تواند به ما کمک 
کند تا زودتر بهبود پیدا کنیم. آنتی اکسیدان ها:)انواع 
این ترکیبات مانند بتاکاروتن، ویتامین C و ویتامین 
E، مواد مغذی ضروری ای هستند، سوپ مرغ، 
گلوتاتیون:) ماده مغذی دیگری است که به تقویت 

سیستم ایمنی کمک می کند و  مبارزه کند.(

ایسنا- تبخال ها اغلب با داروهای ضد ویروسی درمان می شوند 
اما چندین روش طبیعی خانگی نیز برای بهبود آنها وجود دارد. 
فعالیت  می تواند  نعناع  روغن  افشره  بررسی  یک  نتایج  طبق 
کند.  متوقف  را  دو  و  یک  نوع  سیمپلکس  هرپس  ویروس های 
هرپس  ویروس  درمان  مخصوص  داوودی  گل  روغن  اگرچه 
دارای  روغن  این  می دهد  نشان  تحقیقات  نیست،  سیمپلکس 
را  عارضه  این  عالئم  می تواند  که  است  قوی  التهابی  ضد  تاثیر 

التهابی  اکالیپتوس هم به دلیل خواص ضد  تسکین دهد. روغن 
روغن  می دهد  نشان  بررسی ها  است.  مفید  تبخال  درمان  در 
التهاب،  کاهش  با  دهد.  کاهش  را  التهاب  می تواند  اکالیپتوس 
روغن  تاثیر  می کند.  تسریع  را  تبخال  درمان  فرآیند  اکالیپتوس 
جمله  از  دیگر  ویروس های  و  ویروس هرپس  روی  میخک  گل 
ویروس های  روی  میخک  گل  است.  شده  بررسی   C هپاتیت 
دارد.  میکروبی  آنتی  و  ویروسی  ضد  تاثیر  سیمپلکس  هرپس 

همچنین درد مرتبط با تبخال را کاهش می دهد. برخی بررسی ها 
نشان می دهد روغن بابونه جذب ویروس در سلول ها را به روشی 
متفاوت از داروهای ویروسی مختل می کند. طبق بررسی ها روغن 
درخت چای هم از توانایی از بین بردن ویروس هرپس سیمپلکس 
کاهش  را  ویروسی  فعالیت  هم  زوفا  گیاه  روغن  است.  برخوردار 
روی  هم  نعناعیان(  تیره  از  فرنجمشک  )یا  بو  وارنگ  می دهد. 

ویروس هرپس سیمپلکس تاثیر ضد ویروسی دارد.

بهترین روغن های گیاهی برای درمان تبخال

سارقان احشام در شهرستان«بیرجند«دستگیر شدند 

 پلیس آگاهي استان گفت: با وقوع چند فقره سرقت احشام در سطح حوزه استحفاظي 
شهرستان بیرجند،تحقیقات جهت شناسایي و دستگیري سارق یا سارقان به صورت 
ویژه در دستور کار مأموران انتظامي قرار گرفت. سرهنگ حسینی افزود: یکی از سارقان 
شناسایي و در عملیات ضربتي پلیس دستگیر شد. وی صریح کرد:سارق در اظهارات خود 
به سرقت احشام  با همدستی یک نفر دیگر اعتراف کرد ، که پس از شناسایی مخفیگاه 
وی نیز دستگیر و جهت تحقیقات و تشکیل پرونده به مقر پلیس منتقل شد. وي بیان 
داشت:سارقان به هشت فقره سرقت اعتراف کردند که  احشام سرقت شده به مالباختگان 
تحویل و متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایي و روانه زندان شدند. رئیس پلیس 
آگاهي استان خاطر نشان کرد:شهروندان جهت پیشگیري از سرقت به خصوص سرقت 

احشام به توصیه هاي پلیس توجه تا از سرقت هاي احتمالي جلوگیري شود.

 این کارها را در هواپیما انجام ندهید

موجب  که  این  بر  عالوه  هواپیما  با  سفر 
شود،  می  شما  کارهای  انجام  در  سرعت 
اما باز هم با خطراتی همراه است.به نقل از 
اسپوتنیک، نکات زیر برای شما سفر سالمی 
در حین  دارد: 1-    دنبال  به  هواپیما  در  را 
از    -2 نخوابید.  هواپیما  فرود  یا  برخواستن 

ننشینید،  پرواز در یک حالت  انتهای  تا  ابتدا 
منقبض  ثانیه  چند  را  عضالتتان  گاهی 
مخصوصا  3-نوشیدنی  کنید.  رها  و  کرده 
گازدار  نوشیدنی   -4 نکنید.  فراموش  را  آب 
نخورید.5-  اگر غذایی روی میزتان افتاد آن 
را نخورید. 6- به کمربند ایمنی صندلی فقط 
در موقع بستن یا باز کردن دست بزنید.. 7-  

در خوردن غذا زیاده روی نکنید.

 علل تپش نامنظم قلب را بشناسید

سیگار  گفت:  عروق  و  قلب  متخصص  یک 
مانند  مخدر  مواد  برخی  از  استفاده  کشیدن، 
کوکائین یا آمفتامین ها، استفاده از برخی داروهای 
تجویز شده یا بدون نسخه و مصرف زیاد نیکوتین 

باعث بروز بی نظمی در تپش قلب می شود.
اظهار  قلب  تپش  بروز  علل  باره  در  خورگامی 

داشت: تپش قلب نامنظم، هنگامی اتفاق می افتد 
که سیگنال های الکتریکی کنترل کننده ضربان 
قلب دچار تأخیر شده یا متوقف شود، اگر قسمت 
سیگنال های  تولید  به  شروع  قلب  از  دیگری 
الکتریکی کند، می تواند موجب بروز تپش قلب 
نامنظم شود. حمله قلبی یا سایر شرایطی که 
باعث آسیب دیدگی سیستم الکتریکی قلب شود 
نیز می تواند منجر به بروز تپش قلب نامنظم گردد.

 این توصیه ها را هنگام 
خوردن غذا جدی بگیرید

دبیر انجمن رادیوتراپی و آنکولوژی ایران گفت: 
ظروف تفلون  نیز در درازمدت زمینه ای برای بروز 
با کبد چرب  ارتباط  در  سرطان هستند.فودازی 
اظهارداشت: کبد به عنوان فیلتر و صافی بسیار موثر 
بدن برای جذب مواد مضر غذایی و تبدیل آنها به 

مواد قابل هضم و مفید است و نقش بسزایی در 
سیستم گوارش ایفا می کند، لذا مراقبت جهت حفظ 
سالمت آن بسیار ضرورت دارد.وی افزود: کاهش 
مصرف گوشت چربی و مواد قندی، جایگزینی 
گوشت با سویا، جایگزینی شام با ساالدی شامل 
هویج، کلم، کاهو، ترب، تربچه، سرکه، سیب، پرهیز 
از آب خوردن بین غذا، استفاده بیشتر از سیر، پیاز، 
سبزیجات تازه جهت حفظ سالمت اهمیت دارد.

فواید روغن زیتون

برخی چربی ها به سالمت بدن کمک می کنند 
پس  می شوند،  بیماری   موجب  دیگر،  برخی  و 
باید نوعی از چربی را انتخاب کنیم که سالمت 
بدن را تضمین کند که روغن زیتون نیز، از همین 
دسته است. روغن زیتون، سالمت شریان ها را 
تأمین می کند. و دارای آنتی اکسیدان های قوی 

این  مثل پلی فنول ها و فالوونوئیدها است که 
پراکسیداسیون  کاهش  باعث  آنتی اکسیدان ها 
چربی ها در بدن و به دنبال آن کاهش استرس 
اکسیداتیو می شوند، در نتیجه بدن را از صدمه 
آزاد حفظ می کند و بدین طریق  رادیکال های 
باعث کاهش ابتال به انواع سرطان ، بخصوص 
سرطان پوست، روده و سرطان پستان در زنان 

می شود.

دستگیری متهم به قتل در بیرجند

فردی که در نزاعی در سیستان و بلوچستان مرتکب قتل شده بود در بیرجند، 
دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، فرمانده 
نیروی انتظامی استان گفت: نیمه دوم مهرماه امسال در درگیری 2  نفر در 
سیستان و بلوچستان یکی از طرفین به قتل رسید و فرد ضارب متواری 
قاتل  ردزنی  در  بلوچستان  و  کارآگاهان سیستان  افزود:  شد.سردارشجاع 
فراری، متوجه سکونت وی، در بیرجند شدند و با حضور در خراسان جنوبی و 
با همکاری کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی استان در تحقیقات میدانی 
متوجه شدند قاتل فراری در حال گذراندن دوران خدمت سربازی است.به 
گفته وی هماهنگی های قضایی انجام و با همکاری یگان محل خدمت، 
قاتل  21 ساله دستگیر و به پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان تحویل شد.

باند اشرار مسلح در شهرستان خوسف منهدم شد

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی گفت: مأموران انتظامی شهرستان خوسف با دریافت خبری مبنی 
بر تردد اشرار و قاچاقچیان مسلح در کویر شهرستان خوسف، تیم های عملیاتی مبارزه با اشرار برای 
بررسی موضوع اعزام شدند.سردار شجاع افزود: یکی از تیم های خودرویی اعزام شده در مناطق کویری 
شهرستان خوسف با اشرار روبه رو شده و با آنان درگیر می شود که در درگیری صورت گرفته سروان »محمد 
کالته نایبی« به درجه رفیع شهادت نائل آمد که بالفاصله اجرای طرح مهار قاچاقچیان به مرحله اجرا درآمد.

وی تصریح کرد: یکی از اشرار مسلح در منطقه درگیری دستگیر و سایر اشرار پس از شناسایی در یکی از 
استان های همجوار دستگیر شدند.شجاع با اشاره به اینکه در این عملیات مقدار 247 کیلوگرم تریاک کشف 
شد بیان کرد: سه دستگاه موتورسیکلت و تعدادی سالح و مهمات از قاچاقچیان کشف شد.وی خاطرنشان 
کرد: از ابتدای امسال بیش از 29 تن انواع موادمخدر در استان خراسان جنوبی کشف شده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از افزایش 50 درصدی برخوردار است که در همین راستا 46 باند قاچاق متالشی شد.

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 

 دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های
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

مراسم زیارت عاشورا
 همه روزه تا پایان ماه محرم و صفر

 از ساعت 6 صبح در محل حسینیه جواد االئمه )ع( برگزار می شود
جهت ایام چهل و هشتم برای مشهد مقدس ثبت نام به عمل می آید.

آدرس: نبش مدرس 48- جنب استانداری

تبلیغات حسینیه جواد االئمه )ع(

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه
عالم همه محو گل رخسار حسین )ع( است
ذرات جهان در عجب از کار حسین)ع( است

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد:

  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای
 خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  
6063737000007540
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

بیماران خاص مورد 
توجه ویژه قرار گیرند

مهر- نماینده ولی فقیه گفت: بیماران خاص عضو 
ضعیف جامعه هستند از این رو باید بخش عظیمی از 
توجه خود را به آن ها اختصاص دهیم.آیت ا... عبادی 
در دیدار با اعضای هیئت امنای انجمن بیماری های 
شما  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان  )اوتیسم(  خاص 
جمعی هستید که نه از نظر عاطفی و احساسی اما 
از نظر خیرخواهی، علمی و تخصصی محبت شما از 
محبت پدر و مادر بیشتر است. نماینده ولی فقیه با 
بیان اینکه این بخش ضعیف را نمی توان رها کرد، 
عنوان کرد: برای حل مشکالت این بیماران خاص 
باید باب ویژه در مجلس ایجاد شود چراکه اگر این 
افراد خودکفا شوند بسیاری از مشکالت خانواده ها 
حل می شود. مسئول نمایندگی انجمن اوتیسم ایران 
در خراسان جنوبی نیز در این جلسه راه اندازی مرکز 
جامع نگهداری بیماران اوتیسم را یکی از نیازهای 
جدی استان عنوان کرد و گفت: باید مرکزی راه 
اندازی شود تا بتوانیم هم کار آموزشی انجام دهیم 
و هم بتوان از بیماران اوتیسم با کمک خود خانواده 
ها نگهداری کرد. د موسوی نژاد ادامه داد: در حال 
اوتیسمی  های  خانواده  در  ارتباطات  تمام  حاضر 
قطع است چراکه نمی توانند کودکان را نگهداری 
است. جدی  نیاز  یک  مرکز  این  بنابراین   کنند 

خبر صدور مجوز شکار پرندگان
در  استان جعلی است

کاری- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بیان 
کرد: خبرهای منتشره در فضای مجازی مبنی بر 
خراسان  استان  در  پرندگان  شکار  پروانه  صدور 
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  توسط  جنوبی 
آرامنش  شود.  می  تکذیب  و  است  جعلی  استان 
با بیان این خبر افزود:  فقط پروانه شکار تشی و 
برادران اهل سنت صادر می شود.  خرگوش ویژه 
پروانه های  سایر  مجوز  صدور  کرد:   اظهار  وی  
شکار منوط به وصول دستورالعمل های مربوطه از 
سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور خواهد 
بود که درصورت آغاز صدورپروانه  شکار از طریق 
سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان و سایر 
منابع خبری رسمی و موثق به اطالع خواهد رسید.
وی از شکارچیان خواست با رعایت  کلیه مقررات 
و همکاري با حافظان عرصه هاي محیط زیست و 
محیط بانان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
را در انجام رسالت و وظایف محوله یاري نمایند.

آرامنش  ادامه داد: در راستای بخشنامه صادره از 
سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور مبنی 
بر ورود اطالعات شکارچیان در سامانه شکار و صید 
باید تمامی شکارچیان قانونمند نسبت به ثبت نام در 
این سامانه اقدام کنند. وی افزود:متقاضیان می توانند 
اینترنتی  با مراجعه به آدرس  با داشتن اطالعات  
http://eservice.doe.ir  پس از مطالعه 
کامل  راهنمای سایت، نسبت به پیش ثبت نام در 

آن اقدام وشناسه ثبت نام دریافت نمایند. 

افتتاح نخستین نمایشگاه ناشران تخصصی
کتاب التین در دانشگاه بیرجند

گفت:  بیرجند  دانشگاه  مقدم-رئیس  دادرس 
 نخستین نمایشگاه تخصصی ناشران کتب التین 
Sage publishing, Elsevier, Cam� (  

 )bridge University Press, Peter Lang
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در مجموعه 
کتابخانه مرکزی دانشگاه بیرجند افتتاح شد.خلیل 
خلیلی در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصی 
تاسیس  بیرجند   دانشگاه  در  التین  کتب  ناشران 
فعال سازی بخش  و  منطقه ای شیراز  مرکز  شاخه 
بر  و  دانست  را ضروری  استان  در  جانبی  خدمات 
لزوم ارائه خدمات بهینه در راستای جلب رضایت 
و استفاده فعال کاربران کتابخانه تاکید کرد. در این 
نمایشگاه عالوه بر ارائه انتشارات دانشگاه بیرجند، 
از حوزه های مختلف علوم انسانی، علوم پایه، فنی 
می شود. عرضه  کتاب  کشاورزی  و  مهندسی  و 
نمایشگاه تخصصی ناشران کتب التین از 20 تا 25 
آبان از ساعت 9 تا 18 در کتابخانه مرکزی برپا است.

وقوع ۳۲ حادثه طی یک هفته در بیرجند

مهر-مدیرعامل سازمان آتشنشانی بیرجند از وقوع 
داد. خبر  بیرجند  در  گذشته  هفته  طی  حادثه   ۳2
موسی میرزایی بیان کرد: آتش نشانان طی یک هفته 
گذشته به ۳2 ماموریت در بیرجند اعزم شده اند.وی 
ادامه داد: از این تعداد، پنج حادثه در خارج محدوده 
شهری و 2۷ حادثه در داخل محدوده شهری بوده 
است.مدیرعامل سازمان آتشنشانی بیرجند اظهار کرد: 
خوشبختانه در این حوادث خسارت جانی نداشته ایم و 
پنج حادثه دیده با تالش ماموران آتش نشانی نجات 
یافته اند.میرزایی از مهار 10 مورد حریق طی یک 
هفته گذشته خبر داد و گفت: از شهروندان خواستاریم 
های  توصیه  به  توجه  و  ایمنی  نکات  رعایت  با 

آتشنشانی، مانع بروز اینگونه حوادث شوند.

اختصاص بیش از یک میلیارد اعتبار برای 
پروژه خط انتقال آب شرب زیرکوه

ایسنا-مسئول اداره عشایر زیرکوه گفت: یک میلیارد 
و 800 میلیون تومان برای ادامه پروژه خط انتقال 
آب شرب دام و انسان محالت پسکوه بمرود زیرکوه 
تخصیص یافته است.حیدری گفت: در سفر قندالی، 
شد  انجام  ماه  مهر  اواخر  که  ایران  عشایر  رییس 
خبر از تخصیص یک میلیارد و 800 میلیون تومان 
برای ادامه پروژه خط انتقال آب شرب دام و انسان 

محالت پسکوه بمرود زیرکوه داد .

استاندار خراسان جنوبی:

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

جبران هفت و نیم میلیون متر مکعب کسری آب سفره های زیر زمینی
غالمی-مدیر عامل آب منطقه ای استان گفت: با اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب در سال آبی گذشته ۷ و نیم میلیون متر مکعب کسری مخازن آب سفره های زیرزمینی جبران شد . مدیر 
عامل آب منطقه ای استان گفت: با اجرای این طرح کسری مخازن آب از 1۳4/5 میلیون به 12۷/5میلیون متر مکعب رسید.امامی هوشمند سازی کنتورهای چاههای آب، پلمپ چاه های غیر مجاز، 
جلوگیری از اضافه برداشت آب از چاه های مجاز و آموزش و اطالع رسانی به بهره برداران را از عوامل بهبود ۷ و نیم میلیون متر مکعبی کسری مخازن سفرهای آب زیرزمینی در این مدت عنوان کرد .

 استاندار خراسان جنوبی خبر داد:

رقم های میلیاردی برای کمک 
به واحدهای تولیدی استان 

جدید  های  سیاست  به  اشاره  با  استاندار  برزجی- 
دولت در حمایت از تولید گفت: امسال رقم هایی 
برای این کار در نظر گرفته شده است. مروج الشریعه 
در حاشیه بازدید از مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد 
که  واحدهایی  برای  امسال  ابتدای  از  کرد:  عنوان 
جدید تاسیس می شوند دولت تسهیالت یارانه دار 
قایل شده که سهم استان از این مصوبه 151 میلیارد 
تومان است. وی همچنین از تخصیص 58 میلیارد 
تومان برای حوزه اشتغال روستایی خبر داد و گفت: 
 این عدد در دو سرفصل  10  و 48 میلیارد تومانی

برای اشتغالزایی روستایی اختصاص داده شده که 
دولت  10 درصد این رقم را  نیز در قالب یارانه تعهد 
استاندار خراسان جنوبی سیاست دوم  کرده است. 
 دولت را کمک به واحدهای دایر و فعال قدیمی تر 
سهم  نیز  منظور  این  برای  افزود:  و  کرد  عنوان 
خراسان جنوبی  از محل اعتبارات ردیف متمرکز 
ارتقای شاخص استانها،   10۳ میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده که در دو بحث کمک به زیرساخت ها و 
سرمایه در گردش استفاده می شود. مروج الشریعه  
تاکید کرد: پس از تخصیص این اعتبارات سرمایه 
گذاران دیگر دغدغه تامین آب، برق ، گاز و آسفالت 

را نباید داشته باشند. 

زیرساخت های فرهنگی استان
 در شان جوانان نیست

قوسی - صبح روز گذشته مراسم بزرگداشت جوانان 
سالروز  هفتادمین  مناسبت  به  استان  احمر  هالل 
در  احمر،  هالل  جمعیت  جوانان  سازمان  تاسیس 
بیرجند برگزار شد.مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
خراسان جنوبی گفت: با توجه به اینکه شعار “هفتاد 
سال تاللو جوان باوری” را در دستور کار قرار داده 
ایم، امیدواریم بتوانیم با تکیه بر این سرمایه اجتماعی 
زیرساخت های مورد نیاز را فراهم آوریم. خامسان 
تصریح کرد: فعالیت جوانان به برنامه ریزی مدون 
هایی  طرح  به  نباید  فقط  و  دارد  نیاز  مشخص  و 
باید  بلکه  تکیه کنیم  رفاقت مهر  و  دادرس  مانند 
برای ثانیه به ثانیه وقت جوانان و نوجوانان برنامه 
ریزی کنیم.مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان 
جنوبی اضافه کرد: جوانان و نوجوانان از بدو انقالب 
تاکنون همواره پای کار بوده اند. خامسان ادامه داد: 
جوانان و نوجوانان استان هم زمانی در جنگ با نثار 
خونشان حماسه آفریدند و در مقاطعی هم در زمینه 
های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی نقش 
آفرین بوده اند. وی با بیان اینکه زیرساخت های 
فرهنگی این استان در شان جوانان نیست و ارتقاء 
آن نیازمند تالش و نگاه ویژه مسئوالن است. اضافه 
کرد: تجربه نشان داده است هر جا جوانان حضور 
دارند و به آنها اعتماد کردیم بیشترین بهره وری 

را داشته ایم. 

هنرمندان در راستای طرح ساماندهی و 
حمایت از مشاغل خانگی حمایت می شوند

سینمایی  و  هنری  امور  مقدم-معاون  دادرس 
هنرمندان  گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
خراسان جنوبی در راستای طرح ساماندهی و حمایت 
از مشاغل خانگی در حوزه های فرهنگی و هنری 
حمایت می شوند.سیدعلی زمزم با اعالم این خبر 
اظهار کرد: هنرمندان خراسان جنوبی در راستای 
طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و پیرو 
شعار سال از سوی مقام معظم رهبری در حوزه های 
گفت:  می شوند.وی  حمایت  هنری  و  فرهنگی 
نمایشی،  موسیقی،  تجسمی،  هنرهای  متقاضیان 
سینمایی، فرهنگی و مطبوعاتی و حوزه it خراسان 
جنوبی می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی ستاد 
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به آدرس 
 www.mashaghelkhanegi.ir

نسبت به ثبت نام اقدام کنند. 

شیوع دو و نیم درصدی دیابت
 در خراسان جنوبی

صدا و سیما- بیماری دیابت در جمعیت باالی ۳0 
سال خراسان جنوبی دو و نیم درصد شیوع دارد. 
مدیر بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند گفت: امسال این بیماری در مناطق روستایی 
استان سه و سه دهم درصد و درمناطق شهری یک 
و 8 دهم درصد شیوع داشته است. شایسته با بیان 
اینکه هفت هزار و ۷۷9 نفر در استان به بیماری 
بیماران  تعداد  این  از  افزود:  هستند  مبتال  دیابت 
دیابتی، 4 هزار و 464 نفر در روستاها و ۳ هزار و 

۳15 نفر در شهرها ساکنند. 

گشایش نمایشگاه سوغات و ملزومات 
خانواده در بیرجند

ملزومات  و  هدایا  سوغات،  خبر-نمایشگاه  گروه 
خانواده با حضور 6 استان در نمایشگاه بین المللی 
بیرجند گشایش یافت. در این نمایشگاه ۳0 شرکت 
کننده از استانهای خراسان های رضوی و جنوبی، 
کرمان، فارس، اصفهان و یزد محصوالت خود از 
جمله پوشاک، کفش، ترشی و انواع صنایع دستی را 

با 15 تا 20 درصد تخفیف عرضه کردند.

دادرس مقدم-استاندار خراسان جنوبی با تأکید 
بر اینکه اذهان مردم را باید نسبت به حفظ و 
استقرار امنیت هوشیار نگه داشت گفت: ظرفیت 
مساجد و بازار به عنوان قوی ترین پایگاه های 
مردمی در توسعه نظم و امنیت عمومی استان 
به کار گرفته شود.محمدمهدی مروج الشریعه 
در جلسه طرح مشارکت مردم در توسعه نظم 
و امنیت عمومی استان خراسان جنوبی اظهار 
کرد: استفاده از مشارکت مردمی در ایجاد نظم 
و امنیت عمومی به معنای ایجاد فضای امنیتی 
به طرق مختلف  باید  بلکه  نیست  در جامعه 
اذهان مردم را نسبت به حفظ و استقرار امنیت 

هوشیار نگه داشت.
استاندار به طرح مشارکت مردم در توسعه نظم 
این  داد:  ادامه  و  اشاره کرد  امنیت عمومی  و 
زیباترین و بهترین طرحی بود که در راستای 
استفاده از مشارکت عمومی در ایجاد و تثبیت 
مورد  انتظامی  و  نظامی  نهاد  یک  در  امنیت 

تاکید قرار گرفته است.وی با بیان اینکه اصل 
و اساس در این طرح باید استفاده از مشارکت 
مردم در این زمینه باشد افزود: برای اجرای این 
امر باید فرهنگ سازی صورت گیرد و یکی از 
این راه ها استفاده از واژه هایی است که از طریق 
مورد  ملی  رسانه  خصوصاً  جمعی  رسانه های 
استفاده قرار می گیرد.مقام عالی دولت در استان 
با اشاره به اینکه امنیت یک منشور چند وجهی 
توامان  صورت  به  آن  ابعاد  تمامی  که  است 
تنها  امنیت  افزود:  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید 
پیشگیری از وقوع هجمه به جان و مال مردم 
امنیت  نیز دارد که  ابعاد دیگری  بلکه  نیست 
سالمت مردم، امنیت اخالقی، امنیت فناوری 
و اطالعاتی و نیز نظم عمومی همگی شاخه ای 
از امنیت هستند که می توانند مورد توجه باشند.

مروج الشریعه با بیان اینکه باید به سمت ایجاد 
و توسعه نظم و امنیت عمومی حرکت کنیم 
افزود: این کار باید به گونه ای صورت گیرد که 

امنیت روانی مردم و احساس امنیتی که امروزه 
به برکت تالش و مجاهدت نیروهای ذیربط 

ایجاد شده دچار خدشه نشود.

وی استفاده از فناری اطالعات در این زمینه را 
مورد تاکید قرار داد و افزود: در این رابطه نیاز 
است تا از ظرفیت جوانان، دانشجویان و حتی 
دانش آموزان و نخبگان جامعه به نحو مطلوب 

استفاده شود چراکه قطعاً به کارگیری فناوری 
اطالعات و نرم افزارهای مربوطه می تواند به 
تسهیل استفاده از مشارکت مردم در اجرای این 

طرح کمک شایان توجهی کند.
استاندار، استفاده از ظرفیت محالت و شوراهای 
محلی و مساجد را مورد تاکید ویژه قرار داد و 
خاطرنشان کرد: عالوه بر این دومقوله، مساجد 

و بازار به عنوان قوی ترین پایگاه های مردمی 
می تواند در این زمینه به طور جد مورد استفاده 
قرار گیرد چراکه از گذشته های دور این اماکن 
اجرای  برای  مناسبی  بسیار  پایگاه  مقدس 
طرح های مشارکتی از طرف مردم بوده است.

امنیت  و  نظم  خیرین  عبارت  الشریعه  مروج 
در  فرهنگ ساز  واژه های  جمله  از  را  عمومی 
رسانه های  یادآورشد:  و  برشمرد  زمینه  این 
جمعی نیز باید در این زمینه جدی تر از قبل 
برنامه مدون کاری  ارائه یک  با  و  وارد شده 
رسانی  اطالع  و  فرهنگ سازی  راستای  در 
مناسب برای آحاد مختلف جامعه بیش از پیش 
در  از ظرفیت وقف  استفاده  تالش کنند.وی 
این زمینه را مورد تاکید قرار داد و گفت: وقف 
به عنوان یک میراث ماندگار می تواند بسیاری 
از مشکالت را در این زمینه به طرق مختلف 
برطرف کند تا بتوان بهتر از وقفیات در زمینه 

ایجاد امنیت پایدار استفاده کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی 
با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون 69 وقف 
جدید در استان به ثبت رسیده است گفت: در 
دهه وقف 14 پروژه در اوقاف خراسان جنوبی 
افتتاح می شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم از 
بیرجند، حجت االسالم منصور هاشمی در جمع 
خبرنگاران با اشاره به هفته وقف اظهار کرد: در 
هفته وقف 126 برنامه در همه شهرستان های 
خراسان جنوبی در بقاع متبرکه برگزار می شود.

در 11 شهرستان خراسان  اینکه  بیان  با  وی 
خواهد  برگزار  وقف  یاوران  همایش  جنوبی 
می شود  تالش  همایش ها  این  در  افزود:  شد 
وقف  فرهنگ  و  تجلیل شده  وقف  واقفان  از 
در جامعه نهادینه شود.مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه خراسان جنوبی گفت: وقف ها را باید به 
نقاط ضعف جامعه سوق دهیم و در این مدت 
۳6 نشست  صنفی در شهرستان های بیرجند، 
سرایان،  سربیشه،  خوسف،  خضری،  بشرویه، 
نهبندان  و  قاین  فردوس،  طبس،  زیرکوه، 
اینکه در دهه  بیان  با  برگزار می شود.هاشمی 
وقف نمایشگاه وقف در 6 شهرستان خراسان 

جنوبی برپا می شود افزود: غبارروبی مزار شهدا، 
برپایی ایستگاه “همه واقف باشیم” که در این 
زمینه در بیرجند4 ایستگاه، خضری 1 ایستگاه، 
فردوس   ،۳ طبس   ،۳ سربیشه   ،2 خوسف 
بشرویه  و  سرایان 2  نهبندان ۳،  قاین ۳،   ،۳
یک ایستگاه برگزار می شود.وی بیان کرد: 8 
جلسه زنگ انشا با موضوع وقف با هماهنگی 
مدارس در 8 شهرستان خراسان جنوبی برگزار 
رایگان  ویزیت  بیماران،  از  عیادت  و  می شود 
سرایان،  زیرکوه،  بیرجند،  شهرستان های  در 
سربیشه، طبس، فردوس و قاین انجام خواهد 
شد.مدیرکل اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه 
در این ایام 14 افتتاحیه در ۷ شهرستان داریم 
افزود: افتتاح زائرسرای بقعه سیدالحسین در ۳50 
مترمربع، 16 واحد زائرسرای احداث شده، افتتاح 
دفتر هیئت امنای امامزادگان باقریه، زائرسرای 
امامزادگان باقریه، زائرسرای آستانه بی بی زینب 
خاتون، مرکز فرهنگی قرآنی، دفتر آستانه بی بی 
در  آب  مخزن  مربع،  در 60متر  خاتون  زینب 
مزار  پارکینگ  و  آشپزخانه  مکعب،  متر   200
است.وی  پروژه ها  دیگر  از  علی  سلیمان  شاه 

اظهار کرد: در مدت 6 ماه امسال بقعه مزار شاه 
سلیمان علی مقام اول رشد درآمدی را داشته 
که با توجه به ظرفیتی که دارد یک میلیارد و 
آن مصوب  توسعه  تومان طرح  میلیون   200

بیفتد. اتفاق  بزرگی  تحول  امیدواریم  و  شده 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گفت: طرح های 
کشاورزی در شوکت آباد بیرجند خوب جواب 
بازدید گردشگران  آماده  نوروز  می دهد و عید 
با  اینکه در استان  بیان  با  خواهد بود.هاشمی 

دو مشکل مواجه هستیم افزود: مردم دوست 
دارند امامزاده داشته باشند در صورتی  که اوقاف 
با  به شدت  و  نیست  امامزاده  کارش ساختن 
اجازه  و  است  مخالف  امامزاده سازی  ساختن 

امامزاده سازی نمی دهیم  و مشکل دیگر این 
است که مردم روستاهای مختلف استان تقاضا 

داشتن حسینیه در بیرجند دارند. 

مراسم “لبیک یا رسول ا...” در ۲۸ بقعه 

خراسان جنوبی برگزار می شود
مدیرکل اوقاف وامور خیریه با بیان اینکه در 
مراسم  گفت:  داریم  موقوفه  هزار   19 استان 
استان  متبرکه  بقعه  یا رسول ا... در 28  لبیک 
برگزار می شود. حجت االسالم منصور هاشمی 
اظهار کرد: در راستای بهتر برگزار شدن مراسم 
عزادارای حسینی در قالب تعزیه کارهای خوبی 
در استان انجام شده و اوج کارهای ما در دهه 
محرم و صفر بود که در 11 شهرستان 1۷۳ 
برنامه ریزی شده  آخر صفر  دهه  برای  برنامه 
است.هاشمی افزود: 1۷۳ برنامه این ایام شامل 
زیارت اربعین، اطعام، مراسم لبیک یا رسول ا... 
است که مراسم لبیک یا رسول ا... در 28 بقعه، 
زیارت حضرت رسول ا... ازبعید در 19 بقعه، اطعام 
برای رحلت پیامبر اکرم)ص( و شهات امام حسن 
مجتبی در 19 بقعه، عزادارای برای رحلت امام 
حسن)ع( در 28 بقعه، عزادارای برای رحلت امام 
رضا)ع( در 25 بقعه و اطعام در 12 بقعه برگزار 
می شود.وی با بیان اینکه تالش شده است تا در 
مراسم عزادارای تمام جوانب کار در نظر گرفته 
شود و از سخنران خوب دعوت شود اظهار کرد: 

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه باید محور بیرجند - قاین 
آزادراه شود، گفت: برخی پروژه های نیمه تمام 
در قاین با قدمتی بیش از 14 سال مواجه بوده 
که با دردی مزن و کهنه مواجه است و باید 
برایشان گریست.فرهاد فالحتی در گفت وگو با 
خبرنگار تسنیم در بیرجند اظهار کرد: متاسفانه 
بسیاری از پروژه ها در شهرستان قاین با دردی 
کهن و مزمن مواجه است و برخی از پروژه ها 
قدمتی 14 ساله دارد.وی با بیان اینکه برخی 
از پروژه ها برای برخی از افراد سیاسیون بیکار 
که خود عرضه کاری ندارند و فقط این دولت 
و آن دولت را می کوبند فراهم می شود افزود: 
جنوبی  خراسان  استاندار  با  که  دیداری  در 
باید  دوازدهم  دولت  گفتم  ایشان  به  داشتم 
تکلیف پروژه های که چندین سال است طول 
آنها  و مشکالت  کند  را روشن  است  کشیده 
را برطرف کند.نماینده مردم قاین، زیرکوه در 
مجلس شورای اسالمی گفت: در شهرستان 
قاین پروژه های متعددی داریم که یکی از آن 

پروژه ها فودالد بود که با پیگیرهای متعدد مدیر 
فوالد کشور را به قاین بردیم و قول مساعد داده 

شد که مشکالت برطرف شود.
فالحتی با اشاره به اینکه ایجاد پادگان در قاین 
و استقرار یگان های نظامی از دیگر درخواست 
و پیگیری های ما بوده است افزود: با وزیر دفاع 
هم مکاتباتی انجام شد و دستورات الزم داده 
شد که عماًل پیگیری ها انجام می شود اما خیلی 

رضایت بخش نیست.
وی با بیان اینکه دانشکده پرستاری در قاین 
در بهترین نقطه مشرف بوده و سال هاست که 
تعیین تکلیف نشده است اظهار داشت: با وزیر 
مربوطه مکاتباتی داشتیم به طوری که برخی 
از پروژه های ما بیش از شهر قاین بلکه استانی 
راه  این راستا پروژه های  و ملی است که در 
دارد.نماینده  راسخ  عزم  به  نیاز  جاده  و  آهن 
شورای  مجلس  در  زیرکوه  و  قاین  مردم 
پیگیری های  راه  بحث  در  گفت:  اسالمی 
متعددی انجام شده و وضعیت کارخانجات ما 
در قاین مانند پروژه های ملی زیاد است که 

بخشی از این پروژه ها به علت ضعف مدیران 
استانی و هم مدیران شهرستانی است.فالحتی 
بوده  دغدغه مند  مسئوالن  از  بسیاری  افزود: 
در  که  انجام می شود  کاری خوب  زمانی  اما 

قوی  فرمانده  یک  ذیل  واحد  مجموعه  یک 
شرایط  جنوبی  خراسان  و  شود  برداشته  گام 
درگیری های سیاسی را ندارد.وی با بیان اینکه 

باید رفع مشکالت معیشتی  ما  دغدغه همه 
از  بسیاری  حال  به  کرد:  اظهار  باشد  مردم 
شده  ساله  چندین  قاین  در  که  پروژه هایی 
است باید گریست چون برخی سابقه 16 ساله 

با اندک حمایت مسئوالن استانی  داشته که 
می توانست منجر به نتیجه شود.نماینده مردم 
قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی در 

جاده  پروژه  افزود:  بیرجند-قاین  جاده  زمینه 
در  و  است  پروژه ای 14 ساله  قاین  بیرجند- 
دولت احمدی نژاد مشکل اکثر راه های کشور 
برطرف شد اما استان ما عقب ماند و به دولت 
بعدی رسید و به دلیل نبود بودجه کار بیشتر 
عقب ماند و تلفات زیادی در این محور شاهد 
بودیم که پوشش مطالبه گری عمومی شکل 
گرفت و طوماری را با امضاهای مردم در اختیار 
رئیس مجلس قرار گرفت.فالحتی اظهار کرد: 
حجت االسالم  با  بیرجند-قاین  جاده  برای 
برای  که  شده  زیادی  پیگیری های  عبادی 
این محور دو راهکار وجود دارد یکی تزریق 
پول دولتی برای این پروژه تا طلب پیمانکاران 
پرداخت شود و دیگری اینکه تقاضا داریم این 
محور تبدیل به آزاد راه شود که این موضوع 
به سرانجام نرسید و اگر این محور تبدیل به 
و  است  بیشتر  دولتی  بودجه  از  شود  راه  آزاد 
سرمایه گذاران بخش خصوصی هم باید ورود 
بودجه 9۷  در  است دولت  نیاز  کنند که  پیدا 

راه های استان را خوب ببیند.

ظرفیت مساجد و بازار در توسعه نظم و امنیت عمومی به کار گرفته شود

۱۴ پروژه وقف در خراسان جنوبی افتتاح می شود

عکس: اکبری

مناسبت  به  گذشته  روز  صبح   - قوسی 
غذای  تخصصی  نشست  کتاب  هفته 
روشن  “آینده  شعار  با  روح  غذای  جسم، 
الغدیر  کتابخانه  در  کتابخوان”  خانواده  با 
نواب  نشست  این  در  شد.  برگزار  بیرجند 
زاده، متخصص طب سنتی گفت: با رعایت 
عمر  کیفیت  و  کمیت  سنتی  طب  اصول 
کند.  می  پیدا  افزایش  تواند  می  انسان 
در  پرستی  مرده  بد  رسم  به  اشاره  با  وی 
کند،  تغییر  فرهنگ  این  باید  گفت:  بیرجند 
غم و استرس باعث باال رفتن قند بدن می 

خوب  هم  بودن  شاد  همیشه  البته  و  شود 
نیست و مقداری غم الزم است. نواب زاده 
این  بومی  کاج  درخت  کرد:  خاطرنشان 
منطقه نبوده و به نظر حکما برای سالمتی 
خوب نیست. کاج مخصوص مناطق سرد و 
از دالیل  یکی  و  است  اروپا  مانند  مرطوب 
افسردگی مردم هم کاج است. وی با بیان 
اینکه شهرک صنعتی بیرجند در غرب این 
شهر قرار گرفته، اظهار کرد: جانب شمالی 
خانه ها باید باز باشد تا باد شرقی –صبا- 
به همین  وارد شود و  باد مفیدی است  که 

باید در  آلودگی های زیست محیطی  دلیل 
متخصص  این  بگیرند.  قرار  شهرها  غرب 
اینکه چای خارجی  به  اشاره  با  طب سنتی 
رنگ و اسانس دارد، افزود: چای ایرانی دم 
برای  کند  می  بهتر  را  غذا  هضم  کشیده 
دفع  بدن  از  را  آب  ولی  است  خوب  کلیه 
تصریح  وی  آورد.  می  یبوست  و  کند  می 
ناشی  اضافی  غذا صفرای  در  زرشک  کرد: 
و عطش  کند  می  تعدیل  را  گرم  هوای  از 

آب یخ را خوردن را می کاهد.
)Ava.news19@gmail.com( 

کاج افسردگی می آورد

برخی پروژه های نیمه تمام قاین با دردی مزمن مواجه شده اند

نظر متخصص طب سنتی درباره فضای سبز بیرجند

عکس:قوسی

عکس:اینترنت

عکس:تسنیم
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جلسه ویژه استانداری برای بررسی مشکالت کاشی فرزاد 
در بازدید استاندار از اَبَرصنعت خراسان جنوبی مطرح شد:

مهندس فالحی: با ایجاد 17 واحد جانبی برای 5 هزار نفر در استان اشتغال مستقیم ایجاد می کنیم 

عصمت برزجی- استاندار خراسان جنوبی روز گذشته 
به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی اش و جمعی 
از مدیران استانی از مجتمع بزرگ صنایع کاشی و 
در جلسه  آن  از  و پس  کرد  بازدید  فرزاد  سرامیک 
بررسی مشکالت این مجتمع صنعتی شرکت نمود. 

به گزارش خبرنگار ما ، مهندس فالحی مدیر مجموعه 
صنعتی کاشی و سرامیک فرزاد در این جلسه عنوان 
مرزی  و  محروم  مناطق  در  که  کسانی  تمام  کرد: 
فعالیت  تولید  عرصه  در  جنوبی  خراسان  جمله   از 

می کنند، سرباز جبهه اقتصادی هستند.
صادرات  زمینه  در  که  استان  برتر  کارآفرین   این 
غیر نفتی نیز نمونه معرفی شده از اجرای طرح توسعه 
کارخانجات خود برای استاندار سخن گفت و افزود: 
مصمم هستیم که 17 واحد جانبی را در قالب طرح 
توسعه به کارخانجات کاشی و سرامیک اضافه کنیم. 
مهندس فالحی با بیان اینکه طرح توسعه کارخانه 
اشتغال  زمینه  تواند  می  فرزاد  سرامیک  و  کاشی 
مستقیم بیش از 5 هزار نفر را فراهم کند، عنوان کرد: 
حتی80 درصد مواد اولیه این کارخانه های جانبی 
نیز در همین بیرجند وجود دارد و هیچ مشکلی در 

تامین آن نداریم. 
توانیم شعار  اقدام می  این  با  وی خاطر نشان کرد: 
سال را طبق فرمایشات مقام معظم رهبری محقق 

کنیم و بازارهای رقابتی را در دست خود بگیریم. 

صادرات کاشی فرزاد به الجزایر از آینده نزدیک

مدیر کارخانه کاشی و سرامیک فرزاد که چندی پیش 
به عنوان صادر کننده نمونه ملی از معاون اول رئیس 
تقدیر  لوح  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  و  جمهور 
دریافت نموده، به میزان صادرات مجموعه صنعتی 
تحت امرش اشاره کرد و گفت: اکنون مفتخریم که 
نام کاشی فرزاد به عنوان نمونه ای از صنعت خراسان 
 جنوبی در کشورهای آسیای میانه، عراق ، افغانستان ،

رویه  این  قطعا  که  درخشد  می  پاکستان  و  سوریه 
ادامه دار خواهد بود. 

مهندس فالحی افزود: صادرات کاشی به کشور لیبی 
الجزایر  کشور  برای  و  ایم  نموده  آغاز  تازگی  به  را 
نیز برنامه های صادراتی داریم که در آینده نزدیک 

اجرایی می شود. 
وی از حمایت های استانداران سابق نیز سخن گفت 
 و افزود: آقایان رضایی بابادی، سید صولت مرتضوی ،

قهرمان رشید، خدمتگزار و پرویزی هر کدام در دوران 
مدیریت خود بازدیدهای جداگانه از کارخانه کاشی 

از حمایت هایشان اند و این مجموعه   فرزاد داشته 
نیز برخوردار بوده است. 

وی مروج الشریعه را نیز جزو مدیران سرآمد و موفق 
به  توجه  با  گفت:  و  کرد  معرفی  اقتصاد  عرصه  در 
در  خوبی  رونق  استان  که  امیدواریم  ایشان  سوابق 

زمینه اقتصاد داشته باشد. 

از  استان  صنعت  نجات  راه  تنها  همدلی؛ 
مشکالت موجود  

 این فعال برتر حوزه اقتصادی استان با اشاره به پیگیری های
نمایندگان استان در مجلس برای تسهیل قوانین رفع 
 موانع تولید نیز خاطر نشان کرد: باید این پیگیری ها

ادامه داشته باشد تا شاهد شکوفایی صنعت، کشاورزی 
و تولید در این منطقه از کشور باشیم؛ چرا که توسعه 

این استان برای تمام کشور مفید خواهد بود. 
تولیدکنندگان  فکر  از  استفاده  بر  فالحی  مهندس 
در استان تاکید کرد و گفت: تنها راه نجات صنعت 
استان از مشکالت موجود، همدلی بین مسئوالن و 

تولیدکنندگان است. 
از  وی به تردد زیاد ماشین آالت حمل و نقل کاال 
این کارخانه اشاره کرد و افزود:  الزم است که ورودی 

کارخانه  مناسب سازی شود. 

بالتکلیفی 10 ساله ورودی مجتمع کاشی فرزاد 
برای آسفالت 

این کارآفرین برتر استان با ابراز تاسف از اینکه بیش از 
10 سال ورودی این مجتمع بالتکلیف مانده و مسئوالن 
می گویند اعتبار نداریم، اظهار کرد: تاکنون هزینه های 
زیادی شخصا برای ایجاد زیرساخت که اصال جزو وظایف 

یک تولید کننده نیست، انجام داده ام.
مهندس فالحی همچنین خواستار تامین 20 هکتار 
زمین برای راه اندازی واحدهای جانبی و طرح توسعه  
این کارخانه شد و گفت: راه اندازی واحد رنگ و لعاب، 
، DURST کارتن سازی، نصب دستگاه های چاپ 

پالت سازی، پالستیک سازی، آماده سازی 70 درصد 
سنگ شکن و آلتره شدن خاک، خریداری و نصب 
دستگاه های کالیبره کاشی و سرامیک، انجام کامل 
ورق سازی، تاسیس واحد کاغذ سازی از نوع آهک 
و  کند  تولید  را  کاغذ  تن   80 روزانه  تواند  می  که 
پیشرفت 30 درصدی واحد رنگ دیجیتال از جمله 
اقداماتی است که در راستای طرح توسعه کارخانه 

انجام گرفته است. 

تولید  فاز 8  بودن  اقدام  در دست  از  وی همچنین 
ابعاد 1/60*1  با  و گرانیتی  سرامیک های پرسالن 
خبر داد و گفت: اخذ مجوز بهره برداری از 3 معدن 
پسوچ، زاج، کالته پدران و دشت اسفدن ، خریداری و 
بهره برداری از دهها کامیون سنگین به منظور حمل 
مواد معدنی، تاسیس و بهره برداری شرکت حمل و 
نقل و باربری فرامرز سیر کویر به منظور تسهیل در 
حمل محصول و تاسیس و بهره برداری از یک واحد 
نمایندگی بیمه نیز از دیگر اقدامات مجتمع تولیدی 

کاشی و سرامیک فرزاد می باشد. 

زیرساخت  تامین  دغدغه  نباید   کارآفرین 
داشته باشد

جلسه  این  در  نیز  جنوبی  خراسان  استاندار 
مجتمع  مدیرعامل  سخنان  کامل  استماع  ضمن 
تامین  کرد:  عنوان  فرزاد  سرامیک  و  کاشی 
دغدغه  تنها  و  است  دولت  وظیفه  ها  زیرساخت 
باشد. اشتغال  و  کار  ایجاد  باید   کارآفرین 
زیرساخت  باید  اینکه  بر  تاکید  با  الشریعه  مروج 
 های الزم برای واحدهای تولیدی آماده شود، گفت:
تولید کننده نمی تواند از ارث پدرش زیرساخت برای 

تولید ایجاد کند. 
وی خاطر نشان کرد: اگر تولید کننده بخواهد فکر 
و ذهنش را صرف ساخت جاده و راه و آسفالت کند 

دیگر توانی برای تولید نخواهد داشت.

در  فالحی  مهندس  چون  کارآفرینانی  باید 
استان ماندگار شوند

استاندار خراسان جنوبی، استفاده تولید کنندگان از 
تسهیالت بانکی را مفید برای کشور دانست و افزود: 
این امر باعث گشایش ارزی برای بانک ها می شود. 

ایجاد  در  فالحی  مهندس  همت  از  الشریعه  مروج 
مجتمع بزرگ کاشی و سرامیک فرزاد تقدیر کرد و 
گفت: باید تالش شود که این قبیل کارآفرینان در 

استان ماندگار شوند. 
وی بر رفع مشکالت قانونی به نفع تولید کنندگان 
سوی  از  تولید  به  نگاه  باید  افزود:  و  کرد  تاکید 

مسئوالن یک نگاه حمایتی باشد. 
ای  ویژه  نیز مقرر شد نشست  این جلسه  پایان  در 
و  کاشی  مشکالت  بررسی  منظور  به  استانداری  در 

سرامیک فرزاد برگزار شود.  

عکس: مالکی نژاد - رجایی - اکبری


